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MASKVOS KOMUNISTINE 
DOKTRINA

Neužmiršo pakeikti revizionistų ir kapitalistų

MASKVA. — Komunistų par
tija paskelbė dar kartą vadina
mą partijos doktriną, kuri iš
reiškia jos liniją Čekoslovakijos, 
Kinijos, kapitalistų kraštų ir į- 
vairiais savo krašto reikalais. 
Dokumentas, vadinamas parti
jos tezėmis, skelbia partijos nu
sistatymą vienu ar kitu reikalu. 
Toks partijos komunikatas bu
vo paskelbtas tik prieš pustre
čių metų. Tose taisyklėse nabrė 
žiama Sovietų Rusijos politika 
kom. Kinijos atžvilgiu.

Kinija nors ir neminima var
du, bet išreiškiama Maskvos no
ras atstatyti su ia normalius 
santykius ir kritikuojama taip 
vadinamas kairysis revizioniz- 
mas.

Kalbant ame Čekoslovakiją, 
rašte kritik”o-inm’s tas laisvė- 
jimo ner’.odfifl 1968 m , k°in ide
ologiškai nesubrendau ir dog- 
matistų valdymo laikotarpis. 
JAV Ir V. Vokietijos pastangos

Paminėta taip pat ir V. Vo
kietija ir JAV valstybės, kad 
šios nepametė vilties dar dvi
dešimto amžiaus kovoje atsire
vanšuoti ir išstumti komunizmą

Nuteisė arabus
teroristus

Arabai keršysią
ŠVEICARU A. — Šveicarijos, 

teismas nubaudė po 12 metų 
kalėjimo tris arabus, kurie nu
kovė Izraelio pilotą, automatais 
apšaudydami EI Al lėktuvą Ziu- 
riche vasario 18 d. Kita grupė 
arabų laukia teismo Graikijoje, 
kur jie puolė EI Al lėktuvą 1968 
m. gruodyje. Jordano partiza
nai sako, kad šveicarams už tai 
būsią atkeršyta. Kaip žinoma, 
ketvirtas arabas buvo vietoje 
nušautas užpuolimo metu.

Gražiai sugyvena
katalikai ir žydai

NEW YCRKAS. — New Yor
ko katalikų vyskupai su kardi
nolu Cooke paskeltame pareiš
kime nurodo, kad New Yorko 
didmiestyje, kuriame yra viena 
iš didžiausių pasaulyje izraelitų 
bendruomenių, katalikų santy
kiai su izraelitais yra vieni iš 
geriausių. Siekiant pagilinti a- 
bieių religijų didesnį bendradar
biavimą ir vieni kitų pažinimą, 
numatyta įsteigti specialus teo
loginis institutas, kuriame ga
lėtų studijuoti katalikų ir izra
elitų studentai.

ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien apsiniaukę, yra galimumų, 
kad snigs. Temperatūra daugiau 
20 laipsnių.

KALENDORIUS

Gruodžio 24 d.: Kūčios, šv. 
Adomas, šv. Ieva, Jogaila, Min
vyde.

Gruodžio 25 d.: šv. Kalėdos, 
šv. Eugenija, šv. Anastazija, 
Grožvydas, Aiškutė.

Gruodžio 26 d.: šv. Steponas, 
šv. Vincenta, Grynotas, Dovidė. 

Saulė teka 7:15, leidžias 4:24.

iš įtakingų viršūnių pasaulyje. 
Rašte taip pat skelbiama, kad 
komunistai taikiai statys socia
lizmą ir komunizmą, tačiau tai
ki koegzistencija taip pat nega
linti išvengti ekonominės ir ide
ologinės kovos tarp kapitalizmo 
ir socializmo.

Pašalino lenkus 
rašytojus

VARŠUVA. — Lenkijos rašy
tojų sąjungos aukštas valdinin
kas oficialiai pranešė, kad šio
mis dienomis 28 Lenkijos rašy
tojai ,kurių tarpe nemaža žydų 
kilmės, buvo pašalinti iš Len
kijos rašytojų sąjungos. Pa
šalintojų tarpe yra nemaža ži
nomu raižytojų kaip Stanislovas 
Wygodzki, Eugenijus Zytomirs- 
ki, Aliciia Lisiecka, Adam Tam, 
Amo’d Slocki, Heryk Grynberg, 
Liliana Berger-Gronowska, Ro
man Karst, David Sward, Tem
pei Mendel, Ignaz Szenfeld, Le- 
opold Tyrmand, Jadwiga Nur- 
kiewi?z, Mich ai Mirski ir kt.

Dr. Jesse Steinfeld yra senato no 
minuotas sveikatos departEknento 
vyriausiu chirurgu.

Kalėdinė šalpa 
Prancūzijoj

PARYŽIUS. — Artėjant Ka
lėdų šventėms Prancūzijos ka
talikų artimo pagalbos organi
zacija “Secours Catholique’> pra 
dėjo plačią akciją padėti varge 
esantiems vaikams, seneliams ir 
kaliniams. Švenčių proga kiek
vienas jų bus aplankytas ir gaus 
Prancūzijos katalikų aukomis 
parengtus siuntinius su būti
niausiais reikmenimis.

Šv. Tėvo parama
vietnamiečiams

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo spauda ir žinių agentūra 
aukštai įvertino popiežiaus Pau
liaus VI auką dešimt milijonų 
lyrų (15,000 dol.), paskirtą Pie
tų Vietnamo kenčiantiems gy
ventojams padėti. Popiežiaus au 
k a buvo įteikta Vietnamo vys
kupams, dalyvavusiems pasaulio 
vyskupų sinode Romoje.

Lėktuvas
užmušė 11 asmeny

SAN DIEGO, Calif. — JAV 
lėktuvas F-8 nukrito į angarą 
Miramar bazėje. Sprogdamas už 
mušė 11 žmonių, sužeidė 14. Lai 
vyno leitenantas Riddel, 27 m., 
vairavo lėktuvą nusileidimui ir 
pamatęs, kad kažkas netvarko
je, spėjo iššokti, bet 3 mil. do
lerių vertės lėktuvas, nerdamas 
krito į angarą. Iš viso anga
rui padaryta 25 mil. dolerių nuo
stolių.

Liūdnos Kalėdos 
Berlyne

BERLYNAS. — Nepaisant 
suaktyvėjusių diplomatinių kal
bų, kad bus siekiama tarp Rytų 
ir Vakarų Vokietijų susitarimo, 
komunistai per šias Kalėdas ne
leido aplankyti Vakarų Berlyno 
gyventojams savo giminių .1965 
m. per Kalėdas apie milijonas 
Vakarų Berlyno žmonių aplankė 
savo artimuosius komunistinėj 
zonoj. Šįmet gali eiti tik tie, 
kurie turi perėjimo pasus. To
kie pasai labai sunkiai gauna
mi ir jais gali pasinaudoti apie 
7,000 asmenų per mėnesį. Rytų 
Berlyno gyventojai, išskyrus 
pensininkus, negali patekti į Va 
karų Berlyną jau nuo 1861 m.

Kalėdų taikos 
paliaubos

, SAIGONAS. — Sąjungininkai 
mano, kad komunistai sulaužys 
savo pačių duotas sutartis ir 
švenčių proga darys vienokius 
ar kitokius puolimus. Gruodžio 
mėnesį Saigono rajone, kur yra 
apie 100,000 JAV karių, buvo 
nukauta 2,081, gi amerikiečių 
žuvo 76, taigi santykis yra 21 
prieš 1 ir didžiausias visame ka
re. Trijų dienų Kalėdų taikos 
paliaubas komunistai pasiūlė 
pradėti trečiadienį 1 vai. r., tai 
yra 17 valandų prieš tai, kol 
sąjungininkai pradeda 24 valan
dų paliaubas. Manoma, kad jei 
komunistai nepuls, tai jie puo
limus pradės savaitgalyje, pami
nėdami 23 metų kovos sukaktį. 

Kalėdos 11 našlaičių

ST. LOUIS. — Penkių li"i’u 
telefono tarnautojos prikrovė 
porą mašinų dovanų — maisto, 
drabužių ir žaislų močiutei, ku
ri augina 11 vaikų. Vaikų tėvas 
1968 m. mirė vėžiu, po to mirė 
senelis, gi tų pačių metų rude
nį motina žuvo autp katastro
foje. Vaikai su močiute gyvena 
Madison, UI., ir 300 telefono tar 
nautojų nutarė juos Kalėdų 
šventėse apdovanoti, kad visi 
galėtų geriau gyventi per Ka
lėdas ir po jų.

Giria kovojančius 
Vietname

QUINCY, Mass. — Gen. Leo
nard Chapman, kalbėdamas lai
vo USS Portland krikštynose, 
pareiškė, kad amerikiečiai ka
riai Vietname atlieka labai svar 
bų uždavinį. Kada kai kas kal
ba už tironiją, šie amerikiečiai 
gina jų ir visų kitų laisvę. Ta 
mažoji grupė, kurie rėkia prieš 
karą, kaip tik apsunkina kovą 
už laisvę.

Atlante atliekami Poseidono raketos bandymai, kuri neša kelias sprogimo galvutes. Tokių bandymų jau 
atlikta net 14 ir nuo 1971 m. ji pakeis ligi šiol vartotas raketas Polaris, už kurias Poseidon raketos 8 
kartus veiksmingesnes.

Prez. Nixono žmona prie eglutes Baltuose rūmuose. Eglutė 19 pėdų 
aukščio atgabenta iš Twin Lakęs. Ohio. Ji yra papuošta invalidų namų 
VVest Palm Beach, Fla., rankų darbo papuošalais.

NENUSTOJA RŪPINTIS 
PABĖGĖLIAIS

Europoje dar yra 87,000 pabėgėlių

Geneva. Tarptautinės organiza
cijos, kurių cen+ ai yra Genevoje, 
Šveicarijoje, nutarė pradėti spe- 

‘ dalias akcijas tremtiniams ir pa
bėgėliams padėti. Pasaulinė krikš 
čionių Bažnyčių Taryba priėmė 
sąmatą, kurioje numatoma atei- 

j nančių dviejų metų laikotarpy- 
! je skirti du milijonus dolerių Pa- 
! Iestinos pabėgėliams padėti. Pla
ne numatyta duoti paskolas nau
jų būtų statybai, remti Palesti
nos pabėgėlių ligonines, mokyk
las ir kitas socialines institucijas 
bei plėsti rūbų, avalynės ir kitų 
būtiniausių reikmenų gamybą 
pabėgėlių stovyklose.

Kita tarptautinė organizacija 
CIME t. y. tarptautinis komitetas 
Europos emigrantams padėti, 19- 
70-jų metų sąmatoje numatė pas
kirti apie dvidešimt šešis milijo
nus dolerių galutiniam įvairių 
Europos kraštų tremtiniams ir 
pabėgėliams perkelti į užjūrio 
kraštus ir ten pastoviai įkurdinti. 
Organizacijos žiniomis šiuo me
tu Europoje dar randasi 87,000 pa 
bėgėlių ir tremtinių. Kadangi šis 
skaičius dar vis didėja (pabėgė
liais iš už geležinės sienos kraštų) 
organizacija kreipėsi į CIME or
ganizacijai priklausančių kraštų 
vyriausybes, padidinti savo įna
šus Europos pabėgėlių ir tremti
nių globai.

i Žmogaus teisių apsaugojimas

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius U Thant paskelbė | 
specialų pranešimą, apie padary
tus žygius pakeisti pasenusius tarp 
tautinius nuostatus, liečiančius 
žmogaus teisių apsaugojimą karų 
ir tarptautinių konfliktų metu. 
Naujų tarptautinių normų pro
jektas, parengtas Jungtinių Tau- 

j tų komisijos, bendradarbiaujant 
1 tarptautiniam Raudonajam Kry
žiui, numato griežtas sankcijas 
tiems asmenims, kurie pažeidžia 
pagrindines žmogaus asmens tei
ses ginkluotų konfliktų metu. 

(Naujasis projektas siekia apsau
goti karo belaisvių, civilinių gy
ventojų, ypatingai moterų ir vai
kų, sužeistųjų, ligonių ir slaugy
tojų kadrų teises karo veiksmų 
zonoje bei uždrausti vartoti masi
nių žudynių ginklus prieš civili
nius gyventojus.

VARŠUVA. — Lenkijos min. 
pirm. Cyrankiewicz parlamente 
patikino, kad Lenkija pradės pa 
sitarimus su Vakarų Vokietija, 
siekiant geresnių santykių. Len 
kijos sąlygos bus reikalavimas 
pripažinti Lenkijos vakarų sie
ną — Oderio - Neissės liniją, ši 
siena yra pripažinta Varšuvos 
pakto valstybių.

Arabai ruošia 
karinius planus

Nasseris išėjo iš pasitarimų

RABAT, Marokas. — Egipto 
prez. Nasseris protestuodamas 
dėl savo nuomonės nepravedi- 
mo išėjo iš posėdžio.

Devynetas iš 14 arabų val
stybių vadų dalyvavo pasitari
muose, kuriame buvo svarsto
ma santykių su Izraeliu klau
simai. Ketvertas iš tų valstybių, 
Egiptas, Jordanas, Sirija ir Li
banas turį su Izraeliu sienas, 
reikalavo, kad greitai būtų vyk
domas mobilizacijos planas. Pa
gal planą kiekvienas arabų kraš 
tas privalo sumobilizuoti tam 
tikrą karių skaičių. Kadangi ne
manoma, kad Izraelis grįš į 
1987 m. sienas, arabai yra pasi
ryžę kovoti. Penketas kitų kraš
tų, Saudi Arabia. Libija, Irakas, 
South Jemenas ir Jemenas irgi 
remia šį mobilizacinį planą. Al- 
žirija jungiasi prie trijų kon- 
šervatyvių valstybių, kaip Saudi 
Arabijos, Maroko ir Tunisijos, 
kurios svarsto ką reiktų ateity
je daryti, kad būtų galima tai
kiau reikalus išspręsti. Kuwait
neprisidėjo nė prie vienos šių 
grupių.

Yaser Arafat, Palestinos iš
laisvinimo fronto vadas, daly-

Egipto karo ministeris Mohamed 
Fawzi, arabams besiruošiant dides
niam karui su Izraeliu.

Trumpai
• Infiltracija į P. Vietnamą 

komunistų karių sumažėjo 60%, 
palyginus su praėjusiais metais.

• JAV kongresas susirinks 
sausio 19 d.

• Arabų raketos sprogo ne
toli Kristaus gimimo vietos, į 
šiaurę nuo Betliejaus.

• Maskvoj lankosi Kanados 
delegacija aptarti grūdų pirki
mo klausimus. Nežiūrint Mask
vos tvirtinimų apie ūkio produk 
tų gamybos pakilimą Sovietų 
Sąjungoje, Maskva ir šiemet y- 
ra priversta pirkti Kanadoje 
didžiulius kiekius grūdų savo 
gyventojams maistu aprūpinti.

• JAV ir Kinijos diplomatai 
susitiko Varšuvoje ne Myslie- 
wickio rūmuose, kaip ligi šiol, 
bet Kinijos ar JAV ambasadose. 
Mat, ten nereikia saugotis mik
rofonų.

• Anglijos parlamento narė, 
kovotoja už civilines teises, Ber- 
nadette Devlin, nubausta 6 m. 
kalėjimo už kurstymą riaušių 
Šiaurės Airiioje.

• Kolumbijoj banditai užpuo
lė policijos būstinę, 80 mylių 
nuo Bogotos, ir nužudė 5 poli
cininkus.

vavo kaip pilnateisis atstovas 
ir rėmė karinę grupę. Taip pat 
jis nusiskundė, kad arabai per
mažai remia sukilėlius teroris
tus. Palestinos išlaisvinimo fron 
tas reikalauja 72 mil. dolerių. 
Iš to 36 mil. dol. eitų okupuotų 
kraštų žmonėms šelpti, o kita 
■— karinių uždavinių plėtimui. 
Jis tikisi, kad arabai mažiausia 
kariniam reikalui paskirs 24 
mil. dolerių.

Nasserio išėjimas pastatė j 
neaiškią padėtį visą suvažiavi
mą.

Puolė uostą
Izraelio karinė vadovybė pra

neša, kad puolė Egipto laivyno 
bazę prie Raudonosios jūros, 
250 mylių nuo Sueso kanalo. 
Kairo radijas sako, kad Izra
elio lėktuvus nuvijusi priešlėk
tuvinė ugnis. Izraelio karinė va
dovybė gi skelbia, kad jos kariai 
persikėlė per Raudonąją jūrą, 
apšaudė Safaga bazę ir saugiai 
grįžo.

Amerikiečio belaisvio 
žodis

SAIGONAS. — Amerikietis 
kapt. Harold Johnson, kuris bu
vo virš Vietnamo numuštas 
prieš 33 mėnesius ir pateko į 
raudonųjų nelaisvę, kalbėjo per 
Hanoi radiją išreikšdamas, kad 
jis meldžiasi ir viliasi, jog vėl 
susitiks su namiškiais. Savo 
žmonai ir vaikams perdavė ka
lėdinius sveikinimus.

Derybos perkeltos 
į Vieną

VIENA. — Strateginių ginklų 
apribojimo derybos, vykusios 
Helsinkyje, bus perkeltos nuo 
balandžio 16 d. į Vieną. Mask
va tokių derybų Vienoje neno
rėjo, manoma todėl, kad Aust
rija labai kritikavo Maskvą dėl 
Čekoslovakijos okupacijos. A- 
merika derybų Helsinkyje neno
rėjo dėl vietos stokos. Pasitari
mai vėliau iš Vienos bus grą
žinti į Helsinkį.

iš visur
• Šv. Tėvas Paulius VI-sis

priėmė Paragvajaus užsienio 
reikalų viceministerį prof. ir 
Paragvajaus ambasadorių prie 
Vatikano Oscar Cabello.

• JAV ir Mauritania, Islamo 
respublika, atnaujino diploma
tinius santykius, kurie buvo nu
traukti nuo 1967 m. arabų - žy
dų karo.

• Merkinės miestas pavergtoj 
Lietuvoj miesto teises gavo 
1469 gruodžio 7 d. Taigi atšven
tė 500 metų sukaktį.

• Apollo 12 astronautus vasa
rio mėnesį prez. Nixon siųs ge
ros valios kelionei apie pasaulį.

Sustabdė skraidymą
WASHINGTONAS. — Oro 

pajėgų lėktuvas F-lll vėl nu
krito ir žuvo du lakūnai. Lėktu
vai yra su keičiamomis kryp
timis sparnais ir jų yra 183. 
Po nelaimės vėl jais skraidy
mas sustabdytas. Tai jau penk
tas toks sustabdymas nuo 1968 
metų balandžio mėnesio. Jau iš 
viso nukrito 15 tokių lėktuvų.
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ŽEMAITES DRAUGOVES IŠKILMĖS

Philadelphijos skautės ir skau
tai lapkričio 30 d. organizuotai 
dalyvavo mišiose šv. Andriejaus 
bažnyčioje. Po pamaldų į parapi
jos salę susirinko būrys lietuviš
kos visuomenės. Dauguma jau ži
nojo, kad Philadelphijos skautės 
įsigijo vėliavą. I salę iškilmingai 
su daina įžygiavo Žemaitės skau
čių draugovė. Draugininke ps. Vik 
torija T. Norvaišienė įvedė skau
tų svečius. Jų geras būrys buvo- 
atvykęs iš kaimyninių vietovių.

Svečių tarpe buvo S. A. Bobe
lis - Atlanto rajono vadas, s. L. 
Milukienė —Atlanto rajono va
dovė, ps. J. Jankauskienė -New- 
Yorko skaučių Neringos tunto 
tuntininkė, s. V. Kidojis - New 
-Yorko skautų Tauro tunto tun-

Sueigą pravedė Žemaitės drau
govės adjutante v.s. Qnutė Pliuš- 
konienė. Išsirikiavusi skautėms 
ir skautams, buvo pašventinta 
draugovės vėliava. Šventino Phi
ladelphijos skautų kapelionas 
kelbonas kun. Jurgis Degutis. Vė
liavos krikšto tėvai buvo v.s. Da-

Mielos Sesės ir Broliai, 
linksmų šv. Kalėdų ir laimin

gų 1970-tųjų metų!
Tikroji Kalėdų prasmė tebū

nie su visais. Ramybė ir džiaugs
mas tenuskaidriną širdis ir įkve
pia ryžtingumo naujiems užsimo
jimams ir darbams!

v.s. Malvina Jonikienė' 
LS Seserijos Vyriausioji

Skautininke

Mielos Sesės ir Broliai, 
linksmų šv. Kalėdų ir laimin

gų Naujų Metų linki
Chicagos Skautininkų-kių

Ramovė ir Skautybės Kelias

ta šeimyniška vadovų-tėvų va
karonė, įvykusi užpereitą savait
galį p. Vaičaičio svetainėje.

I vakarojimą susirinko apie pu-
rija Dragūnienė ir Henrikas Sa-|^imtis tunto vadovų bei tėvų, 
viekas. Krikštatėvis H. Savickas! broll)°s ?autinin,kas ir kele' 
tarė trumpą žodį, o Atlanto rajo- įas kitl* broliios vadii°s naril*- 
no vadeivė s. L. Milukienė svei- Smagiuose
kino skautes šių didžių iškilmių
proga. Sekė vaišės ir kūmos torto 
piaustymas, visiems pasistipri
nus, v.s. Virginija Majauskienė 
gražiai pravedė skautų laužą. 
Skautiškoms dainoms skambant, 
jaunos skautės prie laužo įdomiai 
paįvairino programą savo pasiro-

tininkas, v.sl. A. Meilutė - Eliza- dymais. Prasmingą žodį tarė s. 
betho Palangos vietininkijos drau I A. Bobelis iškeldamas šių dienų 
gininkė, ps. B. Kidolienė, kuri! jaunimo problemas. Iškilmės baig
pasiuvo Philadelphijos skaučių 
Žemaitės draugovei vėliavą. Sve
čių tarpe buvo pirmosios Lietu
voje skilties, įsisteigusios Vilniu
je, skautas Vaclovas Viliūnas.

tos giesme “Ateina naktis”. Po 
iškilmių visi skirstėsi su džiaugs
mu, kad Philadelphijoje tvirtėja 
lietuviškoji skautija. Gero vėjo.

(vg.)

Krikštamotė vyr. sk. Darįja Dragūnienė papuošia juosta lapkričio 30 
d. pašventintą Žemaitės draugovės vėliavą Philadelphijoje. Šalia sto
vi vėliavos krikštatėvis H. Savickas ir Žemaitės dr-vės draugininke 
ps. Viktorija Norvaišienė. Įvykį stebi vilkiukai, skautų -čių tėvai ir 
skautų -čių dvasios vadovas klebonas kun Jurgis Degutis.

Nuotr. V. Gruzdžio

numerata:
S Cook County. diliui.S Kitur JAV
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Miami, Fla.

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 

S grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
5 turinj neatsako. Skelbimu 
5 kainos prisiunčiamos gavus 
B prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30. šeštadieniais 
o:30 — 12:00.
• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

IS KERNAVĖS KUORO 
ŽVELGIANT

Talkininkaudamos Lietuvos 
Dukterų dr-jai, kuri kasmet prieš 
Kalėdas aplanko lietuvius sene
lius, gruodžio 7 d. keturios vyr. 
skautės, D. Bruškytė, R. Butkai- 
tė, L. Plačaitė ir J. Usevičiūtė su 
tuntininkė ps. D. Dundziliene 
nuvyko į Oak Forest prieglaudą. 
Uniformuotos kernavietės apdali
no dovanėlėmis senelius, kai ku
riuos jau visai silpnus, nebega
linčius net iš lovos atsikelti ir su 
šypsena linkėjo jiems malonių 
švenčių ir geros sveikatos.

Visos šios sesės jautėsi paten
kintos, atlikusios gerąjį kalėdinį 
darbelį. Kartu tai buvo ir susiti
kimas akis akin su gyvenimo re
alybe, kuri dažnu atveju jaunuo
liui yra neįsivaizduojama. 
Šią, gal ir slegiančią gyvenimo 
tikrovę buvo naudinga į gyveni
mą žengiančioms jaunosioms se
sėms iš arčiau pamatyti.

LITUANICOS VAKARONĖ

Prieš mėnesį Lituanicos tuntas 
atšventė savo veiklos dvidešimt
metį. Ta pačia proga įvyko ir 
tunto vadovybės pasikeitimas: s. 
J. Paronis Lituanicos vadovo pa
reigas ateinantiems dvejiems me
tams perdavė s. Zigmui Jauniui. 
Kad naujieji vadovai arčiau susi
pažintų, pabendrautų, pasidalin
tų rūpimais klausimais, brolio V. 
Rupinsko iniciatyva buvo suruoš-

skautiškos nuotaikos 
pašnekesiuose, kuriuos pravedė v. 
p. P. Nedas, vadovus sveikino 
brolijos V.S. Vijeikis, vidurio ra
jono vadas v.s. Talląt Kelpša, 
kalbėjo tėvų atstovai bei abu tun 
tininkai. Paskui prie stalo pasi

vaišinta, padiskutuota.
Broliai Alčiauskas su Bur

ba vedė nuotaikingas dainas, 
o buvusiam tuntininkui Paro- 
niui įteikta Rako ąžuolyno prisi
minimo lenta su visų vakaronės 
dalyvių parašais.
LS SESERIJOS VS PAVADUO

TOJOS NAUJAS ADRESAS
LS seserijos VS. pavaduotojoa 

v.s. Kunigunda Kodatienė išvyko 
į Floridą, kur išbus iki ateinan

čių metų balandžio pradžios. 
Naujasis adresas - 9225 Carlyle 
Avenue, Surfside, Miami Beach,
Fla., 33154. Telef. 866-3044.

NAUJAS BENDRADARBIS 
PHILADELPHIJOJE

Vincas Gruzdys maloniai suti
ko būti Skautybės Kelio bendra
darbiu Philadelphijoje. Sėkmės 
naujose pareigose! Vietos vienetai 
kviečiami teikti jam informacijų 
apie savo veiklą.

Minijos vyr. skaučių būrelis, 
kuriam iki šiol gražiai vadovavo 
vyr. sk. A. Likanderienė, nuo spa
lio pradžios turi naują vadovę — 
vyr. sk. Br. Nainienę. Sesei Alek
sandrai nuoširdi padėka už darbą 
būrelyje, o sesei Bronei linkime 
gražių valandų skautiškam darbe 
su savo sesėm minijietėm (taip 
pąt ir puikių darbelių, praturti
nant Kernavės stalus Kaziuko 
mugėje!).

Dabar užmetami metmenys Ka 
ziuko mugės eksponatams po 
švenčių ims virsti realybe, kai 
suūš piūklai, ims džiržgėti plau
namas medis, kai pokšės plaktu
kai ir kalteliai. Šiais metais darbš
čiųjų tėvelių ir skaučių talka | 
rinksis p.p. I. ir A. Rimavičių rū
syje, 3249 W. 65 th PI. Tėvų ko- j 
mitetas ir tunto vadovybė jau iš 
anksto prašo visus, galinčius skir
ti vieną kitą valandėlę savaitėje, 
rinktis minėtoje vietoje, kad savo 
nagingumo sugebėjimais užtik
rintume pasisekimą ateinančioje 
Kaziuko mugėje.

Dėl informacijų galima skam
binti rūsio šeimininkams tel 434- 
4980.

Tėvų komiteto pirm. p. S. Matutis ir p. Brizgienė įteikia dovaną buv. 
Lituanicos tunto tuntininkui s. Jonui Paroniui, iškilmingoje tunto su
eigoje. Nuotr. Gintaro Plačo

KELIAMI LIETUVIŠKI 
REIKALAI KLUBE

(Lietuvių Piliečių klubo narių 
metų baigos susirinkime vaidy
bos narės pranešė apie klubo 
piniginį stovį ir paskelbė nuta
rimus anglų kalba. Klubo narė 
Jane Pakštienė pastebėjo, kad 
Lietuvių klubo susirinkime de
rėtų kalbėti lietuvių kalba ir, 
kad klubas stengtųsi įrengti klu 
bo patalpoje knygynėlį. Jos to
kios, lietuviška tema kalbos na
riai nenorėjo girdėti. Kitos prieš 
taravo, sakydamos: “Per dau
gelį metų buvo anglų kalba ra
šyta, skaityta pranešimai, ir 
buvo gerai, kam keisti?” Viena 
sakė: “Dabar visi supranta an
gliškai, kam lietuviškai”. Taip 
tą gerą tėvynainę nutildė. Kita 
lietuvė taip pat kalbėjo už kny
gynėlio įsteigimą, sakydama, 

tereikia patalpą pa- 
rūpmti n knvvas daug kas su
aukos Pirm’riinkng nesakė, kad 
apie tai bus kalbamą ateinan
čiame k’ubo nariu susirinkime.

Abi moterys J. Pakštienė ir 
K. Kodatienė yra nauios atei
vės; jos tikrai sielojasi matyti 
klube daugiau lietuvybės pasi
reiškimo, lietuviu kalbos gerbi
mo, viso, kas susipratusiam lie
tuviui malonu.

Tokie drąsūs lietuviški pareis 
kimai reti, todėl sveikintini, no
rint lietuvių klhbą sustiprinti, 
atlietuvint, tik reik susipratimo 
ir kiek pastangų. K1"’ •, valdy
bą sudaro veik visos čia gimu
sios moterys, visos gražiai lietu
viškai moka ir kalba. Knygos 
ir rašytiniai reikalai vedami an
glų kalba, jom esą lietuviškai 
rašyti nepatogu, taip buvo, taip 
ir paliekama.

Jei tų moterų tėvai būtų jas 
lietuvių dvasioje auklėję, jos 
tikrai lietuvių sueigose, klube 
ne tik lietuviškai kalbėtų, o ir 
vadovautų. Kai jų auklėtojai — 
tėvai lietuvybės klausimais men

kai tesisielojo — dukros dar 
menkiau tuo klausimu sielojasi. 
Lietuvių pastangomis gražiai pa 
statytame ir įrengtame klube 
lietuvių kalba išgyvendinama 
dėl narių apsileidimo.

Anglų kalbą, kaip valstybinę, 
reikia mokėti kuo geriausiai, 
bet taip pat reikia išlaikyti ir 
gerbti ir savąją. Svečiams, ato
stogaujantiems, besilankantiem, 
kad ir ne naujai atvykusiems 
į šį kraštą, Lietuvių klubo išo
rėje: sienose jokio lietuviško 
rašto, kalba maišyta angliškais 
žodžiais greta lietuviškų varto
jami, anot kun. Tumo pavadini
mo, makaroniška, t. y. nei lietu
viška, nei angliška.

Seniem lietuvių ateiviam, daž 
nam lyg nežinoma, kad savąją 
lietuvišką kalbą taip pat reikia 
gerbti, kšip ir vietinę. Kas sa
ve gerbia ir vertina, tokį ir kiti 
gerbia.

Miami gyveną kubiečiai duo
da gerą pavyzdį: jie drąsiai vie
šose vietose garsinasi kubiečiais 
esą, valdžia jiem pritaria, juos 
gerbia.

Lietuvių klube lietuvių- kalba 
turi pirmauti. Tada ne tik atsi
lankę lietuviai svečiai gėrėsis, 
o ir kitataučiai lietuvius geriau 
gerbs.

Lietuvių piliečių klubui rei
kia naujų jėgų — naujųjų atei
vių kuo daugiausia turėtų įsi
jungti į klubą, jie klubą atlie
tuvintų. Klubas ilgam liktų lie
tuvių rankose. O dabar atrodo 
— neilgam virš klubo durų vie
nintelis parašas Lithuanian, — 
liks nutrintas, pasiliks Ameri
can. Pakruojietis

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 0-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES IJGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING

0440 So. Pulaski Roa«l 
Valandos pagal susitarimą 

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

Akušerija ir moterų ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Ave., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 68rd Street

Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šeštad.'uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

Chicagos Arkidiecezijos Šventojo Vardo Draugija
IR

81

KATALIKŲ

JAUNIMO

ORGANIZACIJA

SVEIKINA

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. SeStadienials 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Re®, telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susltarlma. 
Jei neatsiliepia, skambanti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čloa lr California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REliance 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIU nt VAIKU UGU 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 230-2010

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Kalėdinei ruošai pasibaigus ir 
visiems ramiai besėdant prie Kū
čių stalo, savo tunto skaučių tė
velius, mielus rėmėjus ir bičiu
lius, o taip pat visas mūsų bran
gias seses su kernavietiška šypse
na ir dideliu nuoširdumu sveiki
name:

Sveiki Sulaukę Sv, Kalėdų!

Chicagos lietuvius proga Šv. Kalėdų ir Nauju Metu
STASYS PIEŽA 
Ekzekutyvinis Sekretorius

RT. REV. MSGR. EDWARD J. KELLY 
Ekzekutyvinis Direktorius

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-223S
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso tel. RE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-777t. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv. 6—8 vai., 

antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarime

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

i Ofiso HE 4-1818 REZ. PR fl-0801
DR. J, MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7 lst Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas)
Vai. kasdien 9-—-11 ryto ir 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet,

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS UGOS
TeL Ofiso PR 0-7800; Namu 025-7007

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 
 Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., plrmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. lkl 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, III. 
Kabineto tel. (187-2020 

Namu tel. 830-1071
Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovclhUl 0-0017 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

TELEFONAS 025-8200 
Valandos: 2—8 v. vy penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5-3000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2052 W. 50th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susltarlma.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-0105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitartu 
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr šeštad uždaryta 

Tel. PRospect 0-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susltarlma

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tel. 707-2141 Namu 030-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v ▼.. ketvirt. 6-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 vai popiet



Plėšrieji Erodai ir

KRISTAUS ATĖJIMAS
MĖGINIMAI UŽKIRSTI KELIA INFLIACIJAI

Neramumai infliaciją didina, o leidimus jiems kelti duoda vyriausybė

AR NEPASIKARTOS ISTORIJA

PAULIUS ŽIŪKUS

Kalėdų šventės — gera pro
ga ne tik apie dabartį pagal
voti, bet ir į tolimą praeitį, am
žių glūdumas nusikelti, į tam
sios priespaudos ir tironijos 
laikus, kai žmonių egoizmas 
atstūmė Mariją ir Juozapą nuo 
šiltų namų slenksčio ir įvedė 
juos į užmiesčio priebėgą, ku
rioje gimė Kristus, žmonijos 
Atpirkėjas. “Jis gimė tvarte 
tikra to žodžio prasme, ne ko
kioje dailioje stainelėje, kaip 
mėgsta dailininkai piešti, lyg 
gėdydamiesi, kad jų Dievas 
būtų galėjęs gulėti ant pap
rasčiausio mėšlyno”, rašo Kris
taus gyvenimo autorius Gio
vanni Papini. Toliau jis išve- 
džioja: “Ne atsitiktinai Jėzus 
gimė tvarte. Ar pasaulis ne
panašus į didelį tvartą, kur 
žmonės purvuose nardosi? 
Švariausius ir gražiausius da’y 
kus, dieviškuosius daiktus gal 
nepaverčia... į mėšlynus? Vė
liau patys raitosi po šituos mėš 
lynus, tvirtindami, jog tai reiš
kia džiaugtis gyvenimu”.

*
Kokie vaizdūs ir kiek daug 

sako evangelisto Luko žodžiai: 
“Nes jiems nebuvo vietos už
eigoje”. Pirmieji Dievo sutvė
rimai, kurie Kristų pagarbino, 
buvo ne žmonės, bet gyvuliai. 
Juos sekė patys skurdžiausi 
prasčiokėliai — piemenys. Ir 
vėliau pats Jėzus, ruošdama
sis skelbti savo mokslą, apaš
talų ieškojo ne ano meto didi
kų luome ar iš pariziejų, raš
to žinovų, mokytojų tarpo, bet 
rinkosi iš neturtingiausio žve
jų luomo, iš beraščių tarpo.

Taigi Kristus atėjo pirmiau
sia vargingiesiems, kurie jį 
globojo ir garbino. Tik kiek 
vėliau prieš Betliejaus ėdžias 
suklupo išminčiai. Valdovų ta
da klūpančiųjų tarpe nebuvo. 
Dar truputį vėliau juos prie 
Kristaus lopšio atstovavo E- 
rodas, kokių turėjome ir mūsų 
laikais (Leninas, Stalinas, Hit
leris). Jo išžudyti nekalti kū
dikiai buvo tik kuklūs pradi
ninkai, kurių eilės vėliau buvo 
įvairiomis žudymo priemonė
mis tironų amžių bėgyje mili
jonais papildytos ir vis dar 
tebepildomos.

*
Nesvetinga buvo žemė Dan

gaus Sūnui. Jis tuojau turėjo 
ieškoti prieglaudos svetimoje 
šalyje. Mažytis Kūdikis virto 
politiniu emigrantu, nors ne 
politinių uždavinių vykdyti jis 
buvo į šį pasaulį atėjęs.

Tačiau šiam “politiniam e- 
migrantui” buvo lemta vėl į 
Bavo gimtąją žemę sugrįžti. 
Bet juk Kristus galėjo savo 
misiją ir kitoje šalyje atlikti. 
Žinia, kad galėjo, bet jis nesi
ryžo iškreipti žmonijos Kūrė
jo dėsnio, kad kiekvienas žmo
gus geriausiai gali jam Apvaiz 
dos pavestą uždavinį atlikti tik 
savo tautoje, savo žmonių tar
pe. Jis vėl gyveno ir dirbo sa
vo tautai. Vėliau, kaip Dievas, 
matydamas artėjantį Jeruzalės 
miesto sunaikinimą ir kitas iš
kilsiančias negeroves, Kristus 
karčiai verkė. Jeruzalėn jis grį

Spaudoj ir gyvenime
PLAČIAUSIAI PAPLITĘS LIETUVOS 

MENININKO KŪRINYS
Šiemet susirinkimuose, parodo

se, paskaitose, ypač numizmatikų 
tarpe, minima 60 m. sukaktis va
rinio JAV cento- su Linkolno 
profiliu. Apie tai Ign. Sakalas 
Filatelistų dr-jos “Lietuva” biu
leteny nr. 8-9 rašo:

“Lietuviams bendrai, o ir dau
gumai numizmatų, gaj nėra ži
noma, kad čia minimos JAV mo- 
netos-cento su Lincolno profiliu 
autorius (designer) yra kilęs iš 
Šiaulių Victor D. Brenner. Prieš 
porą metų miręs plačiai Lietuvo
je ir Amerikoje žinomas numiz
matas dr. Al. M. Račkus studija

žo todėl, kad būtų, galima sa
kyti, savo tautiečių rankomis 
nukryžiuotas.

Tačiau savo mirtimi jis at
pirko ne tik savo kraštą, bet 
ir visą žmoniją, buvusias ir bū
simas kartas.

*
Nors nūdien Kristaus gina

mo šventė nebe visur madoje 
— anapus geležinės uždangos 
ji draudžiamu švęsti, šiapus 
didžiulio biznio užgožiama tiek, 
kad per kalnus re .'alingų ir 
nereikalingų prekių sunku pa
ti Kristų pamatyti, tačiau vis 
dėlto šimtai milijonų krikščio
nių ir net nekrikščt nių Kris
taus gimimą prisimena ir vie
nu ar kitu būdu jį švenčia. Net 
ir netikinčiam ar pasyviam ti
kinčiajam Kalėdos daro didelį 
įspūdį. Kai žmogus pas Kristų 
neina, pas jį kasmet ateina 
Kristus nekalto kūdikio for
ma. Kas turi bent šiokias to
kias dvasines akis, mato jo 
didžiąją auką ir ima darytis 
kilnesniu, geresniu.

*
Šiemet Kalėdas švenčiame 

vykstant karo valksmams Viet 
name, tautoms besivaidijant, 
stipresniam planuojant kaip 
suėsti silpnesnį. Šimtai milijo
nų žmonių yra rytų Erodų ne
laisvėje ir grėsmėje.

Jeigu romėnų Erodo laikais 
gimęs Kristus dar rado šiokią 
tokią prieglaudą tvartelyje, tai 
šiuo metu Rytų kraštų tironai 
yra jį ir iš ten išviję, patį 
tvartelį nusavinę, gailestinguo- ( 
sius piemenis išgainioję.

Per beveik 2000 metų įvairių 
šalių valdovai, valstybininkai, 
parlamentarai, filosofai ir e- 
konomistai sukūrė daugybę te
orijų, kurios jų išmanymu tu
rėjo atnešti pasauliui gėrį, lai- j 
mę ir džiaugsmą. Deja, jas 
praktiškai taikant, dažniausia 
atsitikdavo priešingai: naujų
jų teorijų praktikavimas at
nešdavo vargą, skurdą, kanki
nimus, žiaurumus ir mirtį. I 
Taip vyksta todėl, kad naujos 
tariamai geresnio gyvenimo 
teorijos nėra remiamos Kris
taus mokslu, niekad nesenstan
čiu, pamirštant istorinę tiesą, 
kad Jėzus pirmiausia gimė 
praščiokėliams ir gyveno jų 
tarpe.

Kristaus mokslo priešai Ry
tuose, netgi į Vakarų kraštus 
įsiskverbę, šiandieną dar yra 
tvirti. Tačiau jie patys gerai 
žino, kad jų žiauraus mokslo 
praktika vis tiek, ar ji būtų 
komunizmu ar kapitalizmu re
miama, neįstengs ilgai laikytis 
prieš Kūdikėlio Jėzaus pras
čiokėliams skelbtą tiesą. Tei
sybė, kova bus dar ilga ir sun
ki, bet ją be abejonės laimės 
Betliejaus Kūdikis. Jo tvirty
bė paprastume, gailestingume 
ir meilėje.

Yra šimtai milijonų tvirto
vių, iš kurių Kristaus skelbtos 
mokslo tiesos negali išplėšti 
nei raudonieji, nei baltieji E- 
rodai. Tai krikščioniškos, my
linčios Dievą ir žmogų širdys. 
Jose, tikėkime, ir šiais metais 
Kristus tikrai užgimė, b. kv.

vo Lincolnijaną ir turėjo didelį 
to cento rinkinį, taipgi iš įvairių 
šaltinių rinko žinias apie jo au
torių, teigia, kadVictor D. Bren
ner buvo lietuvis Viktoras D. Ba
ranauskas. Savo pavardę pakeitęs- 
sutrumpinęs tam, kad kitatau
čiai galėtų lengviau ištarti. Juk 
panašiai yra darę kai kurie seniau 
atvykę Amerikon lietuviai, o da
bar daro dauguma ir naujųjų a- 
teivių.

Skulptoriai ir to meno žinovai 
kalba ir rašo, kad gražiausias 
JAV pinigas yra kaip tik centas 
su Lincolno profiliu. Tai patvir-

Procentais visikas galima ap
skaičiuoti, netik nutukimas, bet 
ir suliesėjimas. Ekonomistai sa
ko, kad, jeigu tautos ūkis ky
la apie 5—6%, tai dar nėra in
fliacijos pažymių, bet, jeigu jis 
pašolksta iki 8—10%, tada jau 
negerai, gresia nutukimas. Da
bartinės JAV vyriausybės kaip 
tik didžiausias rūpesnis ir yra 
įvesti dietinį režimą. Praktiška 
gyvenimo patirtis rodo, kad in
dustriniam kraštui, kokia yra 
Amerika, dietinis režimas su
kelia daug komplikacijų: nėr 
darbą iir stagnaciją bei kitas 
pasekmes. Žinoma matuoti tau
tos ūkinį pajėgumą vien pini
gais, pamirštant žmogų, būtų 
lyg nepatogu.

Dirbantis ir kuriantis asmuo 
čia yra apsijungęs į įvairias uni
jas, kurios savo perspektyvoje 
numato didesnius atlyginimus 
ir kitus pagerinimus. Unijų už
mačios gerokai prašoka taria
mą infliacinį rodiklį — 7%. Ne
tolima ateitis greit parodys ko
vos aštrumą, kada gatvėse pa
sipils streikuoją darbininkai, 
nes ,kontraktų terminas su dau
geliu kompanijų jau baigiasi 
ateinančiais metais. Vyriausy
bė kompanijas įtaigoja būti ne- 
nuolaidžioms, o darbininkijos 
atstovai joms statistikos davi
niais rodo pelno augimą ir pra
gyvenimo pabrangimą.

Vengiant ūkinio atoslūgio

Kiekvienos getro® vyriausy
bės noras ir troškimas savo pa
valdiniams sudaryti kuo geriau 
sias gyvenimo sąlygas, lygiai ir 
ši vyriausybė stengiasi viską da
ryti, kad išvengus ūkiško atos
lūgio ar gilesnės krizės. Aiš
kiai ji visiems sako, ikad mes 
nenorime atoslūgio, mes trokš
tame sulaikyti inlfliaciją. Ko 
mes labiausiai siekiame — tai 
įvaryti žmonėms atoslūgio bai
mę. Mums lieka vaTa tikėti ir 
laukti pensijų pakėlimo.

Vyriausybės troškimų išdavos 
jau ryškėja: industrinė produk
cija paskutinio š. m. ketvirčio 
nežymiai krito, tepasiekdama 
tik 173,3 indekso, tuo tarpu pe
reito siekė — 174,6. Vartotojų 
išlaidos: rugpiūčio mėta. apyvar
ta siekė apie 6 bil. dol., spalio 
— tik 2,4 bil. dol. Reiškia, kad

P. INDREIKA

susispaudė pirkėjas arba sulie
sėjo jo kišenė.

Mionetarinis spaudimas į kraš 
to iždą irgi sumažėjo, nepaisant 
nesubalansuoto mokėjimo biu
džeto.

Doleris tebeturi vertę
Doleris, nors gerokai infliaci

jos pagraužtas, vis dar nenu
stojo savo vertės tarptautinia
me atsiskaityme. Dolerio surie- 
bėjimui daug padėjo ir vokiš
kos markės vertės pakėlimas, 
duodamas vertelgoms daugiau 
pasitikėjimo popieriniu pinigu. 
Sąryšyje su tuo kritoaukso kai
na, kurio mažiau bereikia išiin- 
ti iš Fort Knox požemių apmo
kėjimui skolų grynu aulksu. Štai 
giam dolerio svorio numetimui 
pasistengta užbėgti už akių, su 
kuriant popierinius aukso pini
gus, kuriuos tarptautiniame at
siskaityme mielai ima priklau
są prie Tarptautinio monetų 
fondo nariai, šie naujieji pini
gai, kurių eiliniai piliečiai nie
kad nematė ir nematys, sudaro 
naują epochą piniginėje siste
moje ir pinigų atsiradimo isto
rijoje. Kaip žinome, pinigais 
yra buvę dramblio kaulai, taba
kas, vynas, druska ir t. t., kol 
auksakaliai nepradėjo jų dirta- 
dinti iš aukso ar sidabro.

tina ir JAV Iždas, nes kiekvienais 
metais nukaldina ir paleidžia 
apyvarton dešimtis milijonų nau 
jo cento vienetų.” ]. Daugi.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Begrįštant į mokytojo namus įvairūs vąįksniai 
jam išaiškino, ką reiškia keturios bramano kojos. Tas 
pats kaimenės bulius paaiškino, ką reiškia pirmoji 
bramano koja. Ji reiškia keturias pasaulio dalis: ry
tus, vakarus, pietus ir šiaurę. Kas tai žino ir apie 
tai mąsto, tas užkariauja pasaulių spindesius.

Bekeliaujant jam su kaimene namo, vieną nak
tį prie laužo Agni (ugnis) išaiškino jam antrąją Bra
mano koją. Ji kalbėjo: “Žemė yra vienas ketvirtadalis, 
skliautas yra vienas ketvirtadalis, dangus yra vienas 
ketvirtadalis, vandenynas yra vienas ketvirtadalis. Tai 
yra Bramano koja, susidedanti iš keturių kevirtada- 
lių ir vadinasi Anantavat (begalybė)

Trečiąją Bramano koją jau išaiškino kitą naktį 
atskridęs flamingo, saulės paukštis. Jis paaiškino: 
“Ugnis yra vienas ketvirtadalis, saulė yra vienas ket
virtadalis, mėnulis yr avienas ketvirtadalis, žaibas y- 
ra vienas ketvirtadalis. Tai yra Bramano koja, susi
dedanti iš keturių ketvirčių ir vadinasi Jyotishmat 
(šviesos pilnuma).” “Kas tai žino, užkariauja pilnu 
šviesos pasaulius” (150).

Naras kitą vakarą jam paaiškino ketvirtąją Bra
mano koją. Einant jo aiškinimu: “Kvėpavimas yra vie
nas ketvirtis, akis yra vienas ketvirtis, ausis yra vie
nas ketvirtis, mintis yra vienas ketvirtis. Tai yra Bra
mano koja susidedanti iš keturių ketvirčių ir vadinasi 
Ayatanavat (turėjimas namų)” (151).

Kai Satyakama atvyko su savo kaimene pas mo
kytoją, šis iš jo giedrios veido išvaizdos suprato, kad 
jis jau žino Bramaną ir, išklausęs, kas ir kaip jį pa
mokė, patvirtino įsigytas žinias.

Ką mums tenka manyti apie šį epizodą? Visų pir
ma nereikia iš jo juoktis. Kiekviena kultūra yra lin
kusi spręsti savo filosofines problemas pagal savo ga
liojančius civilizacijos standartus. Matyt, kad didžiųjų

dija, kad šio mąstytojo naivumas nėjo pertoli. Jis pa
sitenkino sudarydamas sistemą, apimančią ne tik fizi
nius, bet ir dvasinius reiškinius ir suteikdamas jai 
religinį pašventimą — Bramaną. Savo apimtyje ši siste
ma yra greičiau kultūrinė pasaulėžiūra ir labai maža 
dalimi religija.

18. IŠKYLANTI NUODĖMĖS PROBLEMA

Sistema, kurią apžvelgėme praėjusiame skyriuje 
negalėjo nesukelti nepasitenkinimo tokioje gyvoje vi
suomenėje, kaip upanišadininkų. Ji apėmė daug daly
kų, bet visiškai nepalietė dorinės srities, lyg būtų vi
sai nereikšminga, ar žmogus yra doras ar ne. Iš tikrų
jų prieš ją išėjo jau paties Satyakama mokinys Upa- 
košala Kamalayana. Jo reakcija prieš keturių Brama
no kojų sistemą, nors irgi yra dar išsiblaškiusi, nes ve
da skirtingomis kryptimis, tačiau ji supranta tokias pro 
lemas, kaip nuodėmė, asmeninis Dievas ir džiaugsmas.

Upakošala buvo mokinys pas Satyakamą ir “pri
žiūrėjo jo ugnis dvyliką metų” (151). Bet mokytojas 
jo vis neatleido namo, kaip kitus savo mokinius, nors 
jis jau buvo išmokęs visas šv. knygas. Net jo žmona įsi 
kišo į tą reikalą, sakydama: “Šis mokinys, kuris yra 
toks tylus ir išsisėmęs (dėl varginimųsi), rūpestingai 
prižiūrėjo tavo ugnis. Neprisileisk, kad pačios ugnys ta 
ve apkaltintų, ir išmokyk jį” (151).

Ugnys, apie kurias čia kalbama, be abejo yra šven 
tos ugnys. Tačiau mokytojas, nepaisydamas perspėji
mo, iškeliavo, nesuteikęs mokiniui paskutinių pamoky
mų. Mokinys tada dar labiau sublogo ir mokytojo žmo
na negalėjo priprašyti jo valgyti. Mokinys jai pasitei
sino, atidengdamas savo sielvarto priežastį. Jo atsaky
me glūdi keturių Bramano kojų pasaulėžiūros kritika. 
Jis mokytojo žmonai tarė: “Šiame žmoguje yra daug 
troškimų, kurie eina skirtingomis kryptimis”.

į Kultūrėjo žmogus ir supra
to, kad kriauklės nėra joks pi
nigas, jis pradėjo gr.ebti auksą 
ir sidabrą, kas vertinga ir pa
stovu. Ilgoje savo vystimosi is
torijoje pinigai įsigijo galvažu
džio vardą, bet be jų negerai.

Neseniai stebėjome, kaip su
drėbėjo 50,000,000 prancūzų, 
kada buvo nuvertintas frankas, 
džiaugėsi 60,000,000 vokiečių 
markės pakėlimu. Vieniems pre
kių kainos pakilo, kitiems at
pigo. Taip nuo suliesėjimo ar 
nutukimo sunkoka pabėgti.

JAV įklimpo gana giliai ir į 
Vietnamo džiungles. Mokesčių 
mokėtojų kišenės į metus pra
rado bent 30 bilijonų dolerių. Iš 
šios klampynės kai kas tunko, 
o namie kyla nesutikimai, kad 
ir tariamo moratoriumo pavida-' 
lu. Paskutinis, šiai netvarkai 
įvykdyti moratoriumo organiza-l 
toriai gavo leidimą ilš vyriausy
bės, kuriai jie paliko 1,816,622 
dol. sąskaitą ir 20 apdaužytų 
valdiškų pastatų ir už 8,500 
dol. sąšlavų išvalymo nepadeng
tą čekį.

Gera džiaugtis demokratiška 
laisve, bet negailima prarasti ir 
bajoriško orumo.

MECHANIŠKO LAIKRODŽIO 

AMŽIUS

Pats ankstyviausias mecha
niškas laikrodis buvo pagamin
tas Kinijoje 725 m. pr. Kr. Iš
radėjas — Ldang Ling-tsan.

Dviviečiame motocikle dar yra vietos ir trečiam —mielai Kalėdų eglutei.

prijaukintų kaimenių atsiradimo laikais skaičiavimo 
sistemos pagrindą sudarė skaičius keturi, pasisavintas 
iš keturių galvijo kojų.

{įvairias religines sistemas skaičius 4 yra įėjęs 
daugelyje vietų. Jo pėdsakų sutinkama Afrikos tau
tose. Gal ryškiausiai jis pasirodo ankstybajame bu
dizme. Buda mėgsta savo skelbiamas tiesas sisteminti 
po keturias. Taip yra jo garsios keturios arijiškos tie
sos, liečiančios ligas. Taip pat keturios yra jo kon
templiacijos buveinės. Jo mokslas buvo sugrupuotas į 
keturias knygas ir t.t.

Nėra ko perdaug stebėtis, kad skaičių sistemai 
yra užleidžiamas žymus vaidmuo sisteminant žmo
gaus galvoseną. Mūsų laikais mes turime panašių reiš
kinių. Atkreipkime dėmesį pvz. į tai, kaip IBM aparatū
ra yra naudojama spręsti ne tik kai kuriems psicho
loginiams uždaviniams, bet ir filosofinėms proble
moms. Panašiai elgėsi upanišadininkai ir pirmieji bu
distai, kai savo pasaulėžiūrai sudaryti jie naudojosi 
savo laiko skaičiavimo pagrindais.

Tačiau tos sistemos kūrėjas, kurios buvo išmoky
tas Satyakama, nenorėjo pasilikti vien patirtinėje sri
tyje. Į šią sistemą jis žiūrėjo kaip į Bramaną, t.y. 
kaip į išminties ir šventumo pilnybę. Matyt, kad jis 
buvo realistinių nusiteikimų žmogus, nes jis pradėjo 
nuo realių pasaulio reiškinių. Savo sistemon jis įėmė 
ir žmogaus psichologiją. Ketvirtojoje kojoje jis ap
ima žmogų nuo jo pojūčių iki mąstymo. Trečioje ko
joje jis suderina visas buvusias religines sistemas: 
saulės, mėnulio, ugnies, žaibo. Antrojoje kojoje jis 
nusikreipia į regimojo pasaulio faktus: sausumą, jū
rą, sklaiutą ir dangų. Pirmojoj ekojoje jis susistemina 
4 pasaulio šalis: kurios galioja mūsų galvosenoje ligi 
šiol.

Kaip si ketvirtainė sistema sudaro Bramaną, 
kaip žmogaus vienybę ir tobulybę, jis neišaiškina. Jis 
nepriveda savo sistemos prie kokio vieno elemento, 
pvz. vėjo, ką ne kartą padaro kiti upanišadininkai. 
Tą susilaikymą jam reikia pripažinti už garbę. Jis liu

Kai žvelgiame praeitin, isto
rija kalba apie garsiąsias vals
tybes: Egiptą, Babiloną, Spar
tą, Atėnus, Makedoniją, Romą, 
Persiją, Švediją su garsiaisiais 
vikingais, Daniją, kurios kara
lius valdė net Angliją, Ispani
ją, Prancūziją, Britų imperiją, 
Lietuvą; apie Atilą, Neroną, 
Džingiskaną, Aleksandrą Make
donietį, Vytautą, Hitlerį, Staliną 
ir kitas galybes bei baisiuosius 
ar garsiuosius vadus. Jeigu kai 
kurios tų tautų ar valstybių ir 
yra, bet nebėra tos galybės ir 
garso. Vienos tų imperijų, prieš 
kurias drebėjo kiti, išnyko ,o ki
tos, kad ir yra, bet nustojo sa
vo galybės ir garso. Vienos jų 
turėjo labai aukštą tų laikų kul
tūrą ir plėtė ją net į kitus kraš
tus, kitos ugnimi ir kalaviju ėjo 
per pasaulį. Tai senoji istorija.

Britų ir Prancūzų imperijos 
mūsų dienomis prarado visas 
savo kolonijas ir galybę ir grįž
ta į savas metropolijas. Vokie
tija. yra ilgesniam laikui pritil
dyta,' tas pats yra ir su Japo
nija. šiandien yra trys naujos 
galybės: Jungtinės Amerikos
Valstybės, Sov. Rusija ir jas 
vejasi Raudonoji Kinija.

Visos imperijos, kol jų pilie
čiai buvo drausmingi ir nedšti- 
žę, gyveno žydėjimo laikus, o 
kai masės dėl vienokių ar kito
kių priežasčių ištyžta arba ne- 
besuranda laisvių ribos, tos val
stybės pasmerktos susmukimui 
ar net pražūčiai.

William L. Shirer parašė, o 
Simon ir Schuster leidykla iš
leido knygą apie Prancūziją 
“The Collapse of the Third Re
public”. Knygoje rašoma kaip 
lengvai pradėjo birėti pasaulio 
reikalai. 1936 m. Hitleris įžygia
vo į Reino kraštą. Niekas ne
bandė jo sulaikyti. 1938 m. Ne- 
ville Chamberlain ir Edouard 
Daladier Muenchene pardavė 
Čekoslovakiją, o 1939 m. rug
sėjo 1 d. — Lenkiją. Nuo čia 
prasidėjo karas. Krito Lenkija. 
Hitlerio armija žygiavo per 
Prancūziją. 1940 m. gegužės 
28 d. krito Belgija, birželio 3 d. 
paskutinieji Anglijos laivai pa
sitraukė iš Dunkirko. Po vie
nuolikos dienų vokiečiai buvo 
Paryžiuj. Dar po aštuonių die
nų prancūzai prašė priimti pa
sidavimą. Liepos 10 Prancūzi
jos respublika kapituliavo ir 
pasuko į Petaino ir Lavalio “dik 
tatūrinį” valdymą, kuris ^uvo 
visiškoj vokiečių kontrolėj.

Apie Prancūzijos kapituliaci
ją prirašyta daugybė knygų. 
Šios knygos autorius yra para
šęs “The Rise and Fall of the 
Third Reieh”, “Berlin Diary” ir 
eilę kitų.

Daugelis amerikiečių susido- 
mavo “The Collapse of the 
Third Republic”. Perskaitę tą 
knygą, jie klausia: “Ar gali 
taip atsitikti su Amerika?” Ir 
kai kurie tvirtina, — nors ne
malonu sakyti, kad — gali.

Autorius knygoje rašo, kad 
1940 m. Prancūzijos kritimo 
priežastis veda toli atgal į Tre
čiosios Respublikos pradžią 
1871 m. Nuo tada respublika 
buvusi tvarkoma nevykusių as
menų ir labai nevykusiai. Pran- 
cūziia pradėjusi birėti dar prieš 
1940 m. Dreyfuso afera, gimimų 
apribojimas, kuris nedavė prie
auglio, o tauta pradėjo išmirti 
ir I-io pas. karo nuostoliai žmo
nėmis ir turtu vedė į katastro
fa. jPo I-jo pas. karo prasidėjo 
streikai ir riaušės, depresija ir 
karo skolos alino kraštą, o svar 
biausia, buvo demoralizuota vi
sa tauta.

Dar iki 1930 metų Prancūzi
joj buvo tikima, kad arklys yra 
pagrindinis veiksnys krašto ap
saugai. Juokingas tikėjimas, 
kad Magdnot linija sulaikys vo
kiečius, net jeigu jie eitų per 
Belgiją. Ardėnų girios esančios 
nepraeinamos. Apie Ardėnus 
taip galvojęs I-jo pas. karo did
vyris maršalas Petain, kuris, 
gelbėdamas Prancūzijos ldku-

(Nukelta į 4 pusi.)

(Bus daugiau)
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įgilsi’
AUŠROS LIT. MOKYKLOS 

KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 14 d. “Aušros” litu
anistinės mokyklos mokiniai su

ruošė Kalėdų eglutę, suvaidin
dami mokyt. St. Kaunelienės pa
rašytą 3-jų paveikslų vaizdelį
“Svečiai iš Tėvynės”.

Prieš vaidinimą atsilankiusius 
pasveikino mokyklos vedėjas VIa 
das Pauža.

Vaidinime matėme lituanisti
nės mokyklos mokytoją su moki
niais, Karalių šaltį su snieguolė
mis, šmėklą, baidyklę, įvairius 
miško žvėris, paukštį, senelį ir 
miškų dvasią. Miško dekoracijos 
puikiosj nesudėtingos. Vaidinto
jų kostiumai gerai pritaikyti, gra 
žiai pasiūti. Padėka mokinių ma 
mytėms.

Vaidinimas, nežiūrint šlapdri
bos, sutraukė apie 150 svečių. 
Detroito L.B. atstovavo pirm. 
inž. J. Gaižutis ir fin. sekret. L. 
Šulcas su žmonomis.

Į veikalėlio paruošimą daug 
sielos įdėjo autorė ir režisierė Ste

Detroito “Aušros” lit. mokyklos mokiniai, suvaidinę mokytojos Stefos 
Raunelienes vaizdelį “Svečiai iš Tėvynės” Nuotr. E. Vasiliausko

fa Kaunelienė, jos padėjėjos Biru 
tė Kutkutė ir Rūta Kaunelytė. 
Vaidinimas tikrai gražiai pavy
ko. Dalyviai savo roles gerai mo 
kėjo. Kalba teisinga, tarsena ge
ra. Ne vienas salėje nubraukė 
ašarą, kai svečias iš Lietuvos, 
Petras Vasiliauskas vaizdžiai pa
pasakojo kad dabar Lietuvoje Ka 
ledos jau draudžiama švęsti. Jis 
pasidžiaugė ir susižavėjo laisva
me pasaulyje švenčiamomis Ka
lėdomis. Giliai sujaudintas vaidi-J 
nimo mokytoją Virginiją Pranė- 
naitę apdovanojo žemės sauja iš 
Lietuvos ir gintaro karoliais.

AR NEPASIKARTOS 
ISTORIJA

(Atkelta iš 3 pusi.)
čius, susidėjo su Hitleriu. 

Shirer savo knygoje rašo,
kad Prancūzijos kareiviai ir net 
karininkai panikiškai metė gink
lus ir bėgo pasiimdami tik savo 
lagaminus. Karininkai telefo
nais skambino vokiečiams ir ati
davinėjo miestus, pranešdami,

— Žurnalistų popietė įvyko 
gruodžio 14 d. Birutės ir Petro 
Januškų “Cadillac” motelyje 
Windsore. Ją suruošė L. žurn. s- 
gos Detroito skyriaus valdyba, 
programą pravedė St. Garliaus- 
kas. Dalyvavo skyriaus nariai su 
žmonomis viso 26 asmenys. Bu- 

, .. ., , , , . . vo aptarti ne tik skyriaus, bet ir
ad jie pasi up a, o vo iečiai aį-tuaiQs spaudos bei spau- 

mekada nesitikėjo. Knygos pa- dos darbuotojų reikalaL Daugu.
baigoje Shirer rašo, kad demo
kratinėj sistemoj už tautos žlu
gimą kalti visi piliečiai, bet ne 
vien vyriausybė.
Stebint šių dienų Amerikos gy

venimą ir įvykius krašto viduje, 
prisimintina Prancūzijos katas
trofa; riaušės seka riaušes, de
monstracijos seka demonstraci
jas, streikai — streikus, nebė
ra pag'aibos ir pasitikėjimo įsta 
tymais ir demokratiniu būdu iš
rinktai krašto vyriausybei bei 
kongresui. Matant visa tai, per
šasi mintis, kad Amerika peržen 
gė savo žvdėjimo zenitą ir jos 1 
piliečiai veda kraštą visų anų iš
nykusių ar subirėjusių imperijų 
pėdomis.

Kaip Shirer rašo, kad pran
cūzu tauta atsakinga už Pran
cūzijos kritimą, taip lygiai šian
dien Amerikoje bus atsakingi 
visi už pasėkas, kurios gali ją 
ištikti, jeigu tauta nepabus ir 
nepraregės.

Vaidinimui pasibaigus atvyko 
Kalėdų senelis—išradingas ir 
mokąs su vaikučiais apseiti Al
girdas Vaitiekaitis, visus šioje 
šventėje dalyvavusius vaikučius 
apdovanojo.

Čia gimusi lietuvaitė Marie 
Bukauskienė, kuri Lietuvos ne- 
kuomet nematė jausmingai įver
tino “Aušros” mokyklos moky
tojų ir mokinių tėvų pastangas 
išauklėti vaikučius gerais lietu
viais, įteikė dovaną — 25 dol. 
čekį. Stasio Butkaus šauliai: Va
lerija Šulcienė, Elzbieta Jodins- 
kienė, Feliksas Blauzdys, Jonas 
Butkus, Gražina ir Bronius. Va
liukėnai bei kiti atėjo su gausio
mis dovanomis mokytojams. Do
vanos buvo piniginės, gintaras, 
mezginiai, knygos Vinco Krėvės 
raštų 6 tomai buvo įteikti mo
kytojai Rūtai Kaunelytei.

Šventėje dalyvavo ir jaunutė 
filipinietė gitara gražiai pritaru
si giesmėms bei dainoms. Daug 
širdies įdėjo mokyt. ,Pr. Baziliaus 
kas, paruošdamas eglutės progra 
mai giesmes bei dainas.

Daug dirbo mokytojai, mamy 
tės ir tėveliai. Ši ne eilinė šven
tė buvo viena įspūdingesnių. Šis 
darbštus skruzdėlynas atliko ne
įkainojamą įnašą mūsų jaunu
čių širdyse tėvynei meilę ir lie
tuvišką žodį įdiegti.

Svečiai buvo patenkinti, ir gau 
šiai atsidėkojo plojimais. Moki
nių motinos ir tėveliai visus sve
čius vaišino lietuviškais valgiais.

Norėtųsi prašyti mokyt. Kau- 
nelienę vaizdelį “Svečias iš tėvy
nės” užrekorduoti juostoje. Tai 
ne eilinis įvykis. Gi patį veikaliu- 
ką perduoti L. B. Švietimo V-bai 
kad galėtų pasinaudoti ir kitos

V. T.lituanistinės mokyklos.

TRUMPAI

ma pasisakė, kad Detroite reiktų 
suruošti spaudos balių, gi ponios 
pasiūlė tokiam parengimui savo 
talką. Popietė paįvairinta meni
ne dalimi, kurioje skyriaus na
riai paskaitė iš savo kūrybos, pa
sirodė su deklamacijomis ir net 
solo dainomis.

Šeimininkai B. ir P. Januškai 
popietės proga savo kolegoms su
ruošė puikias vaišes, be to, P. 
Januška žurnalistų biuleteniui 
“Pranešėjui” leisti per administ 
ratorių įteikė 25 dol. paramą. 
Ten pat “Pranešėjo” leidimą pa
rėmė: Vyt. Kutkus, Jonas Kriš
čiūnas, St. Sližys, Antanas Gri
nius, St. Garliauskas ir Vikt. Per 
minas.1

— Akt. Justas Pusdešris nese
niai padarė ilgesnę kelionę ir bu 
vo nuvykęs net iki Kalifornijos. 
Los Angeles buvo sutikęs daug 
senų draugų ir pažįstamų, tarp 
jų buvusius detroįtiečius p.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE PLOKŠTELIŲ MUZIKOS ŠVENTE

TRADICINIS KALĖDŲ
PARADAS HOLLYVVOODE
38-sis tradicinis Kalėdų para

das įvyko nepaprastai gražia
me ir šiltame Californijos ore. 
Atrodo, kad tai vasaros sezonas, 
o paradas skirtas visai kitai pro- 
gai-ne Kalėdoms. Gal už tai ir 
publikos sutraukė daug, nuotai
kingos ir pilnos džiaugsmo: ne 
tik pilnos gatvės, bet buvo ir ant 
stogų, balkonų, iš kur tik geriau 
galima paradas stebėti.

Jau iš anksto spaudai buvo 
pranešta, kad parade pakviesta 
dalyvauti net 150 filmų bei tele
vizijos aktorių bei žvaigždžių ir 
žvaigždelių. Manyčiau, kad jų 
tiek ir buvo. Kas gi nenori, y- 
patingai iš toliau atvykę, pama
tyti kaip atrodo filmų žvaigždės 
gyvenime?

Hollyvvoodas išpuoštas gelto 
nomis eglutėmis ir šviesomis. 
Spalvos išreikštos, taip, kad atro
do būtų atrasta ir sniegas ir žalu
mas. Nepaprastai gražiai atrodė 
visas Hollywoodo Bulvaras, nus
tatytas eglutėmis, puošnūs veži-

Gliaudus, Arbus, Budriūnus ir 
kit.

—Dail. R. Laniausko auka 
Dainavai. Gruodžio 14 d. užda
ryta, savaitę trukusi ir gerai pa
sisekusi, dail. Rimo Laniausko 
paroda. Parodą suruošė Daina
vos stovyklos valdyba, ją uždarė 
valdybos pirm. J. Urbonas. Už
darymo proga dail. R. Laniaus
kas Dainavai įteikė paveikslą ir 
120 dolerių auką.

— L. Namų draugija savo na
muose ruošia Naujų Metų suti
kimą, šokiams gros Č. Mitchell 
orkestras. Saugus automobilių 
pastatymas ir gera asmeninė ap
sauga.

— L.B. apylinkėje paskirti dar 
du seniūnui:’Stasys Geldys (Bel- 
leville ir Plymouth vietovėms) 
ir Jonas Butkus (16 zonai Det
roite) .

— LB apylinkės valdybos dar
bingas posėdis įvyko gruodžio 16 
d. Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose. Sekantis posėdis ten 
pat įvyks sausio 21 d. 7:30 vai.

—L.B. seniūnų ir L.F. įgalio
tinių bendras susirinkimas ir pie 
tūs įvyks sausio ll d. 12:30 vai. 
L. namuose. Popietėje dalyvaus 
L.B. apylinkės valdyba, seniū
nai, Lietuvių fondo Detroito va
jaus komitetas ir įgąliotiniai su 
žmonomis. Bus apsvarstyti bend
ri šių dviejų organizacijų reika
lai.

— Nuotaikingą Naujų Metų 
sutikimą Detroito visuomenei 
rengia LB apylinkės valdyba 
Mercy Kolegijos East Grand Bali 
salėje (8200 West Outer Dr. prie 
Southfield). Saugus automobilių 
pastatymas, puikus maistas, gros 
geras Skarpioni orkestras. Nuo 
9:00 iki 10:00 vai. bus duoda
mas kokteilis. (sln)

>

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais, 
MIDLAND SAV. & LOAN ASS’N, vi
siems, kurie atidarys naują taupymo sąs
kaitą ir įdės nemažiau kaip $250.—, arba 
padidins savo sąskaitą tokia pat suma, 
mes duosime dovaną — 4 gabi. DUN- 
DEE gražų, vertingą ir meniškai įpakuotą 
rankšluosčių komplektą. Tad nelaukite 
ir tuoj atvykite, nes dovanų skaičius ri
botas. Paštu dovanos nesiunčiamos.

Hours: Monday, Tuesday, Friday, 9-4:30 • Thursday, 9-8 • Saturday, 9-1 • Ctosed Wednesday

5'4‘«
6-MONTH SAVINGS 

CERTIFICATES

($1.000 Minimum)
PAID AND 

COMPOUNDED
OUARTERLY

PASSBOOK
SAVINGS MIDLAND

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE * CHICAGO. ILLINOIS 60032 
PHONE 254-4470

FRANK ZOGAS, PRESIDENT

mai tą grožį dar papildė.
Važiuoja Mayor Yorty, kaip

miesto valdžios garbės atstovas. 
Toliau tarpe gražių “Flotų” bei 
orkestrų ir šokėjų važiavo filmų 
asmenybės: Cesar Romero, Ma- 
rian Anderson, Barbara Ander- 
son, J. Grant S. Oliver, J. Cooper, 
ir daug kitų.

Kaip visada, be George Putnam 
nėra parado. Blizgančiame sida
bro balne, Putnam sėdi ant bal
to žirgo ir niekad nesenstančiu 
šypsniu sveikina stebinčius para
dą ir jiems linki linksmų Kalėdų 
švenčių. Jam publika sukelia di- 
delias ovacijas.

Lietuvaitė Miss Hollywood
Buvo staigmena, kad šiais 

metais šiame parade dalyvavo ir 
lietuvaitė. Gabija Bonotaitė, ku
ri neseniai dalyvavo gražuolių 
konkurse ir buvo išrinkta į pen
ketuką pakviesta atstovauti re
prezentuoti “Miss Hollywood”.
Ji važiavo ant“World Float” su 
kitomis mergaitėmis, Gabija Bo
notaitė atrodė gražiai ir patrauk
liai, kaip amerikiečiai pasakytų 
“Good Personality”. Gaila, kad 
ji dėvėjo nepilnus tautinius rū
bus. Žavėtinai mergaitei žiūrint 
mano akimis, trūko karūnos-ka- 
sinyčios. Reikia manyti, kad mū
sų gražioji Bonotaitė, visa širdi
mi lietuviška lietuvaitė, per ne
apsižiūrėjimą padarė klaidą. Tai 
turėtų žinoti visos mūsų lietuvai
tės, kad jei jau dėti tautinį rūbą, 
uždėti jį pilnai. Į tai turėtų at
kreipti dėmesį chorų bei šokių 
vadovai.

Čia pat teko matyti važiuojan
čias olandę, japonę, jos dėvėjo 
tautinius pilnutėlius rūbus. Japo
nė buvo net su japonišku lietsar- 
gėliu, o olandė ir klumpių ne
pamiršo. Tačiau reikia džiaugtis, 
kad Bonotaitę platesnė amerikie
čių visuomenė pastebėjo ir ji gau
na progos lietuvius bei Lietuvą 
jiems priminti,

Reikia manyti, kad kitais me
tais lietuviai dalyvaus su nuo
savu “Flotu”., Kiek iš Holly- 
wood “Chamber of Commerce” 
teko girdėti, jie mielai lietuvius 
pakviestų reprezentuoti savo tau
tinius papročius, Kalėdų tradici
jas ir eglutę, bei prie jos Kalėdų 
gražias giesmes. Tad iki kitų me
tų kalėdinio parado Hollyvvoode.

J. Kaributas 
MYLI LIETUVĄ IR PADEDA

LIETUVIAMS
Nape Nyerges yra vedęs 

giedrinin'kę Salomėją Juškaitę. 
Augina sūnų Aimaną,, kurie ne
blogai iietuvišlkiaii Iktalba.

Pats Nape daug supranta 
lietuviškai ir keletą sakinių pa
sako, bet... Svarbu, kad js la
bai myli lietuvius, Lietuvą ir 
dalžnai savo vielinėje spaudoj'e 
parašo straipsnelių apie Lietu
vos ar lietuvių reikalus.

Gyvena Santa Monica, Cali- 
fomijoje. i

DOVANA TAUPYTOJAMS

1970 Plymouth-Duster

Plymouth Valion! Duster 2-Ooor Coupe

Kaina nuo #1,995.00
25 mylias su vienu galionu 

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD R.UNNER,
G T X, FURY — DUSTER

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 
4030 ARCHER AVENUE — PHONE VI 7-1515

Gražus būrys čikagiečių muzi
kos mylėtojų turėjo didelio ma
lonumo išgyventi plokštelių 
muzikos “premjerą”, kai sekma
dienio popietę Jaunimo centre 
buvo perteikiamos parinktos iš
traukos iš naujai sukurtų solistės 
Aldonos Stempužienės, kompo
zitoriaus Dariaus Lapinsko ir ak
toriaus Leono Barausko plokšte
lių. Prie staliukų, plevenant žva 
kių liepsnelėms, romantiškoje 
prietemoje buvo jauki nuotaika 
klausytis. Žvelgus į sceną, tuoj 
patraukė dėmesį sumaniai ,iš 
spalvuotų audeklo juostų ir iš pa
čių naujųjų plokštelių sudarytas 
intriguojantis scenovaizdis, gerai 
pasitarnavęs išryškinti naujus lai 
mėjimus plokštelių kūrime.

Parengimas buvo i organizuotas 
Margučio, vakarui vadovavo P. 
Petrutis. Plokštelių turinio per
davimas, pravestas talentingo šio 
je srity lietuvio inž. Ralio, buvo 
toks tikslus, kad klausytojai gėrė
josi, lyg sektų patį gyva koncertą. '

Liejosi išradingi D. Lapinsko 
akordai, dainų, .pasakų palyda, 
ryškūs garsiniai efektai: čia taip 
švariai ir melodingai skambėjo 
Aid. Stempužienės lietuviškos dai 
nos ir operų arijos, čia girdėjosi 
toks raiškus pasakorius L. Ba
rauskas. Tik protarpiais tų muzi
kinių garsų ir dailiojo žodžio 
lygią, malonią tėkmę pertrauk
davo besigėrėjančių klausytojų 
plojimai.

Pabaigoje tarė žodį iš Cleve
lando atvykęs J. Stempužis (solis
tė dėl slogos negalėjo atvykti). 
Jis nupasakojo, kad plokštelių 
gaminimas yra išlaidingas ir su
rištas su rizika. Jeigu pavyktų 
parduoti po 1.000 kiekvienos iš
leistos plokštelės egzemplorių, 
tai sugrįžtų gaminimo išlaidos ir 
dar liktų solistės, muziko, dekla
matoriaus kelionei apmokėti. 
Kaip žinome, šios plokštelės bu
vo įgrotos Vokietijoje, grojant 
Štutgarto simfoniniam orkestrui. 
Apie jas plačiau jau esame rašę, 
kai buvo demonstruojamos laik-' 
raštininkams ir dar duosime jų' 
muzikines recenzijas.

J. Stempužis pažymėjo, kad ap 
skritai lietuviai plokšteles mėgs
ta. Lietuviškų plokštelių pokario 
metais JAV-se yra pagaminta a- 
pie 74. Geriausi jų pirkėjai yra

Brent Gray, 12 im., dirbdamas ūky
je prie Oklahoma City neteko abiejų 
rankų, tačiau daktarams pavyko 
vieną nupiautą ranką prigydyti.

■V

Chicagos lietuviai, mažiau jos 
plinta už Chicagos. Šių plokštelių 
sukūrime ypač daug talento ir 

I pasišventimo parodė muz. D. La
pinskas.

Maloniam pobūviui pasibai
gus, dalyviai skaniai pasivaišino 
ir daugelis įsigijo naujųjų plokš
telių. Jos yra tikrai gera Kalėdų 
dovana. ]. Daugi.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

proga sveikinu

draugus ir pažįstamus, linkėdamas Dievo palaimos

KUN. JONAS SKRODENIS,
Šv. Teresės parapijos klebonas 

Kankakee, Illinois

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime musų klientams, draugams ir 

pažįstamiems.

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY
z j

REIKMENYS FOTOGRAFAMS IR MĖGĖJAMS

3314 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 Tel. PR 6 - 8998
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linki savo klientams, draugams ir pažįstamiems
AAK

LIQUOR8
AND PO O D

EMILIJA IR MARIJUS 
K I E LO S

87th Street and Central Avenue, Tel. 857 - 9525 
Oak Lawn, Illinois 60459

LITHUANIAN
B A K E R Y

2450 VVest 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ ROŠIŲ 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. ryto iki 6 vai. vak. 
Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.

POŽEMINIAI TRAUKINIAI 
KOLUMBIJOJE

Kolumbijos sostinės Bogotos 
burmistras šiomis dienomis lan
kėsi Amerikoje. Jis norėjo su
sipažinti su Neiw Yorko judėji
mo organizacija ir požeminių 
traukinių veikimą. Kolumbijos 
miestai Bogota ir Medcilinas, 
dėl padidėjusio susisiekimo, no
ri įsiruošti požeminius trauki
nius. K. Kl.

J



BOSTONO ŽINIOS

MINĖJO PREZIDENTĄ AL. 
STULGINSKĮ

Kaip jau mūsų spaudoje buvo 
daug kartų rašyta, II Lietuvos 
respublikos prezidentas Aleksan
dras Stulginskis drauge su savo 
žmona buvo išvežtas didžiųjų 
trėmimų metu 1941.VI. 13 - 14 
dienamis-iš Lietuvos ištremtas. 
Dar 1952 m. Krasnojarsko vergų 
stovykloje būdamas buvo nubaus 
tas 25 metams, bet 1954 m. po 
Stalino mirties buvo iš stovyklos 
paleistas ir išvyko pas žmoną, ku 
ri gyveno Komių respublikoje. 
Ten Stulginskios dirbo kolchoze. 
1956 m. jis grįžo Lietuvon. Čia 
gyveno šelpiamas savo dukters 
Juozevičienės, kuri gyvena Chi
cagoje. Mirė 1969 m. rugsėjo 22 
d. ir palaidotas Panemunės kapi
nėse.

Šiame minėjime prelegentas dr. 
Domas Jasaitis peržvelgė visą 
Aleksandro Stulginskio gyveni
mą ir veiklą, pažymėdamas, kad 
jis buvo principo žmogus ir jo lai
kėsi. Net ir sugrįžęs į Lietuvą iš 
Sibiro, atisakė bolševikinės senat
vės pensijos.

Meninėj daly stud. B. Vaičjur- 
gytė paskaitė poetų dr. Henri
ko Nagio ir Jono Aisčio, kūrinius 
- Iš atsiminimų knygos ir Be tė
vynės brangios. Toliau išpildyti 
kompozitorių: Gruodžio, Račiū
no, Banaičio, Naujalio, Budriū
no ir Sasnausko kūriniai: Prie 
ežerėlio, Iš tėvynės, Tykiai, kad 
skausmas, Sveika Marija ir Sku
bink prie kryžiaus. Čia prof. Vy
tenis Vasyliūnas pradėjo fortepi
jonu, sekė Izidorius Vasyliūnas- 
smuikas ir Vyt. Vasyliūnas forte
pijonas; toliau -solistė Stasė Dau
gėlienė, prie fortepijono V. Va
syliūnas ir pabaigai- solistė Dau
gėlienė, smuik. Iz. Vasyliūnas ir 
pianistas Vyt. Vasyliūnas.

Turime įvairių meninių paren
gimų ir įvairių minėjimų. Daž
niausiai jie praeina gražiai ir su 
geromis programomis. Sakytume,

įleiskime šviežio oro, taip padary
ta. Linkime sėkmės.

RETA PARODA

Lietuvos istorijos ir kultūros pa 
rodą Harvardo universitete Wide 
nėr bibliotekoje tęsis dar visą sau
sio mėnesį. Tai reta paroda ir ver
ta ją aplankyti, o ypatingai stu
dijuojančiam jaunimui.

Reta paroda, nes ji yra viena
me iš garsiausių universitetų; re
ta savo eksponatais. Į šią biblio
teką lankosi Harvardo ir kitų uni
versitetų profesoriai ir kiti.

Šioje Harvardo universiteto 
Widener didžiausioj bibliotekoj 
pirmojo ir antrojo aukšto salėse- 
lobby kas mėnesį, o kartais ypa
tingomis progomis ir ilgiau būna 
išstatomos specialiose stiklinėse 
spintose ar staluose ypatingai re
tos knygos ar kiti kultūriniai ek
sponatai. Tai turi būti kas nors 
ypatinga arba priminti kokias 
nors sukaktis.

Maždaug nuo gruodžio pusės 
čia įrengta Lietuvos ir Latvijos

Dalis Bostono akademikų skautų,-čių sueigos metu.

RUOŠIAMA KALĖDINĖ 
ŠVENTĖ

Po trumpos pertraukos Bosto
no akademikai skautai vėl užside
gė nepaprasta dvasia ir veikla. 
Su mokslo metų pradžia bosto
niškiai pradėjo aktyviai dalyvau
ti akademinėje veikloje ir rim
tai ruoštis bei gilintis akademi
kų skautų programoje. Vedami

piu andrai” iš “Figaro vestuvės”, 
Verdi “II. Lacerto Spirito” iš 
Simon Boccanegro” ir J. Rossini 
“La Calumnia” iš “Sevilijos kir
pėjas”.

Solistas visą programą atliko 
atmintinai. Tai didelis darbas, 
kuris jam gražiai nusisekė, nes 
visa programa nesudarė jokių at
minties sunkumų. Dalykas po da
lyko plaukė darniai, nuotaikin
gai, su įsijautimu. Mozarto an
troje arijoje Benediktas pade
monstravo savo žemųjį registrą, 
parodydamas ir savo bosiškąjį 
atspalvį, kuriuo nekiekvienas ba
ritonas gali pasigirti. Miela bu
vo klausytis lietuvių liaudies dai
nų puikioje ir spalvingoje K. V. 
Banaičio harmonizacijoje. Nelen 
gva VI. Jakubėno daina itin ge
rai buvo išpildyta. Ritminių pro
blemų atsirado paskutinėje daly-

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio m. 24 d.

AUKOS BALFUI
Balfo 76-to skyriaus 1969 m. rinkliavos metu 

surinkta 4,146.- dol.
Aukojo 100 dol. — V. ir B. Se- 

leniai;
55 dol. — S. Aukštikalnis; 

po 50 dol. — J. Briedis, "Globė”
Parcel Service, E. Jankus; 

po 40 dol. — dr. J. Šidagis; 
po 30 dol. -— P. ir B. čečkai, P.

Pagojusi, dr. P. Šepetys;

po 25 dol. — adv. A. Ambrose, L.
Bajorūnas, G. Balanda, DLK Biru
tės D-jos Detroito sk., dr. B. Bur- 
gess, A. Dagilis, A. O. Kratavičiai,

Karalius, V. K. Kartanai, J. Kartis, A. 
Kasputis, V. Kavaliukas, H.Kazlaus
kas, P. K. Keblinskai, A. Kezenius, 
V. Kilikevičius, E. Kilmonas, J. Kir
tiklis, J. V. Kirvelaičiai, dr. B. Kra- 
kaitis, J. Kratavičius, V. Kriaučiūnie
nė, V. V. Kriaučiūnai, V. Krikščiu- 
nevičius, E. Kudžmaitė, A. Kukučio- 
nienė, M. Kuncė, V. Kunčiūnase, O. 
Kundrotienė, K. Kupetis, R. Kur- 
mauskienė , V. E. Kutkai, A. E. Kve
darai, V. Laurus, A. Lefkis, A. Lei
pus, K. V. Lekniai, A. Lelevičius, V.

tovų koncertą. Benediktas šitai 
kategorijai netinka, nes jis ima 
tik privačias dainavimo pamo
kas nelankydamas jokios konser- j je Rossini arijoje, kur yra gana 
vatorijos. Studijuodamas pas į- jautrūs įstojimai po pauzių, jie
vairius mokytojus, daug kur da
lyvaudamas parengimuose, Bene
diktas išvystė savo balsą bei pri
rinko nemažai repertuaro, ir kom 
pozitoriaus Jeronimo Kačinsko

nebuvo pakankamai tikslūs ir ge
rokai apsunkino gyvą, technišką 
akompanimentą. Reikia pasa
kyti, kad Benedikto balso vokalo 
sutvarkymas dar toli gražu nėra

Korpl Vytis skyriaus pirmininko
j, c , i j X- j Gintaro Karoso ir A.S.S. sk. pir- gjs • -Q 2ygjs rejgkia didelį verž-

paroda Sako, kad šios parodos min. Juros Mikonenes, Bosto- lumJa>J no™ žengti pirmyn> pasi. 
pagrindine iniciatore ir organiza no akademikai dažnai šaukia stf- daryti profesiniu dainininku, už 
ore yra slavistikos skyriaus bib-1 eigas, atstovauja akademikų są- ką < rePikia nuoširdžiai sveikinti 

hotekos ved. Valda Simis latve. jungą įvairiuose minėjimuose, ir linkėti sekmės ir ištvermės. 
Tą parodą organizuoti padėjo ir parengimuose bei atskirų vietovių Tad meskime trumpą, prabėgan- 
savo eksponatais daug prisidėjo suvažiavimuose. Skyrius energin-
ir lietuvės bibliotekininkės, dir- Į gai ruošiasi skautiškai progra- 
bančios toje bibliotekoje: Stasė maj jr dinamiškai auga skaičiu- 
Cibienė ir Vida Margaitienė. Pa- mi, turėdami narių ir ne mažą 
rodos lietuviškoji dalis gal yra skaičių kandidatų ne vien iš Bos- 
turtingesnė, kaip latviškoji. Yra tono miesto bet ir iš tolimesnių 
išstatyta Vytauto laikų Lietuvos vietovių.
Žemėlapis (Harvardo nuosavy- j šjuo metu bostoniškiai ruošia- 
bė), kur Lietuva vaizduojama sį akademikų kalėdinei šventei, 
raudona spalva, o jos plotas išsi- kurj įvyks šeštadienį gruodžio 
tiesęs nuo Baltijos iki Juodųjų jū- 27 d. So. Bostono lietuvių pilie- 
rų. Čia yra ir pirmoji spausdinta gjų klube, 368 W. Broadway, 
lietuviška knyga -Mažvydo Kate- South Boston. Programa, rūpes-
kizmas (? Red.), Aušros laikraš
čio fotostatinė kopija su data 
1865 - 1905 metai. Vasario 16- 
sios aktas su signatarų fotografi-

dr. V. Majauskas, dr. V. Mileris, A. j Lelis, J. Leščinskas, Liet. Tautinės 
S-gos Detroito sk., R. Logan, L. H. 
Lozickai, S. Lungys, S. Malinauskas,
O. Mansch, P. E. Marčiukaičiai, J. 
Maršalkovičius, A. Masaitis, A. Ma
tulis, L. S. Matvekai, A. Miciutė, V. 
Mickevičius, J. A Mikai, J. Mikaila,
P. Mikštas, J. J. Mikulioniai, E. Mi
liauskas, S. Miliešius, E. Milkauskas, 
V. L. Mingėlai, A. Misiūnas, A. E. 
Misiūnai, J. Miškinis, K. E. Mykolai
čiai, E. Molienė, J. Mitrinąs, M. Nar
butas, J. Naujokaitis, A. Nemanis, B. 
Neverauskas, S. Nikantas, C. Ochels- 
ki F. Olšauskaitė, N. Olšauskas, J. 
Orentas, A. Osteika, H. Pai, P. P. 
Pajaujai, V. G. Palaikiai, A. Paškus. 
E. Paurazienė, V. Pauža, dr. J. Pe- 
ters, E. Petrauskas, J. Petrauskas, P
R. Petrauskai, S. Petrauskas, S. Pet- 
rul'onis, A. Petrulis, V. M. Petruliai,
S. Pikūnas, J. M. Plienaičiai, P. O. 
PVenaičiai, Wm. G. Pluto, P. M. 
Polteraičiai, S. Pranėnienė, A. Prask, 
J. Pre'bys, A. Pusdešris, J. O. Pusdeš-

P Putrius, A. D. Rackai, M.

Stankus;
po 20 dol. — P. Balandienė, P. 

Balynas, A. Bankaitis, dr. B. ir B. 
Gimiai, J. Homchis, dr. K. Keblys, O. 
Kratavičiūtė, V. Mamgaudas, L. J. 
Pečiūrai, dr. G. ir L. Petersonai, dr. 
Puskepalaitienė, V. Rauckis, K. Ra- 
žauskas, J. Stanevičius, V. Staškus, 
V. Urbonas, E. Vizgirdienė;

po 15 dol. — A. Juras, J. J. Kučins
kai, A. I. Lukai, F. Nemanis, V. Že 
bertavičius

13 dol. — G. Viskantienė;
priežiūroje apipavidalino visą išbaigtas. Dar jis nerado savo
programą savistoviu rečitaliu. | mokytojo. Jo balso viršūnės gana , ALRK Moterų g 72 k

įtemptos ir nereikalingai kietai, p AnfanaiHs A Račkaitis. K Baa. 
vibruojančios. Dar būtų reikalin
ga pastaba dėl interpretavimo 
judesių. Idealas būtų nenaudoti

po 10 dol. — M. Abarius, P. Aleš-

P. Antanaitis, A. Bačkaitis, K. Bag 
donas. J. Bagužis, K. Balys, J. Baub
lys, M. Baukys, P. M. Baz'liauskai, 
P. J. Bertašiai, V. Bitinas, P. Bitlie-

jokių judesių, nes visą jausmų į- r^us- Fn Blauzdys, Alb. Bliudžius, 
1 J Andr. Bliudžius, J. Brazauskas, B

tį žvilgsnį į jo pirmąjį rečitalį. 
Rečitalio programa sudaryta iš

trijų dalių. Pirmoje dalyje A. 
Stradella “Pieta, Signore”, W.A 
Mozarto dvi arijos iš operos “Už
burtoji fleita” - “Dievų Dievai 
Izide Oziri” ir ,‘Tarp tų šventų
jų sienų”, Rimskio- Korsakovo 
“Svečio daina” iš operos “Sad1- 
ko”, ir P. Čaikovskio “Piligrimo 
daina”. Antrąją dalį sudarė lie
tuvių kompozitorių veikalai. Ke
turios K.V. Banaičio harmoni
zuotos lietuvių liaudies dainos - 
“Vai toli, toli”, “Gieda gaideliai, 
ryliuoja”, “Už žalios girelės”, ir 
Plaukia antelė”. Taip pat VI.

vairumą galima puikiausiai per-, Brizgys B Bugeniį M Bukauskienė; 
duoti dainavimo dinamika bei B Burba j Černiauskas, A. Cervy- 
agogika. das, V. E. Čižauskai, A. Dainus, P. 131

Visa tai Benediktas greitai 
įsigytų, jei šalia privačių daina
vimo pamokų rastų galimybės 
lankyti ir bendrą konservatori
jos kursą, be kurio neįmanoma

_ , ,, ,, _ i , j , Rackienė, M. Ramanauskas, A. Ra-Dalinis IC K. Daugvydai D Dūla - melis> A Raskauskas, R Rašytinis,
J- T Dun,čiai- S- F J?ąS*aUSk£-’ A. R'rnkus, V. Rinkevičius, A. Ru- 

V. B. Gaivel’ai, S. D. Geldz-ai, K. E Reklys A Repshas, J. Rimkūnas,
Gogelis, L. P. Heiningai, Z. Jakim- 
čius.-J. Jarulaitis, J. Jeneckas, A. Jo- 
dinskas, J. Jonynas, E. Jurgut'enė, A.

tingai suplanuota, prasidės 3 vai. 
po pietų su iškilminga sueiga ir 
spalvų įteikimu. Vakare 8 vai. 
bus šokiai, grojant R. and M Trio,

pregorii.aus IX visiems žinomas skautų orkestras jakugėnO daL
laiško ištrauka domininkonams, iš Worcesterio. Į na “Nejaugi vėl> o Dievey Po
kad jis su džiaugsmu siunčia juos. Maloniai kviečiame visus aka-, pertraukos ^kė keturios operų a-

kad šis buv. Lietuvos respublikos į LietU/% ,(Išt.rauk_a. iš. didelės dem,kus ir * Jaun'.m5’ k«ns rijos: L. Delibes “Nilokantos” 
♦ a c. i • i---., knygos). Žalgirio mūšio pieši- n smagiai praleisti švenčių lai- ariprezidento A. Stulginskio mineji- nij Vografiia (r istorija apie ji. ka lietuvių tarpe. Tikimės, kad;_ 

mas su paskaitininku dr. Domu GoethesB ĮMk , a' ie P,iet” bus galima gražiai ir Įdomiai pa-' z;
“u i kalba (knyga i, iš jos iStrau- bendrauti šioje akademikų ruo- «

lyviais Birute_ Vaičjurgyte, Stase fc ). Dondaif”lMctai 'dr. Mari.' Jiamoje šventėje. Tiems, kurie 
Daugeliene, Izidorium ir Vyte- ni„u.„i„« u,,’,............. i., atvažiuos iš tolimesnių vietovių

Mozarto “non i

..... Vasylidna,s buvo tikrai auV į05,. Gi.mb"r&. kn™a, “f111 
to akademinio lygio, kur buvo ber°ds.,',i,e‘s!a.
niu

duota, pagal momento rimtumą, 
kas galima kultūrinio geriausio ir 
gražiausio.

Minėjimą rengė Liet. Bend- 
nės Bostono apylinkė ir ateitinin
kai sendraugiai. Atidarė B-nės 
skyr. pirm. dr. St. Jasaitis, maldą

glijoj, Lietuvių Enciklopedija, dr. 
Balio, Vardžio veikalai, Stepo Za- 
barsko, dr. Geručio Lithuania 
700 years. Vilniaus universite
tas, konsulo Simučio Pasaulio 
Lietuvių Žinynas, tautiniai rū
bai, gintaras, drožiniai, kanklės.

sukalbėjo klebonas kun. Antanas Bet dau?i»usia tai knygos jvai-
riausiomis kalbomis; lenkų, loty
nų, vokiečių, rusų, anglų ir kito
mis. Tos knygos liečia Lietuvos 
praeitį. Knygų paveiksluose Vil
niaus universitetas. Gedimino pi
lis, Trakų pilis, Vilniaus Bažny
čios. Panašus ir latvių skyrius, o 
kai kur yra net abiejų tautų tose 
pačiose spintose.

Ši paroda yra neeilinis reiški-

Baltrašūnas, o visam minėjimui 
vadovavo ateitininkų skyr. pirm.
Vladas Kulbokas. Minėjimas baig 
tas Tautos Himnu. P.Ž.

NAUJA L. B. KULTŪROS 
KLUBO VĄLDYBA

Šiais metais sunkiai sekėsi su
daryti L.B. Kultūros klubo val
dybą. Jau praėjo veik pusmetis, o 
per tą laiką turėjom tik vieną su- žmonės, kurie nori ir stengiasi j todėl

bus parūpintos nakvynės.
Visais reikalais kreiptis į Lithu

anian Youth Info Center, P.O. 
Box 8992, Boston, Mass. 02114. 
(617) 268-5575..

Iki pasimatymo, gruodžio 27 
d. Bostone! 11 RVZ

BENEDIKTAS POVILAVIČIUS 
REČITALYJE

Gruodžio 7 dienj Lietuvių pi
liečių klubo salėje, girdėjome Be
nedikto Povilavičiaus dainavimo 
rečitalį. Tai pirmas Benedikto 
Povilavičiaus savistovus rečitalis, 
nors kaip dainininkas jis jau se
niai ir daug kur yra dainavęs ir 
pagarsėjęs savo šiltu, stipriu bas 
-baritonu. Būdamas kuklaus bū- j 
do, kviečiamas dainuoti niekad

nys, o tuo pačiu ir įrodymas, kad neatsisako, jei tik laikas leidžia,

sirinkimą. Valdyba buvo likusi reprezentuoti savo tautą, visur ir 
iš pereitų metų. J naują valdybą visada gali surasti progų ir būdų 
įeina pirm. Česlovas MickūnasJ
nariai: Česlava Aleksonienė, Skir

įvairių parengimų organi-'

mantė Makaitytė, Aldona Navic
kienė ir Mykolas Drunga. Visa 
valdyba yra jauna, o Makaitytė 
ir Drunga studentai (graduate 
studentai), kurie po gavimo ba
kalauro siekia aukštesnių moks-

. lo laipsnių. Dažnai pasisakom, 
kad atidarykime plačiau duris ir

zatoriai dažnai jį visur kviečiasi, 
ir ne viena lietuvių kolonija jį Į 
pažįsta kaip mielą parengimų da-1

, uk -o no ir net kartais beskelbdami- Frainkhn Rooeevelt, 32-. iietuviškuoju “.galiapinu” pava. ■
traJs Amerikos prezidentas gi- djna
mė 1882 m. sausio 30 d. Paprastai savistoviu rečitaliu

William McKinley, 25-tas pradedama muzikinė profesinė 
gimė karjera, kai studentas, baigęs konAmerkos prezidentas, 

1843 m., sausio 2® d. servatoriją, duoda pirmąjį savis-

tapti profesionaliu dainininku. O 1 Juška, P. Juška, I. Kaimelis, J. T. Ka- 
juo būti verta, nes Dievas apdo- 1 valiauskai, M. Klimkaitis A. Kon- 
J . v. v.la. i ■ čius, J. Kriščiūnas, kun. V. Kriščiu-vanojo gražiu, šiltu patraukiau- kun M Kundrotas, K. V.
čiu ir nemažu balsu. Publika Kundrotai, J. Kuras, L. E. Kutkai, dr. 
tokio, balso maloniai klausosi. Y- b. Kvietys, J. Laurinaitis, A. Lepars- 
patingai entuziastinga buvo sek- 1 kas, Liet. Moterų Klubas, Lietuvos 
madienio publika, kurios virš Vyčių 79 kp. Lietuvos Vyčių 139 
dviejų šimtų, kuri nesigailėjo įjį’Jūnri. A^T j NB-
Benediktui karstų ir nuoširdžių chaels j M Mikailai, A. Mikalkė- 
plojimų,. nas, L. Mikalonis, K. Mykola’t's, N.

Vuoširdžiai linkėtina Be- Miškinis.V. J. Mitkai, A. E. Mustei- 
nediktui kopti toliau į dainavi
mo meno aukštumas.

Izidorius Vasyliūnas.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ
proga nuoširdžiai sveikinu didžiai gerb. Draugo Administ
raciją bei Redakciją, linkėdamas gausios Dievo palaimos bei 
ištvermės jūsų kilniame darbe, o taip pat to paties linkiu 
Visiems tiek pareigingiems, tiek atsilikusiems užsienio gim
nazijos rėmėjams bei nariams t. y. 16 Vasario, saleziečių bei 
Punsko gimnazijų, o ypač telaimina Dievas mano maitin
tojus, buvusios Tulpės Restorano savininkus, p. p. Br. Blin- 
strubus ir K. Baumvilienę bei dabartinius savininkus p.p. 
Norvilus ir Augaičius, Paramos savininkus ir F. A. Valaičius.

KUN. B. SUGINTAS 
7024 S. Artesian Avė.
Chicago, IU. 60629 
Tel. 436-4860

J?

Detroito skelbimai
pTTrTs^pTtrTus

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
(deda ‘‘Plaster Board”. Visų rūšių

grrlndų Ir sienų plytelSs.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27, 

'' Michigan ~ Teh VE &-4064
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LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v. v. ĖST.

Patricia Bandža 
Alfris Zaparackas

tel. 278.S265 
tel. 549-1981

VedSjas—RALPH J. VALATKA
17090 Warwick, Detroit, Mich. 48219 

TEL. 537-5500

UUUIUIUIIIUIUHUIUUU UUUUU

Vaizdas po muzikos festivalio prie Altamont greitkelio netoli Livermo 
re, Calif. Ten j muzikos koncertą buvo susirinkusių apie 300, 000 jau
nuolių. Koncerto metu keturi asmenys mirė, du gimė, šimtai jaunuolių
naudojo oarkotikį. , .j.,' .:

“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 
KALĖDOMS 

Naudokitės šia patogia užsakymo forma.
Prašau siuntinėti DRAUGĄ kaip kalėdinę dovaną šiam 

asmeniui:

Vardas, pavardė ......................................................................

Numeris ir gatvė ....................................................................

Miestas ir valstybė................. ................................................

Zip Code.............

S’unčiu.............  prenumeratai

Mano adresas:
Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code ...................

Parašas

kiai, A. B. Nakai, A. Norus, J. R. 
Orentai, dr. P. ir D. Padaliai, J. Pa
navas, V. Panian, A. Pašukoms, A. 
A. Petrauskai, dr. J. Pikūnas, A. Ple
pys, J. V. Pleskai, dr. S. Pragulba, J. 
Racevič'us. J. E. Radai, J. O. Reka
šiai, J. O. Ribinskai, dr. R. Rizk, A. 
G. Rudžiai, J. A. Rugieniai, P. U. 
Ruplėnai, V. Ruseckas, T. Šakienė, 
K. Saudargas, kun. K. Sima’tls, S. Si
mas, A. Skarulis, S. L. A. 352 kp., V. 
Slušnys, K. Sragauskas, kun V. Stane 
vičius, P. Stanionis, Č. Staniulis, J. 
Stark, Chas. R. Step, R. Steponkevi- 
čienė, L. D. Stoniai, Č. O. Sadeikai, 
S. Butkaus Šaulių kp., J. M. Šepe
čiai, K. Šeputa, J. Šidagis, Saul. Ši- 
moliūnas, J. Šimukėnas, V. Šlikas, V. 
Tamošiūnas, J. Televičius, M. V. 
Tylai, N. Udrys, T. Udrys, V. Ūsas, 
dr. O. Vaitas, A. J. Vaitėnai, A. R. 
Vaitiekaičiai, J. M. Vaitkūnai, R. O. 
Valatkai, A. Valys, V. O. VaPat, A. 
Vasiliauskas, P. Vedeika. M. Vitkus, 
Wm. N. Ward, dr. A. Zotovas, dr. 
P. Žemaitis, S. Černiauskas;

9 dol. — dr. A. ir J. Damušiai; 
po 8 dol. — J. Budrys, S. Z. Dry

žai, J. O. Šostkai;
7.50 dol. — J. Vyšniauskas;
po 7 dol. — dr. V. ir S. Baubliai, 

dr. K. ir E. Karveliai, A. Šatraitis, 
P. Vaitekūnas;

6 dol. — A. Č. Pesial;
5.25 dol. — A. Pesys;
po 5 dol. — J. Acus, Wm. Adams, 

V. Alantas, ALKA Lumber, V. Ale- 
kevičius, ALRK Moterų S-gos 54 
kp., A. Ambrose, A. Andrušaitis, Č. 
Anužis, I. Anužis, A. D. Arlauskai, 
A. Armalis, J. Asminas, A. B. Asta- 
šaičiai, J. Andrews, A. Atkočaitis, J. 
Augaitis, A. Augūnas, V. Augusti
naitis, kun. A. Babonas, A. M. Ba- 
jerčiai, J. Baltrušaitis, L. Banaftienė, 
A. A. Banėnai, P. Banion, A. Banvs. 
Č. S. Bankauskai, P. Banonis, A. Ba
ranauskas, J. Bartkus, S. Barvydas, 
J. S. Baužai, V. J. Baužai, V. Bauža, 
P. Becker, J. Begansky, J. Belickas, 
M. Bėris, B. Beiržanskis, J. Beržans- 
kis, V. Biliūnas, S. Blaskevičius, P. 
J. Bliūdžiai, M. Boguta, J. Borman, 
S. Bosas, J. Bražiūnas, V. O. Bra- 
žiai, P. Bronskis, J. Buitkus, S. Bul- 
garienė, E. Bulotienė, F. Bunikis, M. 
Burokas, A. Butkūnas, J. Butkus, P. 
Butkus, T. B. Čuinkai, F. Dombroski, 
S. Dambrauskienė, V. Damušis.J. E. 
Dombravai, J. Doveinis, J. Duoba, R. 
Duobienė, S.M. Erlingiai, N. Feeman, 
P. Gabris, J. P. Gaižučiai, A. Gilvy- 
dis, M. Gilvydis, P. Gobis, A. Gra
žulis, V. L. Gražuliai, K. J. Griciai, 
A. Grigaitis, P. Griškelis, L. Gruno
vas, J. Gruzdąs, V. Gudžiūnas, A. 
Hofmanas, W. Hotra, N. Išganaitie- 
nė, G. Ivanauskienė, K. M. Jankaus
kai, I. Janušis, V. Jocys, K. E. Jok
šai, M. J.Jokūbaičiai, V. Jomantas, J. 
Jonynas, P. Juknys, K. Jurgutis, A. D. 
Juškai, J. Juška. P. Juška, dr. S. Juzė
nas, L. Kalvi.ias, V. M. Kankaliai, J. 

į J. Kario. A. Kacy, A Kakaoauskas,

gienius, V. Rug’enius, P. Rūkštelė, 
B. Sakalauskas, M. J. Sajauskai, M. 
Salas, J. Shlres, V. R. Siekliuckai, G. 
S’leikis, G. Sinkus, O. Sirgedienė, V. 
Sirtautas, I. Skirgaudas, S. Smalins
kas, P. Sneideraitis, B. S. Staniškiai, 
K. Stašaitis, J. Stašys, J. Staugas, A. 
Stauskas, Z. Styga, A. Sukauskas, 
S.L.A. 200 kp, E. Sventickas, P. 
Svilas, V. Šarka, J. Šeputa, A. Šilei
ka, M. Šimkienė, S. S. Šimoliūnai, 
K. E. Škėmai, S. N. Sližiai, K. Špa- 
kauskas, L. V. Šulcai, J. Šuopys, A. 
Šurkus, J. Tamošiūnas, R. Tamulio- 
n’s, P. Tumas, K. A. Tuskeniai, J. 
Urbonas, V. Z. Urmanavičiai, V. 
Usorus, V. Va;čiūnas, A. Vaitiekus, 
P. K. Valantinai, J. A. Valukon’ai, V. 
Varneck:enė, A. Vasiulis, A. Vaške
lis, A, D. Vėlavičiai, Vilniaus Kr. 
Liet. S-gos Detroito sk., K. Viskan- 
t'enė, J. Walaitis, O. B. Walls, A. 
A. Zablockai, A. Zaparackas, A. 
Zaparackas, P. Zaranka,V. Žukaus
kas, K. Žutautas.

Po 4 dol. — A. M. Brakis, J. Liau- 
danskas, S. Naumavlčius, M. Sajo- 
nas.

Po 3 dol. — A. Bajalienė, J. Bal- 
nionis, J. Chaps, K. Čiuželis, P. A. 
Griniai, J. Jakunskas, S. Jozminski, P. 
E. Kaustekliai, K. B. Kulikauskai, P. 
U. Leleikiai, A. Martišius, K. Milta- 
kis, J. C. Naumai, A. Patalauskas, O. 
Plepienė, O. Ramonaiti.enė, E. Skio
tys, S. Skorupskas, M. Šnapštys, J. 
Šoštakas jr., J. Uždavinys, A. Vai
noms, K. Veikutis, A. Viskantas, A. 
Žiedas.

Po 2 dol. ■— A. S. Abramai, J. 
Atkočaitis, M. Ambrasienė, S. Bart
kus, J. Borish, A. Brazaitienė, A. Bu- 
tavičius, J. Bujauskas, P. Deveikis, 
K. Dovtortas, H. Dūda, Eaton Mar- 
ket, E. Gerulaitienė, O. Grybienė, A. 
Gladkauskienė, M. Jackman, J. Ja
kunskas, O. Janavičienė, J. Jančiaus
kienė, F. Jankauskas, A. Yankus, F. 
J. Kanapėnai, S. Karalienė, O. Ka- 
šelienė, A. Kavalas, V. Kirsk, S. O. 
Kiškiai, A. Kišonas, G. Kupčinskas, 
A. Markuzaitė, Wm. V. Marozas, J. 
Mickey, S. Miltakienė, F. Motuzas, 
A. Nasutavičius, R. Norkūnienė, A. 
Norush, V. Perminąs, M. Petrauskas, 
S. Pilkienė, V. Pocaitis, V. Rastenis, 
J. S. Ratnikai, B. O. Rūkšteliai, P. 
Savickas, J. Sedlickas, K. Senauit, 
S. Sirut’enė, M. Sims, V. Skrebutė- 
nas, J. St'mac, J. Šenbergas, E. Ta
mašauskas A. Tumosa K. Urbšaitis, 
J. Va'tkūnas, I. Valatka, F. Vedu- 
neres. M. Vinciūnas, dr. B. Zelbienė, 
M. Zisman, A. Zove, V. E. Zubric- 
kai, A. Žalkauskas, P. Žilinskas, J. 
Butavičius.

Po 1 dol. — V. G. Alkevičiai, J. 
Balsys, O. Barštienė, P. M. Bartnt- 
kai, J. Čib'rka, A. Cesius, M. Doma- 
šienė, M. Ditkus, A. Gumbrys, A. Ke- 
mežys, E. Kilikevičienė, A. Macaitis, 
A. Mameniškis, J. Matužinskas, O. 
Mažeik’enė, J. Medinienė, P. Medo- 
nienė J. Norkus, B. Romant, O. Pau
lauskienė, A. Rinkūnas, J. Rutkaus
kienė, A. Ruzgys, E. Salas, J. Sap- 
lys, A. Strazdienė, M. Šimonis, B. 
Taparauskas, M. Tarasevičienė, B. 
S. Tatarūnai, O. Urbonienė, J. Vait- 
kūnienė, M. Yakulis, X.

.75 ct. — K. Kuzak.

.50 ct. — M. Varanauskienė.
Dėl pastebėtų šiame sąraše ne

tikslumų prašome kreiptis J p. E. Pau- 
razienę, 17403 Quincy Avė., Detroit, 
Mich. 48221. Tel. UN 2-3298.

BALFO 76 SK. VALDYBA



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio m. 24 <t

CHICAGOS ŽINIOS
ŽUVO BĖGĄ NUO POLICIJOS

Du vyrai žuvo ir šeši asme
nys buvo sužeisti, ikai policijos) 
vejamas automobilis įvažiavo į 
autobusą grįžtantį ilš O’Hare 
aerodromo prie Canal ir Mon-1 
roe gatvių. Žuvusieji ir vienas 
sužeistas's buvo automoibilyje. 
Kiti sužeisti autobuse.

$65,(MIO UŽ LAIŠKĄ
, i <

Historikas Ralph Newman, 
savininkas knygų parduotuvės 
17 E. Ohestnut, užmokėjo 
$65,000 už Abraomo Lincolno 
1862 m. gruodžio 23 d. rašytą 
laišką.

LIETUVIAMS NEKEIKIA 
VERTĖJO

Eismo teismo raštininkas 
Matthew Danaher giriasi turįs 
19-iką vertėjų, galinčių į teismą 
pakliuvusius aptarnauti albanų, 
vokiečių, vengrų, italų, ispanų, 
lenkų ir ukrainų kalbomis. Lie
tuviai vertėjai visai neminimi.

ŠAUKIA SIENĄ KAREIVĮ Į 
KARIUOMENĘ

Michael Aliottia, gyvenąs 
Park Ridge, gavo pakvietimą 
stoti į kariuomenę. Pakvietime 
jis klausiamas kuriais metais 
gimęs ir kodėl neužsiregistravo. 
Aliotta dabar turi 53 m. Jis iš
tarnavęs kariuomenėje 28 me
tus, išėjo į pensiją Įeit. pulk. 
rangu.

DEMONSTRANTAI KOMUNIS
TAI IR BEDIEVIAI

Speciali kriminalinio teismo 
prisaikdintųjų “džiūri” apkalti
no ISDS organizacijos Weather- 
rraan frakcijos 35 narius už 
riaušių kėlimą spalio mėnesį 
miesto centre. Kita speciali 
Cook apskrities “džiūri” rado, 
kad šie nariai apgalvotai sukė
lė riaušes ir naikino nuosavybę 
ir kiad nėra abejonės, jog ši 
Weatherman frakcija yra revo
liucinė marksistinė — lenininė 
orgam'zacija, pasišventusi nu
versti krašto vyriausybę ir su
daryti bedievišką, ateistinę, ko
munistinę bendruomenę. Ši 
“džiūri” irgi patiekė pasiūlymų, 
kaip ateityje išvengti panašių 
demonstracijų.

MISCELL ANE O U S

10% — 20% — 30% pigiau mok&ait
už apdrauda nuo usnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8854 ir GR 8-4338

jį*"?
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

SIUNTINIAI ) LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

lllltlIltlIlillIIIIIIIHlllllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlillllinillllllllllllllllllllllllllllUinhiillillllllilIilillltlMri!»

PARD U ODA M 1 
IS MODELINIŲ NAMŲ SALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalinus ir ištnokėtina, 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tei. GR 6-4421
■iiuhil.illlhlHlhllli|(lh]|,.i,,uill,IU|..ilnilMIUIIirKUIIII!IIIUilllljilllllUh,.;iilll:li:b,i.ii..lnttUlia

DĖMESIO!

J EI OI JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIŲ
kreipkitės į ‘‘Draugą’ . kuris spaus 
liną tokius dalykėlius gražiai gre' 
tai ir prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

•«» iij.rvcv.

įsigykite dabar

4 DAINOS

Giedra Gudauskienė

APDRAUDŲ AGENTCRA
Narna, Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobiliu,

Patogios išsimo- 
kčjimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIO, knygoje:

“Marijos garbinimas 

Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00. 
Galima įsigyti “DRAUGE”.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos radiia> 

stereo, oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymą'

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke

2846 W. 69th St — Tel. 776-1486 
Namų teL — PR 6-1063

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St, Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti VVA 5-3607 

P. Badenas K. šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 68 St. Tel. WA 5-2731

Remkite “Draugą”.
2608 W. 88 St. 
3333 S. Halsted

Tel. WA 5-8781 
Tel. 254-3320

Didelis įvairiu prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

, E. ir V. Žukauskai

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linkime nariams, draugams ir pažįstamiems.
Draugystė Lietuvos Kareivių 
Kazys Šimkus, pirmininkas ir valdyba

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 8-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

51 5

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

įdedu naujus pečius ir vandens 
Šildytuvus. ISvalau tr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
jų. Dirbu Chloagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H S. Ann* Avė., Dranga 
Illinois. Telet. 447-8808.

6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
muitiples of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

4t
per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarferly
Computcd and Paid 

as oft
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Sningi tartffieata bnMd 
for «x month. or on. 
y.«r—ln minimum 
amount. of $5.000.00, 
• nd th.r.aft.r in 
multjpl«s of $500.00. 
Earnings ar. paid at 
maturity.

A. AbALu nuurinu wU.
Išteista prie* 49 metua 

...engtame visu rūšių stogus. Tai*.
me arba dedame naujus kaminus, n 
nas. nutekamuosius vamidžlua Ga 

! kome li lauko. Taisome mūra 'tuok 
pointing”. Pilnai apsldraud,. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8776

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS ANO HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, ii 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 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

REAL ESTATF

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

Beveik naujas 4 modernių butų 
mūras — 8 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $76,000.

Maisto krautuve - Brighton Parke.
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas 1 butas su baldaia 
antras tuščias. 41 ir Rockwell 
$18,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public
2787 VV. 43rd St — CL 4-2390

Gaidos sopranui su piano a- 
kompanimentu, išleistos Romo
je. Didelio formato, 24 psl. lei-' 
dinys, kurio pradžioje kompozi- Į 
torės biografija lietuvių ir ang-Į 
lų kalbomis.

Toliau seka dainos: “Smilgos”, 
žodžiai F. Kiršos, “Piemenėlis”, 
žodžiai F. Kiršos, “Kalėdų gėlės”, 
žodžiai V. Nemunėlio ir “Oi, tu, 
kregždutė”, žodžiai suvalkiečių 
liaudies dainos.

Kaina 3 dol., gaunama Drau
ge.

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

CONTRACTORS

I REZIDENCINIAI, 
M B KOMERCINIAI,
M B MEDICINOS IR y f| KITOKĮ PASTATAlI

J 8457 VVest 69th Staeeft 
J TelHE 4-7482

I
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tai
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Niekur geriau
Puikus 2-Jų aukštų mūras — 6 ir

8 kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.
Vertingas niūras. Naujas stogas, 

elektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue- 
tte pke. $28,950.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvS ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockwell. 
$21.800.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 
mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,500.

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

Martiuette parke, mūrinis, du bu-
| tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos, 13,900.

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa 
talpa .bizniui arba rastinei. Pigus 
$48,000.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas 
$17,960.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

ederal

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

D A t Y M A S
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS - TfL CL 4-1050

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

5$<į kamb. 9 metų mūr. spltt-level, 
prie 111-tos ir Pulaski. 60 p. skly
pas. $24,500.

2 butai jjo 5 kamb. prie 70 ir Tal
man. $27,600.

6 kamb. švarus mūr. bungalou
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoi 
užimti. $19,600.

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr 
bungalow. prie 72 lr California 
$24,700.

IK aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 6 lr 4 kamb butai. S7 p 
sklypas. Dvigubas garažas, $10,900

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 tr Aibany. 2 maš. garažai 
$19.580.

11 batų, (0 metų, I-Jtt aukštų mū 
namas prie 71 lr California. $162,$00

*1 p. tinkamas statybai sklypą* 
ori* 72 Ir Man,ewood $ '0.506

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

REAL ESTATEavmgs
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

Virginia 7-7747
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 80. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

MOVING
ApdranstM perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef FRontier 6-188?

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem 
s. UEPONIS

PR 8-5875

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oonditionlng — 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Wretem. Chicago 8. III.

ItanBeru of lf.L.8.
A L E X SATAS — REALTOR

Mato offioe 5727 W. Cermak Rd., Cicero, HL TeL OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti 1 musų įstaigą 
ir išsirinkti Iš katalogo.
............................................................................................................................llllllllllllllllllllllllll

Pirmadieniai* lt ketvirtadieniai, nuo * lkl 8:10. Kitom dienom nuo 
8 Iki « vai. vak. Sekmadleniala nuo 18 Iki E V. v.

Perskaitę "Draugą", duo

kite įį kitiems pasiskaityti

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 47 f -0321
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Kiekvienam įdomi knyga yra

MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dob Gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
iiinitiiiiiitimiiiniiiimciniiiiiiiiiiifiir

HELP WANTED — VYRAI

GRINDER APPRENTICE
For Manufacturer Of Bali And Roller 

Bearings
Steady Work; Overtime 

Company Bonefits

BEARINGS MFG. COMPANY 
1033 N. Kolnmr Ave„ Tel. 278-8208

“Positioin with a future!” 
IMMEDIATE OPENING

District Service Mgr.
Excellent opportunity, call 12 to 14 
VW Dealers in the Michigan-Indiana 
Area. Reąuires several years of VW 
or Domestic retail auto experience. 
Mušt have ability to organize and run 
a dealers serviee department. Reloca
tion and overnight travel may be re
ąuired. Liberal fringe benefits. Perma
nent Position. Please send complete 
resume to:

Mr. Don llillard

IMPORT MOTORS LTD.
2660 - 28th St. S. E. 
Grand Rapids, Mi"h.

MECHANIC—SĖT UP MAN
Excellent vvorking conditions. Good 
benefits.

OTTEN MFG. COMPANY 
8340 S. Birkhoff (650 W.)

TEL. — 487-9191

VYRAI IR MOTERYS

W0MEN FOR PRODUCTION 
AND SANITATION 

and also experienced
MAINT’CE MECHANICS MEN

* PROFIT SHARING
* PAID HOLIDAYS
* INSURANCE

Ist, 2nd and 3rd Shifts
PLEASE APPLY IN PERSON

QUAKER OATS 
910 C u s t e r 
Evanston, Illinois

An Eąual opportunity employer

KELIAS Į ALTORIAUS 

GARBĘ
J. VAIŠNORA, MIC

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
pradedant nuo bylos užvedimo 
1953 metais iki šių dienų.

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuliato- 
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
lengvu planingu žodžiu sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į- 
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju.

Leidinėlis lengvai skaitomas, 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja-j 
si savo tautos nepaprastais žmo- ■ 
nėmis. Jo kaina 50 et, gaunamas 
DRAUGE.

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

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Stenography helpful, excellen,t 

vvorking conditions, liberal benefits.
JOHN HANCOCK 

INSURANCE COMPANY 
3207 N. Miltvaukee Avė., PE 6-5302

An eguai opportunity employer

2 TYPISTS
GLENCOE, ILLINOIS

Full time, 9 to 5. Varied dutieB. 
Addressograph, Mineo, and other 
general offiee duties.

COMPANY BENEFITS 
Contaet MRS. HANDLEY
for intervievv 835 - 4124

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2025 W. 03 PR 8-6032 

Nelaukit užsireglstruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 mo
tus. Savininkai kreipkitės d81 pa-
tarnavimo nemokamai.

Skelbkites “Drauge”.

Remkite “Draugę”.

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip * 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dai. 
autobiografiniai atsiminimai

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis 
1863 ir 1683 m. sukilimų laikotarpis

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai

NPUIUDlIUlUiUlUiUlinMtf
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itiiniiiiuiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiuiuiuiuiuiiiati

Perskaitė Uranija. dinikHe kitiems pasiskaitv



MYLIMAS TĖVELI!

Dievo prieglobstyje būdamas, melskis už mus, nes mes kasdieną 
daromės reikalingesni tavo tėviško užtarymo pas Viešpatį.

Liūdnam dešimties 

metų mirties 

ATMINIMUI

Pijaus Stončiaus

1959 m. negailestinga mirtis išplėšė iš mūsų tarpo mylimą vy
rą ir tėvelį, kuris skaudžios inkstų uždegimo ligos iškankintas, mirė 
Kūčių dieną. Paliko nuliūdusi žmona Izabelė Lazauskaitė ir 3 maži 
vaikai.

Brangus tėveli, tu nemirei mūsų tarpe, tik išėjai. Užtai sugrįšti 
kiekvienais metais per šv. Kalėdas šv. Mišių metu, kurias šiemet 
aukosime Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 11 vai. pirmą Sv. Kalėdų dieną. 
Mūsų skausmą palengvins ir arčiau tavęs nukels, muziko Matiuko 
smuiko rauda ir velionės giminių ir prietelių maldos. Visus arti
muosius kviečiame ir kartu dėkojame už maldas.

Kitos šv. Mišios bus atnašaujamos gruodžio 28 d. Aušros Var.tų 
bažnyčioje 8:30 vai. ryto. Dar kitas trejas šv. Mišias laikys kitur 
velionies prieteliai kunigai.

Ačiū visiems —
Žmona Izabelė Stončienė, vaikai: Pijus, Danguolė ir Loreta

A. -Į- A.

JULIA KAZLAUSKAS
GEDMINAITĖ

Gyveno 2548 W. Marąuette Rd.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukra Julia Chepulis, sūnus Wil- 

liam Kessler, marti Ann, 4 anūkės Joan Puisis, jos vyras Edward, 
Virginia Madden, jos vyras John, Carol Kessler, ir Jean Gierke, 
jos vyras Duane, 2 anūkai: Walter Chepulis, William Kessler su 
žmona Marilyn, 4 proanūkai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., gruod. 26 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, anūkai ir proanūkai.

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

PAUL KRAULIDIS
Gyveno Town of Lake apyl.
Mirė gruod. 22 d., 1969, 4:05 vai. popiet sulaukęs 86 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Janaičaitp), 

sūnus Peter, marti Stella, 2 anūkai Peter ir Timothy, 4 proa
nūkai, sesuo Barbara Belsky, gyv. Kewanee, III., ir kiti gimi
nės , draugai ir pažįstami.

Kūnas busi pašarvotas treč. 7 vai. vak. Eudeikio koplyčio
je, 4605 S Hermitage Avė.

Laidotuvės įvks penktad., gruod. 26 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šio&e ladotuvėse.

Nuliūdę:' Žmona, sūnus, marti, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direktorius Daimid ir Gaidas. Tel. YA 7-1741.

A f A JOSEPH PULOKAS
Gyveno 9243 S. Bishop St., CĮhicago, Illinois
Mirė gruod. 23 d., 1969, 9 vai. ryto, sulaukęs 72 m. amž
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, ir parapi

jos, Pabalių kaimo. Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūlime žmona .Elaine, duktė Shirley 

Ann Wallace, žentas Rotfcert, sesuo Marcella Rinkūnas, švo
geris Adam, švogerka Alfonsą' Mikėnas su šeima, sesers vai
kai: Aldona Zayne ir Casimir Rinkūnas, Lietuvoje 2 seserys: 
Kotryna ir Agnietė su šeimomis ir brolis Povilas su šeima, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. .

Priklausė S. L. A. 260 -tai kuopai.
Kūnas bus pašarvotas ketv. gruod. 25 d., 2 vai. popiet. 

Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Laidotuvės įvyks šeštad., gruod. 27 d. iš kopi.. 9 vai ryto 

bus atlydėtas į Švč M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta 
mus dayvaUti šiose ladotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir kiti giminės.

Laidot. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213

Perskaitė Drauga. duokite kitiems pasiskaitvti

Kanauninkas Jonas Kriščiūnas (kairėje), miręs prieš vienerius metus gruo
džio 24 d. pavergtoje Lietuvoje, su savo ordinaru vysk. K. Paltaroku, taip 
pat jau mirusiu okupuotoje Lietuvoje. Kan. J. Kriščiūno mirties metinės mi
nimos šiandien pamaldomis Šv. Kryžiaus bažnyčioje Chicagoje.

NUOŠIRDŽIOS LIETUVIŠKOS KŪČIOS

Devintos Alvudo Kūčios sek
madienį, gruodžio 21 d., praėjo 
giliai lietuviškoj nuotaikoj. Sce
noje buvo betliejus, su tauti
niais drabužiais aprengtomis 
Sv. Šeimos ir piemenėlio figūro
mis sienoje, lietuviškų raštų au
dimo fone, buvo prel. M. Krupa
vičiaus ir M. Sleževičiaus pa- 
ve'kslai ir užrašai, kad čia 
pagerbiamas tų Lietuvos kūrė

jų atiminimas.
Maldą sukalbėjo kan. V. Za

karauskas. Jaudinanti apeiga 
buvo atminimui Sibiran ištrem
tųjų uždegta žvakutė, su liūd
nais vamzdelio garsais, o vė
liau — partizanų dainos melo
dija, su gitaros pritarimu atlie
kant E. Kivėnaitei.

Akt. Brinką įvadinėje kalbo
je priminė, kad Kristaus atneš-

Mielę

STASJ RAMANAUSKĄ IR 
ŽMONĄ JUZEFĄ,

jo Mamytei Lietuvoje mirus, giliai užjaučia 
ir kartu liūdi

MILKOVAIČIAI

i

A. -Į- A.
VLADUI JAUTAKIUI mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai; mielai p. 
MARIJAI, dukrai SAULEI su šeima, sūnui KAROLIUI 
su šeima ir kitiems giminėms.

Marija ir Juozas Ročkai

Brangiai Mamytei

A. -j- A. Veronikai Ramanauskienei 
Lietuvoje mirus, sūnui, mielam STASIUI RAMA
NAUSKUI, žmonai JUZYTEI, ir visiems artimiesiems 
gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Bronė ir Jolanta ir 
J. Gaubienės šeima

Liūdinčius dėl A. "j” A. Mamytės mirties,
STASĮ RAMANAUSKĄ IR 

; ŽMONĄ JUZĘ
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Alfonsas ir Jadzė Kviecinskai 
Juozas ir Laima Jucaičiai

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas ji užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 

sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

ta tiesos mintis skambės (kol tilk. 
bus gyvas žmogus.

ISekė religinė — meninė pro
grama, Apie Šventąją naktį 
giedojo Alv. Žygas; E. Kivėnai- 
tė pagiedojo “Sveikas Jėzau” ir I 
“Tyliąją naktį”, su gitaros pa- i 
lydą.

įSolistei A. Kalvaitytei vado
vaujant, visi gausūs dalyviai 
giedojo giesmes: “Tyliąją nak
tį” ir kitas. Danutė Morfcūnai- 
tė (7 m.) ir jos sesutė Audronė 
(4 m.) deklamavo eilėraščius 
Kristaus garbei, T. Sadauskas 
(5 m.) padeklamavo “Saukia 
morka”.

Akt. Brinką paskaitė prel. M. 
Krupavičiaus raštą, kuriuo ska 
tino duoti garbę Dievui, parody
ti vargšei Lietuvėlei meilę, ošti- į 
kimyfoę, ir ryžtą aukotis jos lais
vei. “Kur religija, _  rašė prel.
Krupavičius, — kur tikėjimas, 
ten ir tėvynės meilė, nes religi
ja neatmezgamai surišta su tė
vynės veiklia meile”.

lUoliau savo rašte prel. Kru
pavičius pagyrė dr. J. Adoma
vičių už veiklumą, o taip pat 
šiltai pritarė Alvudo sumany
mui pastatyti seneliams poilsio 
įnamis, kur vielžĮpiataus “ramy
bė, jaukumas lietuviškoje dva
sioje”.

SeJkė Skaniai ir sveikai paruoš ! 
tos kūčių vaišės su daugybe į 
tradicinių valgių, su plotkelių 
laužymu. Šias kūčiias paruošė 
gabios šeimininkės: M. Bosienė, 
V. Stakėnienė, O. Paukštienė,, 
A. Vepštienė, M. Lu'koSevičie- 
nė, M. Gotcaitienė, S. Varnai-Į 
tienė, V. Ringutė, Pupienė, A. 
Sadauskienė.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio m. 24 d. 7

marių atvejus, šis tyrimas pra
sidės po Naujųjų Metų Chica
goje. Taip pat pranerta, kad 
federalinio iždo agentai plačiai 
tiria juodųjų panterų organiza
cijos finansus. Nors organizaci

ja metų bėgyje surenka šimtus 
tūkstančius dolerių, vienok nie
kad valdžiai nedavė apyskaitos. 
Panteros nėra prašiusios atlei
dimo nuo mokesčių savo karin
gai ir revol'ucionieriškai orga- 

j nizacijai.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

SS

A.

Muzik

ADOLFAS MONDEIKA

1964 m. gruodžio mėn. 27 d., pakėlęs daug žemiško skausmo, 
šios žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas vyras ir tėvelis 
Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 dieną buvo palaidotas Queen of 
Heaven mauzoliejuje.

Jo brangų atminimą minint, penkerių metų mirties sukakties 
proga, gruodžio 27 dieną ir laidojimo gruodžio 31 dieną Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, Cicero, už velionies sielą bus atnašaujamos 
šv. Mišios 6, 6:30, 7, 7:30 vai. ryto bei kitose bažnyčiose.

Visus gimines draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti Šv. Mišių aukoje ir drauge pasimelsti už mūsų mylimo vyro 
ir tėvelio Adolfo Mondeikos sielą.

Nuliūdę: žmona Antanina, dukros Marija ir Teresė, 
žentas Steponas, brolis Antanas su šeima 
ir kiti giminės.

i

ISlalės puošimu pasirūpino dir. 
J. Adomavičius, A. Kleiza, J. 

Bružienė, Aid. ir P. Soibieckiiai.'iProgramą pildant ibe minėtų- i 
jų talkino muz. Ant. Kalvaitis. PETKUSVaikams dideles džiaugsmas 
buvo kai juos dovanomis apdali 
no Kalėdų Šienelis.

Visą šį parengimą globojo 
dr. J. Adomavičius ir dr. O. 
Vaškevičiūtė.

Kūčių dalyviai buvo labai pa- 
te,įtikinti kaip lietuvška religine 
programa, kurią pravedė akt. 
A. Branka, taip ir skaniomis Kū
čių vaišėmis. J. žvilb.

. TĖVAS IR SONUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
2533 West 7lst Street Tel.-
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3* 

aikšte automobiliams statyti

JUODOS PANTEROS 
NEMOKA VALDŽIAI 

MOKESČIŲ

JAV-ių prokuroras Chicagos 
rajonui Thomas Foran praneša, 
jog federalinė prisaikdintųjų 
“džiūri” tirs dviejų lapkr. 13 d. 
nužudytų baltųjų policininkų ir 
dviejų gruodžio 4 d. žuvusių 
juodųjų panterų organizacijos

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

miiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmlsljoe, 

Tune-up Ir Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Tel. — PRospect 8-9533 

ituiiiiimmiiiiiiiiciiiitiiuiiiniiiiiiiiiiiiii

LAIDOTUVIŲ 0IR EKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms

GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 

2443 W. (13 rd Street. Ciilcaeo, Illinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAWIGZ)

2424 W. 69th Street Tek REpubllc 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tel. Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
. S. Halsted Street Tei. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-PETRAS BIELIONAS

4348 S. California Avė. TeL LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1440 S. SOth Avė., Cicero. DI. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tet YArds 7-3401



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio m. 24 d.

X Gausius sveikinimus “Drau
go” artimieji atsiuntė leidėjams, 
redaktoriams, administracijos 
žmonėms. Apgailestaudami, kad 
neįstengiame kiekvienam atski
rai atsakyti, reiškiame nuošir
džią padėką ir geriausius Kalė
dų ibei Naujų Metų linkėjimus.

vauti.
X Jonas Daugėla, Liet. vals

tiečių liaudininkų centro komi
teto pirmininkas, kalbės Lietu
vos respublikos prezidento Alek ' raPijos mokyklą Br.dporte.
sandro Stulginskio minėjime, 4985 m. užbaigė Putnamo mer
kinis įvyks sausio 11 d., sekma- Sulčių aukšt. mokyklą. Būdama 
dienį, Jaunimo centre. Akademi- ^ar pradinėje mokykloje išsi- 

X Regina Gaigalienė grįžo į J ja prasidės 4 vai. po pietų. tardavo būsianti mokytoja. Jos 
Chicagą, 6654 IS. Bell St., aplan- Į X Elena Kaunaitė - Kinnealy, svajonė išsipildė 1969 m. ruig- 
kiusi Japoniją, Havajus ir Ikt., ■ čikagietė, gyvenanti Millbrae, piūč o 20 d. baigė Chicagos Sta
gi Australijoj 3 mėnesius viešė-1 
jo pas brolį H. Lapinską. Grį
žusi šventes praleis namuose, 
rodydama nuotraukas, kurių ke
lionėje labai daug padarė.

X Brolis Jeronimas Petraus
kas, lietuvis pranciškonas mi
sionierius Sirijoje, Damasko
mieste, uoliai skaito lietuviškus Oalk Park, UI. prisi untė 5 dol. 
laikraščius ir “Draugo” bei “Lai auką spaudai paremti. Dėkojai- 
vo” skaitytojams atsiuntė niuo- me.
šildžius Kalėdų sveikinimus ir X Bernelių Mišių metu Švč..
Naujų metų linkėjimus. M. Marijos Gimimo bažnyč oje

X Liet. Muzikologijos archy- hus lietuviškos giedotos Mišios,
vui perduotame komp. J. Ber- Giedamų didingų Mišių metu^ 
tūlio palikime rasta visa eilė 'P^r Gloria solo su choru giedos; 
referatų, įvairių muzikinių stu- M. Banlky, o Credo ir Čiurlionio j 
dijų, instrumentinių vokalų “Piemenys” giesmės metu —j 
smuikui, fortep jonui, vargo- M. Mom|.uenė. Be to, solo atski- 
nams, įvairiems ansambliams ir rai Adam “Cantiąue de Noei” Į 
orkestrams. Visi šie dalykai da- g-esrnę giedos V. Momkus. Me- ■ 
bar, prof. J. Žilevičiaus globo- niškoji Mišių dalis žada būti iš

kilminga ir įvairi.
x Br. Papšis iš Chicagos pa

neš mokyklos Kalėdų Eglutė r®mė Draugą 5 dol. auka. Dė- 
ruošjama gruodžio 28 (sekma- i Jojame.
dienį) 3 vai. popiet parapijos X Dabuievičius, Chicago, Mokyt. Eglė Stelmokaitė 
salėje. Programoje, be kalėdinių I11,» užsakė daugiau kalėdinių 
giesmių įr tautinių šeirių, bus kortel.ų ir pridėjo 7 dol. spau- numa, kaip gabi akordeonistė, 
dar itin .ntriguojantis kosminis paremti. Dit.oojame. Eglės vyras Raimondas lanko
vaidinimas, paruoštas mok. Z. x Te<»fU Maczis iš Ch cagos tą pačią Chicagos State koleg.- 
V-sockienės. parėmė “Draugą” 6 dol. auka. ją ir baiga ateinančių metų ba-

X Važganto vakaras ruošia- kandžio mėn. Būsimasis pąichiš-
mas gruodžo 27 d., šeštadienį, x Grumulaitis, Hickory kai atsilikusių vaikų mokytojas 
7 vai. vak. Jaunimo centre. Sce- 1U-’ kortele® prisiuntė žada siekti magistro psichologi-
ninę programą atlieka Ped. Ii- ^ol. Dėkojame. joj.
tuanistikos instituto studentai, x ^*edol s, Chicago, Bl., D plomo įtei.rimo proga ma- 
režisuoja Dalia ■Tiikncvn.čiiite - dėkodamas už korteles prisiuntė mytė Gtehnokienė suruošė lap- 
Šiimoliūnienė ir Leonas Barauis- § -A-čiū. kričio 22 d. Eglei staigmeną.

jauni, saugomi Jaunimo centre.
X Marąuete Parko lituanisti

kas. Ruošia Ped. lituanistikos x W. ir L šoliūnai iš Chi- 
institutas. Visi kviečiami daly- cagos mus parėmė 5 dol. auka. 
vauti. Dėkojame.

X “Dainavos” ansamblis gie- x Už tvirtą lietuvišką spau
dos Kalėdų vidurnaktį šv. Kry- dą pasisako skaitytojai, siųsda- bet įr lietuvių tautai garbę 
žiaus parapijos bažnyčioje. Di- tna. aukas jai paremti. Aukojo: Jajjįma Juknevič enė, švietimo 
riguos muzikas P. Armėnas, 4 dol. — A- iSpudas; po 3 dol. tarybos narė, linkėjo įsijungti į j 
vargonuos Mary Monidei.ia.tė — A. Perrey, J. Bujauskas, L. lietuvių mokytojų eiles. Jaunie-: 
Kutz. Kalėdinės giesmės bus Kazragis, K. Vidžius, D. Darni- jį mokytojai atneša su savim j 
pradėtos giedoti 11:30 vai. prieš jonaitytė, Ant. Marchqwltz, V. jaunatvišką energiją, kuri pa- 
vMnimnMin Kozica; po 2 dol. — dr. St. Bud deda mūaų jaun!įme įžiebti mei-į

rys, A. Lui.ašdenė, J. Rūkas, Ja- jg lietuviška' knygai ir tėvynei. į 
dvyga Juknev čius, E. Mickeliū- j Dvigubas džiaugsmas ir staig ■ 
nas, A. Pimpė, Br. Žiemelis, S. mena buvo Eglė® močiutei Onai' 
Damašauskas, P. Černius, J. goastnienei, kai visi svečiai su- i 
Janiūnas, A. Lelevičius, J. Bud- giedojo ilgiausių metų jos 69 
niikas, A. onarskis, J. Saūkaitis, metų gimtadenio proga.

Dalyvis

vidurnakčio Miš'as.
x Birutės Sakavičiūtės ir Al

gimanto Rimo sutuoktuvės į- 
vyks ateinančių metų vasario 
7 dieną.

X Korp! Giedros Naujųjų 
Metų balius įvyks Pressman’s 
Hal‘1 - salėje, 5717 S. Kedzie 
Avė. Pradžia 8 v. v. Vakarienė 
9 vai. Taįp pat bus gėrimai, 
šokiai ir meninė programa. Bi
lietų mažai beliko. Rezervaci 
joms skubiai kreipkitės tel. 
434-2090. (pr.)

X Richardas Estka, diplo
muotas ekonomistas, “Patria”
S Ooin & Stamps Co. savinin
kas, 6312 Go. Westem Avė.,
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
švenčių proga sve 'kiną visus Budzeika, anksčiau daugiau ra- 

X Už a. a. Stepono Paškevi- savo bičiulius, gimines ir pažįs- Išęs mūsų dienraštyje Amerikos 
čiaus sielą bus atlaikytos tarnus. Ta proga, kalėdinių kor- ūk.o perspektyvos klausimais, 
šv. Mišios gruodžio 25 d., 12 telių vietoje, sTriria 25 dol. auką bet dabar negalįs tai daryti dėl 
vai. Kalėdų naktį, IT. Jėzų'tų “Draugui” paremti. (pr.) savo tarnybos įsipareigojimų
koplyčioje. Prašau gimines, x L(etuvta prekyba Terra dirbant New Y<Hlko Federali- 
draugus ir pažįstamus pasi- Kuči atdara_ į^ 6 v. v. rezervų banke, vasarą pra
melsti už jo sielą. |Kaiėd • leido keliaudamas po vidurio

žmona .Juhja Paškevičiene ta Penktad^ KaIėd atd. nuo įropos kraštus. Jis ilgesni lai- 
ir va ikai 1Q 6 v v 3237 ką šiemet prabuvo Lenk joj, lanI^W <-• 11/vt-m r? « «

W. 63rd St., tel. 434-4660.
(sk.)

(pr.)
X RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

visokioms progoms nuo mažiau. , X ši staigmena jus nudžiu- tų gyd. D. Balienės sūnus, dš-
sios i i ” J rai gins: tuoj po Kalėdų vykite į buvęs pilnus metus Vietname,

aip pat Ra io, TV ir biznio Gradįnsko krautuvę — nesigai- grįžta namo į Grand Rapids,
maimos. Ratalaukrte kalal^ų: lėslte w i7 Mjch bai damM 21
į M |1|| xr v SS? FR 6-1998- Atd' 6 ™s-

or po , . . ,i- pįrmad jr ketv. lig 9 v. v. (Sk.) sėjo mėn. 1 savaitės atostogas
X Fr- & °' K“9“’”'“ dėl Australiioje. SydnėjL,

S persikėlimo į naują vietą netu- mieste, o lapkr'čio mėn. 10 die-
X NAMAMS PIRKTI PA- Į rėjo progos pasveikinti savo nų atostogas — Malajų respub 

SKOLOS duodamos mažais mė- j draugus bei pažįstamus su Ka- lifeog, Singapūre. Dabar jis jau
nesiniais įmokėjimais ir prieina- ledų šventėmis. Todėl sveikina tikis5 šias Kūčias švęsti su savo
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212
West Cermak Road. Tei^^’i^s
VI 7-7747, (sk.) į III, 60415.

X Chicagos studentai ateiti
ninkai renkasi Kūčių vakarą, 
gruodžio 24 d., 7:30 vai. vaka
re p. Nainių bute, 6804 So. Map 
lewood Avė. Susibūrę eis kalė
doti — aplankyti savo draugų 
— draugių Marąuette Parko 
apylinkėse. Visi kviečiami daly-

Calif., prašydama jai atsiust te ftdlegiją ir dabar mokytojau- 
“Drauge” išleistą knygą “Lithu- ia Willow Springs apylinkėje, 
andian Recipes” rašo, kad savo Nu° saus o mėnesio žada siekti
apylinkėje ji pasidarė populia
ri bekepdama lietu/vdšką kūgelį 
ir moterų prašoma, bedalindama 
kūgelio kepimo receptus.

X Dr. Jolanta Peckienė iš

P. Pargauskas. Visiems dėkoja
me.

visus per Draugą. tėveliais. Nuo sausio mėn. jis į
Dabartinis jų adresas: 10545 grįžta į vakarinio Mich. univer-

So. Avė Chicago Ridge, siteta KaMmazoo mieste siekti
(pr.). magistro laipsnio.

Parimk bušelį kukurūzų galvų, 
išlukštenk grūdus, supilk atgal 
į bušelį ii jis bus pilnas. Į Septynis kartus pakartok:
Marijampoliškiai erelį pamėg-' “šikšna šikšnelė šikšniškai iš- 
džioja: “Visus vaikus išėsiu!” Įdirbta”,

Chicagoje 
ir apylinkėse

JAUNA MOKYTOJA
Eglė Stelmokaitė — Novak 

gimė 1947. 6. 15 Vokietijoje. Į
Ameriką su tėveliais atvyko vos 
2 metų, o broliukas Ąžuolas 3 
metų.

1961 m. baigė Šv. Jurgio pa-

magistro laipsnio.
Priklauso Šaulių tautinių šo

kių gruroei, skautams akademi
kams. Lietuvių visuomenei ži-

Atsilankė gražus būrys svečių. 
Eglės krikšto tėvas GedimiInas: 
Kaunas, savo sveikinimo žody
je ragino siekti aukštesnio laips 
nio, kuris neš ne tik savo šei-

IŠARTI IR TOLI
I A VALSTYBĖSE

— Ekonomistas dr. Jurgis

kydamas lietuvių vietoves.
— Sgt. Saulius J. Balys, eko-

nom sto dr. S. K. Balio ir dan-

Kk ZVAIG 2D UTĖ
11 J * įsteigtas Lietuviu Mokvtoiu S-eos Chicagos skyriausĮsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

Redeguoja J. Placas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chlcago, Illinois 606S6

TĖVYNĖS ŽVAIGŽDUTĖ 
VISUS BENDRADARBIUS IR 
SKAITYTOJUS SVEIKINA SU

ŠV. KALĖDOMIS

KŪČIŲ VAKARIENĖ

Senovėje tokios vaJkarienės 
būdavo bažnyčioje po mišių, ar 
tam tikrų pamaldų. GraikAkai 
vadinosi “agape”. Tose vakarie
nėse dalyvaudavo visų luomų 
žmonės (turtuoliai ir vargšai), 
tuo išsireikšdami vieni kitiems 
brolišką meilę.

Penktame šimtmetyje Vysku
pų Susirinkimas nutarė, kad 
nepatogų vaišes maišyti kartu 
su bažnytinėmis apeigomis, to
dėl pakeitė tvaiką. Toliau kiek
viena šeima rengė savo namuo
se. Tas paplotis užsil ko ilki 
mūsų laikų.

Lietuvoje Kūčių vakarienę 
pradėdavo valgyti, kai danguje 
pasirodydavo pirmoji vakaro 
žvaigždė, šeimininkas, su visais 
prie stalo susirinkus-ais, pakal
bėdavo maldą prieš valgį. Pas
kiau laužydavo plotkelę ir da
lindavosi su visais, kaip ženklą, 
broliškos_ krikščioniškos mei
lės. Šatą atlikę — valgydavo 
pasninko vakarienę iš dvylikos 
patiekalų.

Kai kur, per Kūčių vakarienę, 
stalą apdėdavo mažais 'šieno ga
balėliais, ar po staltiese juos 
padėdavo. Tas buvo daroma pri
siminimui, kad Kristus — Kūdi
kėlis Ibuvo paguldytas ėdžiose 
ant šieno.

Pabaigę vakarienę vėl pasi- 
melsdavo. Senais laikais nebū
davo Kalėdų Eglučių, nei dova
nėlių po jomis. Jaunimas pabur- 
davo ir eidavo ilsėtis, nes reikė
davo rytą anksti keltis ir eiti į 
Bernelių Mišias. M.
KALĖDŲ DOVANA MAMAI

Angliškoje mokykloje, per 
piešimo pamoką, aš turėjau su
galvoti ką nors naujo. Nutariau 
padairyti savo mamai dovaną Ka
lėdoms. Ant gauto medžiagos 
gabalo, su karštu vašku, nupie
šiau Gedimino stulpus. Iš abie
jų šonų užrašiau “Lietuva” o 
per vidurį užrašiau “Linksmų 
Kalėdų”. Mano mokytojai labai 
patiko. Ji sakė, kad mano kūri
nys buvo skirtingas ir įdomus. 
Mama labai džiaugiasi ir sakė 
pakabins į salioną, kai parnešiu 
namo. Ji labai džiaugėsi, kad aš 
lietuviškai užrašiau. Savo mo
kytojai papasakojau apie Lietu
vą ir lietuviuką mokyklą.

Vjlautas Premeneckas, 
Clevelando Vysk. M. Valančiaus
lit. Mokyklos VUI sk. mok.
f' J ''/'n j G. ■

Vainikas G’mtadiinio preg~
Piešė Laima Dragūnaitytė, Daliaus-Girėno )it. m-los VIU sk. mok.

Piešė Rita Andrijonaitytė 
Marąuette Parko lit. m-los IV sk: 
mok.

Galvosūkių atsakymai

1. Lieka: žvirblis, varna, 
juodvarnis, zylė, pelėda, kurap
ka. Kiti — išskrenda.

2. 6 sienas.
3. Štrausas.
4. I 657, H 438, m 219.
5. Tarka, karts ir t. t.

GALVOSŪKIAI

I
Kas atsitiko su Lietuva U 

Pasaulinio Karo metu?
(5 taškai) 

n
Ko norėjo kaliausė (paukščių 

baidyklė) filme “Wizard of 
Oz”?

(5 taškai)
III

Šis broliškos medės JAV mies
tas, prieš 120 metų, buvo ket
virtas iš e lės gyventojų skaičiu
mi. Ir dabar tos pačios eilės lai
kosi. Kaip vadinasi tas mies
tas?

(5 taškai)
IV

a) Ka« paraižė apysaką apie 
Kūčias, kurioje sūnaitis prašo 
bobutės škžiko, pagaliau pats 
pasiima?

(5 taškai)
b) Kodėl Kalėdų gėlė vadina

si Poinsetta? Iš kur kilusi?
(5 taškai)

c) Kur auga didžiausia pa
saulyje gėlė?

(5 taškai)
d) Be ko niekas negali būti?

(3 tašk.)
Atsiuntė Ugnelė Stasaitė

V
Čia duodamos penkių žodžių 

šaknys: kalb, žem, fcnyg, saul, 
štai. Iš jų padarykite daugiau 
žodžių (negalima linksniuoti). 
Už 3 žodž'us 1 taškas.

Pvz. mėn (mėnuo, mėnulis, 
mėnesiena...)

KODĖL Aš LAUKIU 
KALĖDŲ

Į Aš' laukiu Kalėdų todėl, kad 
mano vyriausias ir didžiausias 
brolis atvažiuos iš Azijos. Aš jo 
nemačiau dvqjus metus. P-rmus 
metus jis buvo Viet Name, o 
antrus metus jis buvo Thailan- 

ide, Japonijoje, Australijoje, ir 
Hong Konge. Jis dabar turi ka
pitono laipsnį. Aš laukiu Kalėdų 
ne vien dėl mano brolio, bet ir 
dėl Dievulio. Jei nebūtų Dievu
lio, nebūtų (Kalėdų. Jei nebūtų 
Kalėdų, nebūtų dovanėlių ir eg
laičių. Rečiau prisimintumėm 
Dievulį, nes Dievulio gimtadie
nis yra per Kalėdas, supranti? 
Jei Dievulis gyventų žemėje, bū
tų 1969 m. amžiaus.

Per Kalėdas bus labai, labai 
daug sniego. Man patinka snie
gas tik dėl grožio. Man nepa
tinka sniegas todėl, kad labai 
daug nelaimių atsitinka. Kalė
dos su nelaimėmis nėra labai 
smagios.

Paukščiukai ir voveraitės ne
randa ž emą ką valgyta. Atsi
mink, nepamiršk paberti trupi
niukų lauke. Tada bus linksmos 
Kalėdos ir paukščiukams, ir tau.

Vytenis Senuta, 
Brockton. 11 m.

MAŽASIS KLAJŪNAS
Atsimeni degančią žvakę lan

ge, nurodanč-ą kelią Kūdikėliui 
Kristui ?

Štai legenda:
Miško pakraštyje gyveno kar

tą vargšas miško kirtikas su 
savo žmona ir dviem vaikais. 
Jų mažytės trobelės langelyje 
nuolat degdavo žvakutė, kuri 
pakflydusiems keleiviams nuro
dydavo kelią. Vieną vakarą, kai 
visa šeima atsisėdo valgyti va
karienės, kažkas pasibeldė į du
ris. Miško kirtikas atidarė du
ris ir pastebėjo mažą vaikutį, 
kuris plonu balseliu pralšė įleis
ti, nes jis neturįs nieko valgyti 
ir neturįs vietos, kur miegoti. 
Miško kirtiko šeima priėmė ma
žą berniuką į savo namus dr 
dalinosi kuo turėjo. Be to, jie 
džiaugėsi, kad galėjo mažą be
namį priglausti. “Žiūrėk” —

Vieną kartą Skruzdėlių kara
lius supyko:

sakė miško kirtiko žmona —' — Tie žmonės nužudė 1.000.-
“kokie mes esame laimingi. Mes 000.000.000 skruzdėlių, 
turime namą, kuris saugoja į — Mes bijom žmonių! — vi
nilus nuo audrų... Tuo tarpu, Onai. sos skruzdėlės Išlaukė, 
šis mažas berniukas, tik dangų — Ekini visos į krūvą, ir 
turi virš savo galvos, ir medžių pradėkim šdkt, — sako kana- 
lapus ant žemės vietoje lovelės”, liūs.
Vidurnaktį medžio kirtiko dūk- — Bet jie vistiek gali mus 
relė nubudo pažadinta dangiš- nužudyt.
kos muzikos. Visa šeima nubu
do ir išėję laukan, rado mažą
kūdikėlį aprengtą spindinčiais varžybas, kas ką sugalvos nuo
rūbais ir apsuptą angelais, kurie žmonių apsiginti.
sutartinai giedojo. “Aš esu Kū-1 Visos skruzdėlės galvojo ir
diikėlis Kristus” — tarė nuste- galvojo, bet nieko nesugalvojo.
busiai šeimai, “atnešu džiaugs-* Po poros dienų viena skruz-
mą geriems žmonėms. Nuo šio dėlė pamatė veikiančią pelę.
momento, šį maža eglaitė pri- — Ko tu verki?
mins jums mano atsilankymą”. — Aš negaliu ištraukti kojos
Jie atsisulko į mažą eglaitę ir iš po medžio.
pastebėjo, kad naktį įvyko ste- Skruzdėlė sušaukė visą rn'es-
buklas. Eglaitė buvo visa pa
dengta auksiniais siūlais. Kai 
kurie iš jų buvo net tokie plo
ni, Ikaip vorat inkliai. Be to, ant 
jos kabėjo sidabriniai riešutai 
ir maži raudorii obuoliukai.

Kiekvienais metais ši legenda 
pasikartoja visame pasaulyje 
Kalėdų Dieną,teikdama vaikams 
ir suaugusiems tikėjimo, bei 
džiaugsmo.
Versta iš Anglų įkalbos.

Ugnelė Stasaitė

MES LAUKIAM

Mes laukiam Kalėdų senelio,
Kalėdų senelis jau čial 
Mačiau jo rogutės važiuoja, 
Ožiukai greit bėga — risčiai

Jis veža senelį per sniegą,
Pro tėviškės klonius, miškus, 
Vaikučiai sapnuoja jį — miega... 
Kalėdų senelis greit bus.

Sustos iš kelionės prie vartų,
Duris jam nykštukai pabels,
Kad laimė tik žodį pratartų, 
Dovanų jis maišelį pabers.

Mes rinksim dovanas žadėtas, 
Eglutėj Lietuvos miškų...
Jas rasim prie durų padėtas,
Dėl visų tremtyje vaikų.

Skaitysim mes laišką senelio,
Kurį mums rašo .brolių širdis: 
Nepamirškit lietuviško kelio,
Ir laisvė tėvynei sušvis I

Alb. Kašiubienė

MANO PRAEITOS KALĖDOS

Kūčioms mes važiavome pas 
gimines. Pirmiau mes valgėme 
žuvį — lydį. Pabaigę valgyti 
kalbėjomės ir klausėmės plokš
telių muzikos. Kai ruošėmės eit 
namo, aš, broliukai ir sesutės 
gavome dovanų. Aš gavau 
plokštelių. Kalėdų rytą išdalino
me dovanas, kurios buvo po eg
lute. Mes visi buvome labai 
linksmi, mes gavome to, ko no
rėjome gauti.

Laima Dragūnaitytė, 
Dariaus-Girėno lit. m-los vm

skyriaus mokinė.

Dekite žvakutės, dekite s kals
čiau... Piešė R. Lukaitė,
Marąuette Parko lit: m-los III sk. 
mok.

SKRUZDĖLIŲ BĖDOS

Karali us susimąstė.
— Tai tiesa. Mes padarysim

tą, kad padėtų pelei ištraukti 
koją. Kai ištraukė, pelė sako:

— Ką norit, kad jums pada
ryčiau?

Karalius pagalvojo:
— Gali mums padėti. Sustab

dyk žmones, ikad ant mūsų ne
laipiotų.

— Gerai, aš eisiu su žmonių 
karalium pakalbėt.

Ji pakalbėjo ir žmonės nusto
jo skruzdėles mindžioti.

Renata iSlonskytė, V kl. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done

laičio lit. m-los laikr. nr. 1 1969.


