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NAUJI VYSKUPAI 
LIETUVOJE

Konsekruoti gruodžio 21 d. Kaune

OKUP. LIETUVA. — Mus 
pasiekė žinios, kad Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos apaštališkasis administ
ratorius vyskupas Juozapas Ma
tulaitis - Labukas 1969 m. gruo
džio 21 d. Kauno arkikatedros 
bazilikoje konsekravo vysku
pais Vilniaus švenčiausios Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos vikarą Liudviką 
Povilonį ir bažnytinių teisių dak 
tarą Romualdą Krikščiūną. Vys 
kupui J. Matulaičiui - Labukui 
apeigose asistavo Rygos arkivys 
kuplios ir Liepojos vyskupijos 
apaštališkasis administratorius 
vyskupas Julijonas Vaivodas ir 
Telšių vyskupijos apaštališkasis 
administratorius vyskupas Juo
zapas Pletkus.

Vysk. L. Povilonis
Naujasis vyskupas Liudvikas 

Povilonis gimęs 1910 m. rug
piūčio 25 Šilagaliu kaime, Šimo
nių valsč., Panevėžio apskr. Mo
kėsi Marijampolės mokytojų se
minarijoje ir nuo 1930 m. studi-

Peršovė bėgantį 
į laisvę

BRUNSWICK. — Rytų Vo
kietijos pasienio sargyba per
šovė žmogų bėgantį į laisvę, ku
ris kraujuose išgulėjo keletą va
landų giliam sniege ir po to 
buvo nugabentas.

Bulgarijoj nuteisti du Vaka
rų Vokietijos vokiečiai, kurie 
bandė iš Rytų Vokietijos perga
benti asmenį į Bulgariją, kad 
iš ten galėtų išgabenti į Vaka
rus. Apie tai pranešė Bulgarijos 
laikraščiai.

Mirė diktatoriaus sūnus
MADRIDAS. — Rafael Truji- 

llo, 40 m., buv. Domininkonų vai 
stybės diktatoriaus sūnus, mirė 
po sužeidimo automašinos ka
tastrofoje, gi Ispanijos kuni
gaikštytės katastrofoje žuvo. 
Prie mirties lovos buvo jo žmo
na, motina ir keli iš aštuonių 
vaikų. Jis į Ispaniją atvyko 1961 
m. nužudžius jo tėvą.

Kard Mindszenty
paneigė gandus

BUDAPEŠTAS. — Amerikos 
ambasadoje Budapešte jau dau
gelį metų azilio teisėmis gyve
nantis Vengrijos kard. Juozapas 
Mindszenty, griežtai paneigė pa 
šaulio spaudoje paskelbtus gan 
dus, kuriais buvo tvirtinama, 
kad kard. Mindszenty norįs iš
vykti iš Vengrijos ir savo se
natvę praleisti Amerikoje, A- 
merikos ambasada Budapešte 
jau gruodžio 2 d. oficialiai pat
virtino, kad nuo 1956 m. am
basadoje gyvenantis kardinolas 
Mindszenty niekad nėra pareiš
kęs panašios minties.

KALENDORIUS

Gruodžio 30 d.: šv. Mansve- 
tas, šv. Anyza, Augąs, Audro
nė.

Gruodžio 31 d.: šv. Silvestras, 
šv. Melanija, Davis, Mingailė.

Saulė teka 7:17, leidžias 4:28. j
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse, oro 
biuro pranešimu, šiandien gali
mas sniegas, temperatūra apie 
30 laipsnių.

javo Vytauto Didž. universite
te teologiją bei kanonų teisę. 
Kunigu įšventintas 1934.VI.29. 
Buvo spaudos žmogus, taip pat 
dirbo ir pedagoginį darbą.

Vysk. R. Krikščiūnas
Kun. Romualdas Krikščiūnas, 

gimęs 1930 m., kunigu įšventin
tas 1954 m. Studijoms gilinti 
buvo pasiųstas dvejiem metam 
j Romą ir ten gavo kanonų 
daktaro laipsnį. Profesoriavo 
Kauno kunigų seminarijoje ir 
buvo Vilkarviškio vyskupijos 
kancleris.

Pasaulio rašytojai gina 
Solženyciną 

Italijoje
Tarptautinės Europos kraštų 

rašytojų sąjungos paskelbtą ma 
nifestą smerkiantį sovietų ra
šytojo Solženycino pašalinimą 
iš rusų rašytojų organizacijos 
narių tarpo, vienos savaitės lai
kotarpyje pasirašė jau 120 ita
lų rašytojų. Iš įvairių Europos 
kraštų paskutiniu laiku nuolat 
ateina į Europos rašytojų są
jungos centrą vis nauji rašyto- 
iu pareiškimai smerkiantys ra- 
šytoių laisvės varžymus Sovie
tų Sąjungoje.

Anglijoje
Didysis Londono dienraštis 

“Times” šiomis dienomis paskel 
bė trisdešimties žinomiausių pa
saulio rašytojų atsišaukimą, 
smerkiantį rašytojo Solženycino 
pašalinimą iš sovietų rašytojų 
sąjungos narių tarpo .Atsišau
kimą pasirašė žinomieji rašyto
jai Grabam Greene, Arthur Mil
ler, Guenther Grass, Hochhueth, 
Toynbee, Spark ir daugelis kt.

• Vakar prez. Nixon pasira
šė įstatymą, kuriuo skiriama iš 
valstybės biudžeto 4,4 bil. dole
rių naujų gyvenamų namų sta
tybai.

Izraelyje trumpu sijonėliu dėvinti Izraelio policininkė tikrina arabo lagami- 
|nėlį, turistams stebint.

Viceprez. Agnew 
Philipinų prezidento

inauguracijoj

MANILA. — Butelis su sprog 
stama medžiaga buvo mestas į 
limuziną, gabenantį viceprezi
dentą Spiro Agnew į ambasa
dą. Vėliau demonstrantų buvo 
užpultas ir JAV ambasadorius. 
Taip buvo pasveikintas viceprezi 
dentas pirmoj savo sustojimo 
vietoj 23 dienu geros valios ke
lionėj į dešimtį Aziios tautų. 
Demonstrantų buvo tik apie šim 
tinė philipiniečių jaunuolių.

Demonstrantai savo lapeliuo
se teigia, kad jie yra laisvųjų 
philipiniečių jaunimo organiza
cijos ir filosofo B Russell tai
kos fondo nariai. Vicepreziden
tas šiandien dalyvauja prez. 
Marcos inauguracijoje, (kuris 
perrinktas antram terminui. 
Kartu su viceprez. Agnew ke- 
liauia ir jo žmona, o taip pat 
Apollo 10 astronautas Ceman, 
kuris prez. Marcos apdovanos 
mėnulio uoliena ir Philipinų pa
veikslais, nutrauktais iš erdvių

Pasitarimai sausio 
mėnesį

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos kancleris Willy Brandt pa
skelbė, kad Lenkija yra pareiš
kusi, jog pasitarimai jau galė
tų būti pradėti vedami sausio 
viduryje. Nieko daugiau apie 
numatomus pasitarimus neskel
biama.

Garsiausi mėty 
asmenys

NEW YORK. — Metų vyrais 
Associated Press agentūra pa
rinko astronautą .Nei1 Arm
strong, kuris pirmas išlipo mė
nulyje. Mokslo metų vyru pa
rinktas dr. John Knowles, biz
nio William Donalson, darbo 
George Meany, darbo unijų va
das, užsienio žinių metų asme
niu parinktas buvęs prez. de 
Gaulle, religijos žuvęs istorikas 
dr. James Pike, sporto futbo
lininkas Joe Namath, literatū
ros Norman Mailer, metų mo
terimi Jaoųueline Onassis, pra
mogų — broliai Tomas if Diek

JAV kariai Vietname Quan Loi bazėj skaito švenčių sveikinimus, gautus iš 
Amerikos. Bazė yra 75 mylios nuo Saigono.

LENKIJOS VYSKUPAI PAS 
SV. TĖVĄ

Vatikanas. —Popiežius Pau
lius VI-sis specialioje audienci
joje priėmė Lenkijos katalikų Baž 
nyčios vyriausiąjį vadovą Varšu
vos arkivyskupą kard. Steponą 
Višinskį. Privačiam pasikalbėji
mui pasibaigus Šv. Tėvas priėmė 
kartu Poznanės arkivyskupą Ba- 
raniak, Wroclawo apaštalinį ad- 

! mistratorių vyskupą Kominek, 
Varšuvos vyskupijos pagalbinin
ką vyskupą Modzelewskį, Plocko 

j vyskupą pagalbininką Vosinskį ir 
j Sandomyriaus vyskupijos pagal- 
i bininką vyskupą Woic:k. Po to 
Paulius VI-sis, lydimas Lenkijos 
vyskupų, Sosto salėje priėmė a- 
pie 30-tį laisvajame pasaulyje gy
venančių lenkų katalikų misijų 
dvasinius vadus, kuriuos Šv. Tė
vui pristatė laisvojo pasaulio len
kų išeivių sielovados direktoriai 
vyskupai Rubin ir Wesoly, nuo
latos gyvenentys Romoje.

Šv. Tėvas ta proga tartame žo
dyje pabrėžė lenkų katalikų rpi- 
sijų vadovų veiklos svarbą palai
kant visame pasaulyje išsklaidy
tų lenkų tikinčiųjų dvasią, ištiki
mybę lenkų tautiniams ir religi
niams papročiams bei meilę savo 
tėvų tikėjimui ir katalikų Bažny
čiai. “Grįždami į savo misijas - 
baigdamas žodį pareiškė Šv. Tė
vas - perduokite visiems plačia
me pasaulyje gyvenantiems len
kams tikintiesiems, mūsų sveiki
nimus ir apaštalinį palaiminimą.

Aukšta JAV
karių moralė

LONG BINH, P. Vietnamas. 
— Komedininkas Bob Hope, ku
ris lankėsi su aktorių trupe Viet 
name Kalėdų švenčių proga, pa
reiškė žurnalistams, kad JAV 
karių moralė yra labai aukšta, 
ir kariai yra geriau nusiteikę 
negu kad jis matęs prieš penke
tą metų. Čia Bob Hope turėjo 
paskutinį pasirodymą, kurį ste
bėjo 25,000 karių. Kadangi bu
vo perduodama per karinę tele
viziją, tai programą stebėjo apie 
300,000 asmenų. Komedininkas 
kalbėjosi su keliasdešimt karių, 
iš kurių tik keletas buvo blo
giau nusiteikę. Esą, visi norį 
namo, bet visi sutinka, kad rei
kia padaryti tai, kas reikia. Ak
toriai susilaukė didžiausio pri
tarimo, tačiau daulgiausai ast
ronautas Neil Armstrong, kuris 
keliavo kartu su trupe.

Pasakykite jiems, kad Šv. Tėvas 
atidžiai seka jų gyvenimą ir dar
bus ir nuolatos rūpinasi jų reika
lais.

Lenkijoje daug naujų kunigų

Katalikų Bažnyčia Lenkijoje 
šiemet susilaukė ypatingai dide
lio naujų kunigų skaičiaus. Visoje 
Lenkijoje buvo pašventinti 406 
nauji kunigai, kurių 256 priklau
so atskiroms Lenkijos vyskupi
joms ir 150 atskiriems vienuoly
nams. Iš atskirų vyskupijų dau
giausiai naujų kunigų, po 24-ris, 
buvo pašventinti Tarnow ir Wro- 
claw vyskupijose. Krokuvos arki
vyskupijoje vienu kartu buvo pa
šventinti 62 nauji kunigai vie
nuoliai.

Laukiama parlamento 
sprendimo

SAIGONAS. — Šiandien Pie
tų Vietnamo vyriausybė laukia 
krizės, nes, esą, šiandien par
lamentas turi pasisakyti už ar 
prieš tris parlamento narius, 
kuriuos prez. Niguyen Van 
Thieu apšaukė prokamunistais. 
Jeigu parlamentas nepriims pa
smerkimo rezoliucijos, krašto 
prezidentas bus pastatytas į 
keblią padėtį.

Pavergtos Lietuvos 
architektų laimėjimas

OKUP. LIETUVA. — Sovie
tų Rusijos architektų suruošto
je parodoje Maskvoje lietuviai 
architektai laimėjo antrą vie
tą už Vilniaus parodų rūmus, 
kurie pastatyti pagal arch. V. 
Čekanausko ir konstruktoriaus 
R. Jako projektą.

Pinigai ir gandai
MASKVA. — Gandai, kad bus 

pakeisti pinigai labai išgąsdino 
gyventojus ir todėl Vakarinė 
Maskva paskelbė feljetoną, ku
riame visi pajuokiami, kad žmo
nės stengaisi už juos įsigyti ko
kių nors daiktų. Žmonės išsigan 
do, nes 1981 m. pinigų refor
mos metu už dešimt senų rub
lių buvo beduodamas tik vie
nas naujas.

• Vengrija Ir Malaysia už
mezgė diplomatinius santykius.

VALYMAI ČEKOSLOVAKIJOS 
KOMPARTIJOJ

Liberalai komunistai iš partijos bus išmesti

VIENA. — Čekoslovakijos ko
munistų partija, Maskvos spau
džiama, partijos nariams pra
dėjo išdavinėti naujas narių kny 
gėlės. Spėjama, kad liudijimus 
gaus ne daugiau kaip 750,000 
narių. Šiuo metu partija turin
ti apie 1,600,000 tikrųjų narių, 
ir iš jų bus išbraukta daugiau 
kaip pusė. “Sąžinės perkratinė- 
jimas”, sijojimas palies visus 
vad. liberalus, Dubčeko šalinin
kus ir kitus nepatikimus Mask
vai narius. Registracija turi bū
ti baigta iki 1970 m. gegužės 
mėn., kada bus švenčiama 25 
metų Čekoslovakijos išvadavi
mo iš nacių sukaktis. Ta proga 
laukiami aukšti delegatai iš Mas 
kvos ir bus pasirašyta nauja 
Maskvos - Prahos draugiškumo 
sutartis su visokiais nusilenki
mais ir dėkojimais sovietams.

Yra žinoma, kad dar pernai
L. Brežnevas, kalbėdamasis su 
A. Dubčeku, prikišo, kad parti
jos narių skaičius perdaug di
delis, kad perdaug nepatikimo 
elemento ir su tokia mase lanks
čiai operuoti nesą galima. Reko
mendavo, kad čekams užtenka 
tik 400,000 ištikimų Maskvai ko
munistų.

Čekoslovakijoj varžo 
seselių vienuolių veiklą

Bratislava. Kaip praneša lais
vojo pasaulio spaudos agentūros, 
Čekoslovakijoje, Slovakijos kraš
te veikiančių seserų vienuolynų 
vadovės, specialiu memorandu
mu kre;pėsi į Čekoslovakijos val

JAV ir Sov. Rusijos delegatai Helsinkyje pasirašo susitarimą, kad .tolimesnės 
ginklavimosi varžybų derybos įvyks balandžio 16 d. Vienoje. Iš ten pasita
rimai bus perkelti vėliau į Helsinkį. Nuotraukoje JAV delegacijos viršininkas 
Smith (dešinėje) ir kairėje Sov. Rusijos atstovas Semenov.

ĮVAIRIOS žinios
'• Simas Norusis, Lietuvių 

Bendruomenės Australijos kraš 
to pirmininkas, mirė gruodžio 
23 d.

• Vasario mėn. naujokų kvo
ta numatyta 19,000 vyrų.

• Italijoj yra 2,000 mylių 
greitkelių, tai antra vieta po 
Vokietijos.

• Sov. Rusijos gynybos min. 
Grečko lankėsi Afganistane.

• Anglijoj užsidegė 300 mil. 
dol. vertės alyvos refinerijos 
netoli Southamptono.

• Gen. Abrams, JAV karo 
pajėgų Vietname viršininkas, 
sunegalavo, bet sveikatos sto
vis yra neblogas.

• Meksika savo pakrančių 
ribą nuo 9 mylių pratęsė ligi 
12 mylių. Tik už tiek mylių skai 
tysis tarptautiniai vandenys.

džią ir komunistų partijos vado
vybę, protestuodamos prieš sese
rų vienuolių veiklos varžymus 
Čekoslovakijoje. Čekoslovakijos 
kultūros ministerijos atstovas Bra 
tislavoje paskutiniu metu pain
formavo vienuolynų vadovybes, 
kad ateityje seserų vienuolių so
cialinė veikla Čekoslovakijoje ap 
ribuojama, leidžiant joms dirbti 
tik nervų psichiatrinėse ligoninė
se, sienelių kunigų prieglaudose 
ir protiniai atsilikusių vaikų glo
bos namuose. Bet kokia kita se
serų veikla, kurioje seserys galė
tų turėti ryšį su normaliais žmo
nėmis, yra joms uždrausta.

Slovakijos seserų vienuolių va
dovių memorandume protestuo
jama prieš tokią diskriminaciją 
ir rašoma: “Mes kreipiamės į 
Čekoslovakijos tautą, kurios nau
dai mes dirbame. Čekoslovakų 
tauta mus pakvietė dirbti para
pijose ir mes esame pasiryžusios 
paklusti, jei ji mus iš tenai atito
lins. Klauskite fabrikų ir žemės 
ūkio darbininkų ar jie to nori ir 
nebevertina mūsų socialinės veik
los? Klauskite milijonų tėvų ar 
jie nebenori, kad seserys mokytų 
jų vaikus religijos? Jei visa ta mū
sų veikla yra nusikaltimas - tai 
likviduokite mus: rašoma Slova
kijos seserų vadovių memorandu
me. Mes trokštame -pastebi Slo
vakijos seserų memorandumas- 
kad seserys ir toliau galėtų lais
vai tęsti savo veiklą socialiniuo
se institutuose, ligoninėse, para
pijose ir kad jų veiklą varžantys 
potvarkiai nebūtų pradėti taikyti 
praktikoje.

Maskvoje JAV parodą, ku
rioj išstatyta mėnulio uolienos 
ir kur demonstruojamas filmas 
apie JAV vyrų kelionę į mėnulį, 
aplanko apie 10,000 žmonių kas 
dieną. Paroda atidaryta lap
kričio 12 d.

• Paryžiuje mirė Jose Pores, 
kuriam svetima širdis buvo įdė
ta 1968 m. lapkričio 24 d-

Naujas žurnalas Vokietijoj
Regensburgas : — Vakarų Vo

kietijoje įkurtas sąjūdis “už popie
žių ir Bažnyčią” nuo Naujųjų 
Metų Regensburge pradeda leisti 
mėnesinį žurnalą “Der Fels - 
Uola”. Naujasis žurnalas, atsto
vaujantis sąjūdžio už popiežių 
ir Bažnyčią idėjas, susilaukė di
delio Vokietijos katalikų pritari
mo ir jį jau užsisakė apie 80,000 
asmenų priklausančių šiam sąjū
džiui.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI Dl SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

ZONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:

KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 West Garfleld Blvd., Chlcago, Dl. 60636

KIEKVIENAM PRITAIKYTA MANKŠTA

Mankšta dozuotina kaip ir 
vaistai

Mediciniška tiesa.

Prisitaikyk sau mankštos dydį 
pats

Vai.

Prie Alvudo kūčių prakartėlės "‘Svečias iš Lietuvos” — akt. Alfas Brinką da
lina vaikams dovanas — daugiausia knygas, talkinamas Aldonos Sobieskienės.

Nuotr. M. Nagio

kaip ufelTaiKytE Visus pinigus, 
j jam sudėtus, kiekvienas žmogus 

(Nukelta į 5 psl.).

DU. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.

vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. 
: uždaryta. Ligoniai priimami susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rezid. Telef, 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

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

I
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Pasitaikys, kad pacientas atsi
sakys pradiniam mediciniškam 
apžiūrėjimui ir jo širdies stovio 
įvertinimui. Mat, kiekvienas žmo 
gus yra savo laimės kalvis -jis 
jų kalasi savaip. Su tokiais esti 
sunku rokuotis. Tokiems pataria
ma labai atsargiai pradėti mank
štą. Ir visiems tiems, kurie neda
lyvauja grupinėje, labai prižiūri
moje ir kontroliuojamoje, mank
štoje, mankšta skiriama labai 
atsargiai. Pirmiausia patariama 
trims mėnesiams žmogui vaikš
čioti pamažu didinamu - greiti
namu žingsniu. Vaikščioti reikia 
nesistumdant.

Negalima aklai prisilaikyti šios 
schemos minėtai mankštinantis. 
Atsiminkime, kad po kiekvieno 
pasivaikščiojimo laikotarpio eisi
me prie kito tik tada, kai po 
kiekvienos dienos pasivaikščioji- 

pulsas nepakils aukščiau

Priima ligonius pagal susitarimo., 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 

S kainos prisiunčiamos gavus
3 prašymu*, _

mo

Per pirmas dvi savaites žmo
gus, atsimatavęs mylios nuotolį, 
jį nueina per 20 minučių ir per 
tokį laiką sugrįžta. Taip jis dVi 
mylias suvaikšto per 40 minu
čių - ir kasdieną taip mankšti
nąs. Labai svarbu žmogui supras
ti, kad jis turi taip vaikščioti. 
Mat, kasdien toks mažas mankš
tinimasis du -tris kart savaitėje 
mažai turės gydomosios įtakos jo 
kūnui.

115 kartų per minutę. Tik nedau
geliui žmonių pagreitės pulsas 
virš 115 kartų per minutę po mi
nėtos mankštos, nes ji piritaiky- 

| ta labai nepajėgiančiam žmogui.
I Tokiu atveju reikės žmogui tartis 
i su gydytoju. Taip pat reikia pra- 
i nešti gydytojui kiekvienu atve
ju, kai minėtoji mankšta iššau
kia didelį nuovargį, sąnarių, rau
menų ar raiščių negerumus ar
ba skausmus krūtinėje, dantyse, 
žande, ausyje ar rankoje. Taip 
pat reikia duoti gydytojui žinią, 
kai po mankštos atiranda svai
gulys, atsiranda nereguliarus pul
kas, ima piktinti širdį ar net pra
dedama vemti, bei ima galvą 
skaudėti, žmogus turi atsigauti 
nuo bet kokios normalios pasi
vaikščiojimo pasėkos po valan- 
fos poilsio.

chiropraktiką ir aš pažinau, tai 
norėčiau apie jį ką pasakyti.

Man kažin kaip pasigadino pe
tys. Kai ranka nuleista -nieko, 
bet kai reikia pakelti ar drabužį 
apsivilkti, tai, rodos, išnirs- taip 
skauda. Ir strėnos buvo sustyru- 
sios, atgal atsilošti negalėjau- 
laužė. Pažįstamo patariamas nu
ėjau pas chiropraktiką. Tasai pe
tį man iš pirmo karto pataisė: pa
suko sprandą, kažin ką paspau
dė -ir atsileido petys-sukinėk, 
švytuok ranką laisvai be jokio 
skausmo. Strėnas tai paguldęs 
ant specialaus stalo spaudė, spau
dinėjo ir kojų pėdas. Tą bėdą, 
sako, reikia ilgai gydyti. Bet man 
ir strėnos pagerėjo, tai nustojau 
pas jį vaikščiojęs. Dabar galiu 
jau ir ant pilvo gulėti, galiu ir 
atsilošti, bet dar juntu, kad kas 
kliūva, nevisai laisvos mano strė
nos. Gal ilgiau dar reikėjo jo gy
dymo.

kė, kad jis joms akis išgydęs, o 
akių gydytojas, sakęs, kad reikė
sią operacijos. Vienam 2 me
tų vaikučiui visą šašuotą kūne
lį nugydė, o atimtas jis buvo iš 
ligoninės, kur jo pagydyti nega
lėjo. Vieną vidutinio amžiaus vy
rą kitas atvedė, ir drabužius jam 
nuvilko, o kai tas išėjo iš gydy
tojo, jau vesti jo nereikėjo, ir dra
bužius pats apsivilko. Tą aš pats 
mačiau.

Tas gydytojas jau gydė 30 me- 
tų-pagydęs daug žmonių, bet pa
gadinti nė vieno nepagadinęs. 
Taip jis pats sakęs. Kaip Jūs žiū
rite į tokius ehiropraktikus? Jų 
dabar gal yra kiekviename mies
te. Jų gydymo metodai įvairūs. 
Ačiū Jums iš anksto.

Nepersistenkime

Pas jį ateidavo daug žmonių; 
senų, jaunų; daugiausia senų ir 
apysenių. Dvi moterys pasisa-

Atsakymas. Chiropraktikas yra 
nugaros slankstelių masažuotojas 
-jis įtikintas savo mokytojų, kad 
visos žmogaus negalės yra kilu
sios dėl slankstelių nugaroj iš 

j vietos išėjimo. Jis ne gydytojas, 
i tik masažistas. Tame jis yra ge
ras, jei žmogus pats nenusimano,

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0538 — Elgin
425 No. Liberty Street

Ronte 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 63-čios Ir California 

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

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

Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849. res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-6. treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

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

Dr. Ant. Rudoko kabinėta porčmč
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarime: Plrmad. ir 

1 ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penk- 
‘ tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija Ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezld. — PKospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien' 9—-h.1 ryto Ir 4—8 v. v. 

Seštad. 9 y, r. — 2 v, popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71št St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

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

DR. Ai PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEQ."*jyiDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PB 6-7800; Namu 925-7697

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Po dviejų savaičių kasdieninės 
minėtos mankštos, žmogus pail
gina savo pasivaikščiojimo nuo
tolį r eina pusantros mylios. Šitą 
nuotolį jis sukaria per 30 minu
čių į vieną galą, ir per 30 minu
čių sugrįžta. Taip jis per valan
dą laiko suvaikšto tris mylias. 
Taip mankštinąs trečią ir ket
virtą savaitę.

Po mėnesio nuo mankštos pra
dėjimo, trims savaitėms žmogus 
pailgina savo pasivaikščiojimą 
iki dviejų mylių į vieną galą, ir 
nueina tą kelią per 36 minutes. 
Sugrįžtama irgi per 36 minutes. 
Per sekančias šešias savaitės sa
vo trijų mėnesių mankštos pro
gramoj žmogus nepailgina nuo
tolio, bet paspartina ėjimą. Per 
septintą, aštuntą ir devintą savo 
pasivakščiojimo savaitę sutrum
pina ėjimo laiką iki pusės valan
dos į vieną dviejų mylių kelio ga
lą. Per pusę valandos tuo keliu 
sugrįžtama. Per dešimtą, vienuo
liktą ir dvyliktą pasivaikščiojimo 
savaitę 2 mylių kelią sukariama 
į vieną pusę per 28 minutes. Per 
tiek laiko ir sugrįžtama. Taip ei
damas žmogus vienos mylios ke
lią padaro 14 minučių. Tai lėto 
tempo ėjimas.

Eleonora Kivėnaitė su broliuku Anta
nu — Alvudo Vaikų teatro nariai — 
išpildo partizanų dainą Alvudo kūčio- 
se prie prakartėlės.

Nuotr. M. Nagio

Pasitaikius minėtiems negeru
mams po mankštos, reikia keis
ti -mažinti mankštos intensyvu
mą. Jei žmogus pačioje pasivaikš
čiojimo pradžioje turi negerumų 
- sumažinkime iki pusės mylios 
jo kelio ilgį į abi puses. Pacientui 
pastiprėjus, pradedama ilginti jo 
pasivaikščiojimo kelias.

Jei žmogus pakelia jam nuro
dytą kelio ilgį pasivaikščioda
mas, bet jo pulsas pašoka virš 
115 jam pradėjus ilgesniu keliu 
žygiuoti, - tada porą savaičių lai
kytis trumpesnio kelio.

Niekada žmogus tegul nepa- j 
miršta, kad pradžioje mankštos 
jis neturi šokinėti. Jis turi regu
liariai ir vienodai su nauda mank 
štintis. Pradžioj nepersistengti- 
na. Eiti reikia ritmingai, vieno
dai dideliais žingsniais ir nesusto
jant be rimto reikalo.

Išvada. Lietuviai, nepamirški
me savo tautos brangiausios sa
vybės: darbuotis su protu. Kieme, 
apie namus, darže bei sode lie- 

, tuvis nuolat darbuojas pamažu,!
Į su protu, bet nesėdi dūmus į sa
ve traukdamas bei stikliuką lenk
damas. Pamažu besitriūsiantieji 
atlieka tą pačią mankštą, kaip ir 
čia minėtas pagal receptą gydy-1 
tojo paskirtas žmogui pasivaikš
čiojimas. Su lietuvio galva niekur 
nežūsime-net nuo giltinės ištrūk
sime. Už tai jos nekeiskime net 
į kažkaip žėrinčią svetimąją. 
Pasiskaityti. Emergency Medici-

ne, Vol. I, No. 10, November 
1969 m.

■ .

J O K fi A
VAIKU LIGOS 

2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad., kevirt. ir penkt
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
vai. vak. Seštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PB 6-6022 Bez. PB 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 Bez. 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. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

Vai.: plrmad.. antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. D., 
trečlad. uždaryta.

Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS , 
9760 South Kedzie Avenue

Vai., plrmad, antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. 8 v r. lkl 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. ę, 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.: aftf4Wf?“nuo 2-5 popiet,
' ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro.

Ofiso tel. 776H2880; Rezid. 448-5545

DR.
AKIŲ

PM

ŠIMKUS
JR CHIRURGIJA 

O AKINIUS

15542 So. Cicero Oak: Forest, BL . ----------Kabf«et»i tel. 687-2020 
Namutel. 839-1071

Vizitai ' pagal susitarimą

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

Ofiso tėl. REUanoe 5-4410
Rėzų. GRovelhill 6-0617

: nJrm.,
lkl 2 vai. pTp. lr nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt.-.puo 12 Iki 2 vai. p.p. 
Ir vakarais pagal susltarlmą.

Valandos: Ir ket. nuo 12 vai.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street

TELEFONAS 925-8206 
Valandos: 2—-š v. v,, penktad. 10—12
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekma®, tr trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. 'VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

TEISINGA PATARIMĄ 

ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BUSI.

Chiropraktikas - pajėgus masa
žistas, jis ne gydytojas

Klausimas. Brangus Daktarei 
Ar negalėčiau išgirsti Jūsų nuo- J 
monę apie gydytojus chiroprak- 
tikus? Medicinos daktarai jų, at
rodo, nepalaiko. Kodėl? Vieną

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL ,Jgi£į- REMBLAKE - ROCHKES
ARTS 

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

APOTHECARY 
2421 W. 63rd Street

Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS EB GAMINIAI 
Mea patelefonaookne jflaų gydytojai

Free Gift!
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern ■ Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

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

Ofisas Ir .yez* 2652 VV. 59th St. 
Tel. PKospect 8-1223

Ofiso val.s Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 8 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal.. susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

from the " n
šj 16 gabalų Stainlešs Tableware — peilių komplektą var

tosite bet kokia proga. Ramboo stiliaus nenldyjančlo plieno 
ir Ludte koteliai (atrodo kaip juodo ebony medžio papuošti 
sidabru) akcentuoja rytietišką, skonį, tinkamą specialiam val
giui. šis gražus 16 galinių komplektas jūsų nemokamai, ati
darius naują sąskaitą su $500.00 ar daugiau ar padedau tto 
kią sumą jūsų turimon sąskalton. St. Anthony Savings turi 
plati; pasii-lnklirią taupymo planų, įskaitant ir 5 Į4 % Singlo 
PaymMit Certiflcate (Minimum $7,500), visiems taupymo pa
geidavimams. Galima tik viena dovana šeimai. Pasiūlymas 
baigsis Sausio 15 d.; dovanos paštu nesiunčlamos. Skambin
kite arba atvykite dar šiandien.

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad: b* šeštad uždaryta

Tel. PKospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
6648 South Albany Avenue

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

Ir kitu laiku pagal susitarimą

aint 
thony 

avings

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-S16O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street

1447 South 49th Court
Cicero, Illinois 60650

PHONE. 656*6330 JOSEPH f, GRIBAUSKAS, EX£C, SECf

Ofiso tel. PR 8-7775. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 r d Street

Vai.: 2 lkl 4 v, p. ir 7 lkl 8 ▼: v 
Treč. Ir šečĮad, pagal susitarimą

Ofiso tel. 767*3141 Namu 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

M«mber Federal Sevlngj and Loan Insurance Corporation, VVasMngton, D.4
Valandos: plrmad., ketv. 5—8 vai., 

antrad. tr penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

6449 South Pulaski Road 
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4

PLATINKITE "DRAUGĄ”.
Įr 6-8 v v,„ ket; 
šeštadieniai* 1. J—1

virt. 6-8 y. vakaro.
vai ooDlet



Naujų metų viltys

TAIKOS IR TEISINGUMO 
PASIBUČIAVIMAS

ATSKAITOMYBE SUVEDANT
Bendruomeniniai rūpesčiai ir tautinis solidarumas

DERYBŲ DRUGYS
Derybinio įsibėgėjimo priežastys

Esame prie Naujų metų an
gos ir norim su šviesesnėmis 
viltimis jų laukti. Visų viltis 
gerai išreiškė popiežius Pau
lius VI savo kalboje, skirtoje 
Naujų metų dienai, kuri pas
kelbta taikos diena. Paulius VI 
skelbia: “Dar kartą mes pa
brėžiame, kad taika yra mūsų 
geriausias linkėjimas ateinan
tiems metams. Taiką mes skel
biame ta vyraujančia idėja są
moningo žmogaus gyvenime, 
žvelgiant į artimesnių ir toli
mesnių dienų kelią... Taika pri
valo palaipsniui, jei galima, tai 
ir tuojau pat, vieton brutalios 
jėgos iškelti moralinę jėgą, 
vieton klystančio laimėjimo 
ginklais, vieton prievartos prie 
monių ir vieton materialinės 
ir ekonominės jėgos turi įvesti 
proto, derybų ir moralės spren 
dimus. Taika — tai žmogus, 
kuris nustojo būti vilku ki
tiems žmonėms, tai žmogus, 
kuris vadovaujasi nenugalima 
moraline jėga. Tai turi dabar 
pirmauti pasaulyje”.

Toliau Paulius VI skelbia: 
“Mes reiškiame pritarimą ir 
paskatinimą, o taip pat ir viltį 
visiems, kurie yra tokio taikos 
ugdymo nešėjai, šiais metais 
mes skatiname atsakomybę ne 
Šančius asmenis ir organizaci
jas, viešosios nuomonės for
muotojus, valstybininkus, mo
kytojus, menininkus ir ypač 
jaunimą ryžtingai eiti tuo tik
ru ir visuotiniu civilizacijos kė
liu. Mes turime susilaukti tos 
Šv. Rašte išpranašautos šven
tės: teisingumas ir taika su
sitiko ir pasibučiavo”.

Buvo laikai, kada pavienių 
žmonių santykiai buvo spren
džiami jėga. Tai džiunglių mo
ralės laikotarpis. Tačiau pa
žangos kelyje žmonija susilau
kė teisinės santvarkos. Reikia 
turėti viltį, kad ir tarptauti
niame, tarpvalstybiniame gy
venime bus to susilaukta ir 
vietoj ginklų jėgos ginčai bus 
sprendžiami tarptautinių insti
tucijų pagal tarptautinės tei
sės ir moralės dėsnius.

*
Moralinių nuostatų persva

ra ateis juo greičiau, juo gi
liau ir plačiau augs tikėjimas 
į amžinąjį teisingumą — Die
vą. Religija yra tas didysis ke
lias įstatyti į moralės vėžes 
žmonių ir tautų tarpusavius 
santykius. Įdomiai savo nau
joje knygoje “Only One Year” 
rašo Stalino duktė Svetlana

Spaudoj ir gyvenime

APDRAUDA IR SAVIVALIAVIMAS 
LIETUVOJ

AJelujeva: “Tikėjimas man at
nešė didelius pasikeitimus. Aš 
išaugau šeimoje, kur niekada 
nebuvo minimas Dievas. Ta
čiau, kai suaugau, atradau, 
kad neįmanoma egzistuoti be 
Dievo širdyje. Prie to įsitikini
mo priėjau pati, be kieno nors 
pagalbos ar pamokslavimo... 
Amžinosios tiesos nedingo iš 
mūsų sumodernintos planetos 
veido, kaip kai kas gali ma
nyti. Visų mūsų laimei amži
nieji dalykai yra nesunaikina
mi... Net ir tiems, kurie, kaip 
aš, buvo išauginti ateizme, am
žinosios tiesos atsiskleidžia ne
tikėtai ir neįprastais būdais, 
padedant tik įgimtam religijos 
jausmui... Religinio jausmo 
melodija yra paties gyvenimo 
muzika”.

*
Svetlana yra teisi. Religinių 

nusistatymų stiprinimas daug 
padės sukurti harmoningą tai
kų gyvenimą žmonijoje. Ta
čiau religija čia turi būti ne 
vien jausmas, o taip pat ir 
veiksmingas nusistatymas, kad 
visi žmonės yra Dievo vaikai 
ir mūsų broliai, kas reikalauja 
kaip galima pilnesnio sociali
nio teisingumo įgyvendinimo. 
Neseniai iš spaudos išėjusiame 
veikale “Readings in Sočiai 
Theology" įžanigoie Marąuette 
universiteto prof. E. J. Morgan 
teisingai pabrėžia: “Politiniai, 
socialiniai, ekonominiai mūsų 
laikų ginčai ne tik tęsis, bet 
lr kas kartą darysis sunkesni, 
kol žmogus nepradės uoliai 
siekti geresnio pasaulio. Pa
grinde tai reiškia palaipsniui 
siekti žmogaus laisvės Dievo 
valdžioje”.

*
Laisvė ne tik politinė, ne tik 

kultūrinė, ne tik ūkinė, bet ir 
laisvė nuo skurdo, nuo vargo, 
lygesnis ir teisingesnis visų ap
rūpinimas darbu, pragyvenimo 
šaltiniais, žmoniškais butais, 
reikiama mediciniška ir senat
vės globa, būtiniausiais ištek
liais nedarbo atvejais, kad vi
siems būtų šilta ir sotu, visiem 
ne tik individualiai, bet ir at
silikusioms, reikiamos ūkinės 
ir kultūrinės pažangos dar ne
pasiekusioms tautoms, kaip tai 
pabrėžia Paulius VI savo penk 
tojoje enciklikoje “Populorum 
Progressio” (U967.HL26). 
Tarptautinio teisingumo prin
cipai ypatingai mums brangūs, 
nes čia yra ir mūsų Lietuvos 
laisvės viltys. J. Pr.

Svetimuose kraštuose gyve
nančių lietuvių tautinei gyvybei 
ir veiklai palaikyti neužtenka 
vien atskirų asmenų pasiauko
jimo ir darbo, organizuotumo 
ir daugelio kitų pasireiškimų, 
bet reikia ir lėšų. Be lėšų veik
la neįmanoma.

Fondų parama
Suorganizuoti įvairūs fondai 

mūsų tautinėje veikloje užima 
labai svarbią vietą. Liečiant 
vien plačios apimties fondus 
ypatingai svarbus, nors vėliau
siai suorganizuotas, yra Lietu
vių fondas. Jo suteikta parama 
užkamšyti stambūs plyšiai mū
sų veikloje tautinei gyvybei iš
laikyti.

Svarbiausia, kad Lietuvių fon 
das sujungtas su kasdiene gy
vąja tautine veikla per organi
zuotą Lietuvių bendruomenę ir 
kad jo parama ateityje ne ma
žės, o didės. Lietuvių fondas re
mia už sutelktus pinigus gau
tais procentais kitų vykdomus 
uždavinius, kas ir sudaro Lie
tuvių fondo stiprybę, nes tuo 
jis tampa visuotiniu, visai lie
tuviu veiklai naudingu.

Kitas visuotinis fondas yra 
bene prieš keturiolika metų JA 
Valstybių Lietuviu bendruome-1 
nės centro valdybos įsteigtas 
Kultūros fondas. Jo paskirtis 
labai svarbi ir pradiniai užsimo
jimai dideli. Bet pradinė lėšų 
stoka buvo kliūtis Kultūros fon
dui išaugti. Ir tik atšventus Kul 
tūros fondo veiklos dešimtmetį 
fondą buvo galima kreipti da
liai tų uždavinių, kuriems jis 
steigėjų buvo skirtas.

Neatsižvelgiant į lėšų stoką, 
Kultūros fondo vaidmuo buvo ir 
yra labai svarbus. Atliktų už
davinių sąraše matome vadovė
lių ir kitų mokymosi priemonių 
išleidimą lietuviškoms mokyk
loms ir kt. Nors vadovėlių lei
dimas nėra pagrindinis Kultū
ros fondo uždavinys, bet vado
vėliai yra viena iš būtiniausių 
priemonių tautinės gyvybės iš
laikymui. Šiuo metu Kultūros 
fondui su Lietuvių fondo para
ma reikėtų grįžti į pradinių už
simojimų plotmę.

Šių fondų parama tautinei 

pokalbj:
— O kodėl vis dėlto jūs atsisako

te mokėti kolūkiui? — paklausė jis.
— Instrukcijai — atsakė svečias. 

— Mes vadovaujamės instrukcija, 
kuri draudžia mokėti be meteorolo
gų pažymėjimo. Ne mūsų kaltė, 
kad jis liudija kolūkio nenaudai.

— Vadinasi, nukentėjusieji nieko 
ir negaus?

— Nė kapeikos.”
Laikraštis dar pažymi, kad aud

ra tikrai buvo, tik ne prie Sartų e- 
žero, kur yra meteorologinė stotis, o 
arčiau Utenos, j kurią pusę yra ir 
Sartų kolchozas. J. Žvilb.

JONAS JASAITIS

gyvybei išlaikyti yra labai svar
bi, todėl jiems paramos laukia
ma iš visos visuomenės. Suve
dant metinę atskaitomybę rei
kėtų vieną kitą dolerį nukreipti 
minėtiems fondams.

Be lietuvių ir Kultūros fon
dų, dar veikia visa eilė kitų į- 
vairiems reikalams skirtų fon
dų. Mūsų tautinėje veikloje jie 
atlieka savo paskirtimi svarbų 
uždavinį. Minėdamas Lietuvių 
ir Kultūros fondus pirmiausia 
keliu ji) visuotinumą ir reikšmę 
visai bendruomenei, bet ne vie
nam kuriam uždaviniui, todėl 
prie jų ir sustojau. Be to, jie 
yra tiesioginėje jungtyje su Lie 
tuvių bendruomenės instituci
joms.

Solidarumo įnašai

Prisimenu girdėtą pasakoji
mą (berods mirusio kun. L. Jan 
kaus) apie vięnoje vyskupijoje 
statomą aukštesniąją mokyklą, 
skirtą kelių parapijų mokiniam. 
Jos statyba rūpinosi vyskupija 
ir visose parapijose buvo ren
kamos aukos statybos išlaidoms 
padengti.

Vyskupijoje gyvenąs turtuo
lis pasiūlė kaip auką apmokėti 
mokyklos statymo išlaidas, kad 
nereikėtų rinkti smulkių aukų. 
Deja, vyskupas aukos nepriė
mė, motyvuodamas tuo, kad, 
kai prie mokyklos statymo di
desne ar mažesne auka prisidės 
visi apylinkės gyventojai, ji 
jiems bus brangi, bus sava, nes 
kiekvienas aukotojas jausis su 
mokykla surištas.

Sekmadienio dešimtukas, Mi
šių metu įmestas į rinkėjo krep
šelį, ne pinigine verte matuoja
mas, bet yra Mišiose dalyvavi
mo dalis. Yra jungiamas prie 
Mišių aukos ir prie dalyvaujan
čio dvasinio nusiteikimo.

Tos pačios plotmės yra ir lie
tuvio solidarumo įnašas savo

131 JAV karo belaisvis grįžo iš Š. Vietnamo nelaisvės ir Kalėdų šventes praleido savųjų tarpe. Čia matome karius, 
išbuvusius nelaisvėj'e 18 mėnesių.

[ bendruomenei. Tai ne nario mo
kestis, kaip kartais net bend
ruomenės valdybos skelbia, ne 
auka, bet asmens dvasinio nu
siteikimo savo tautinei bendruo
menei pareiškimas. Užtat soli
darumo įnašo negali atstoti joks 
fondas ar vienkartinė didesnė 
auka, nes solidarumo įnašo ver
tę sudaro ne suma, bet atiduo- 
dančiųjų skaičius. Solidarumo 
įnašo atidavimu išreiškiamas 
savai bendruomenei priklauso
mumo jausmas. Tuo būdu bend
ruomeninė organizacija yra sa
va ir brangi. Jos gyvumas yra 
•mūsų tautinės gyvybės laidas, 
todėl svarbu ne suma, paskirta 
bendruomeninių institucijų už
davinių vykdymui, bet solida- 
ruomo įnašus atiduodančių ių 
skaičius, gyvenąs bendruomeni
ne mintimi, tautinės gyvybės 
išlaikymo siekiu. Solidarumo į- 
našo reikšmė ir prasmė jau tu
rėtų būti aiškinama lietuviško
se mokyklose. Ir augančioj! kar
ta nuo mažens turėtų būti pra
tinama solidarumo įnašą atiduo
ti.

Metams pasibaigus prisimin
kime solidarumo įnašus ir, su
vesdami metinę apyskaitą, pasi
tikrinkime, ar turime savos a- 
pylinkės iždininko išduotą kvi
tą už solidarumo įnašų atidavi
mą. Jeigu neturime — gauki
me.

Nustatyta solidarumo įnašo 
suma asmeniui nedidelė ir kiek
vienam pakeliama. Todėl nelauk 
darni, kada apylinkės valdybos 
iždininkas ar kuris kitas narys, 
rinkdamas solidarumo įnašus, 
pasibels į duris, bet patys su- 
raskime būdą solidarumo įnašą 
savo bendruomenei atiduoti.

— Clara Bairton suorganiza
vo Amerikos Raudonąjį kryžių 
1881 m. geg. 21 d.

Gaisus vokiečių kompozito
rius Richardas Wagneris gimė 
1813 m. geg. 22 d.

GEDIMINAS GALVA

Kinų - rusų sudrumsti santy-
kiai, pramonės negalavimai So
vietuose ir komunistinių respub
likų ieškojimas savaimingo ke
lio vertė Maskvą pradėti dery
bas su Kinija ir plačiau praverti 
pasitarimų duris su vakarie
čiais.

Kinų - rusų spalio 26 d. pra
sidėjusios derybos įstrigo. So
vietų delegacijos pirmininkas 
Vasilij Kuznecovas, užsienio rei 
kalų ministerio pavaduotojas, 
grįžo į Maskvą. Tiesioginių pa
tikimų žinių apie pasitarimus 
nebuvo paskelbta. Pasitarimų 
eiga rodo, kad Sovietų polėkis 
ginčą svarstyti nedavė tinkamų 
vaisių. Pekino nepatenkino ir 
Maskvos nuolaida svarstyti kai 
kuriuos sienų pakeitimus. Kini- 
ia gegužės mėn. 24 d. rašte rei
kalavo, kad Sovietai grąžintų 
Tannu - Tuva 7,722 kv. mylių 
sritį, Iii slėni Kazachstane ir 
apie 600 ginčytinų salų. Nors 
Sovietai išsižadėio sienų nelie
čiamumo, bet neatrodo, kad jie 
būtų linkę patenkinti kinų rei
kalavimus.

Pakartotini šaltiniai skelbia, 
kad tebesi tęsiąs ši rudenį pra
sidėjęs karinis sambrūzdis. Ga
limas dalykas, kad kinų karinis 
pasiruošimas tamauia dviem tik 
slams: Sovietams baime sukelti 
ir sumažinti vidaus trintį, kurią 
padidino “kultūrinė’’ revoliuci
ja.

Derybų antplūdis
Sovietai šiuo metu veda dery

bas keliuose baruose. Helsinky
je vykstančios derybos branduo
linių ginklų gamybai varžyti 
iki šio meto nesukėlė atviros 
trinties. Sovietai vengė derybas 
panaudoti propagandai, nors 
JAV tebepuola dėl karo užtęsi
mo Vietname, kaltina dėl ten 
buvusių žiaurumų ir net priki
ša Washingtonui negrų perse
kiojimą.

Artimųjų Rytų klausimas li

ko atviru. Aleksėj Kosyginas 
įspėjo arabus nepertempti sty
gos, nepradėti karo prieš Izrae
lį. Palestinos arabų kovotojų 
taktikai Maskva pritarė, tačiau 
kai kuriems žydams leido iš 
Sovietų vykti į Izraelį.

Svarbiausias Sovietų tikslas 
baigtį derybas su Federaline 
Vokietija, ginčo ginklu nespręs
ti, plėsti ūkinį, techninį ir kul
tūrinį bendravimą. Šios derybos 
turės atsidaužti į daugelį klau
simų, kurie jau šiandieną kelia 
susirūpinimą ne tik Washingto- 
ne, bet ir Paryžiuje.

Europos valstybių nusiginkla
vimas sukėlė kai kuriuos nuo
monių skirtumus net Šiaurinio 
Atlanto santarvės užsienio rei
kalų ir krašto apsaugos minis- 
terių pasitarime. Sovietų spau
dimas kuo greičiausaii pradėti 
Europos valstybių pasitarimą 
nusiginklavimo reikalu dalimi 
pasiekė kai kurių laimėjimų. Va
karietiškoji santarvė jau nebe
darė nutarimo pasmerkti Sovie
tų karinės jėgos panaudojimą 
Čekoslovakijoje. Ji tenutarė 
ruoštis būsimoms deryboms.

Valstybės, laikančios įgulas 
Vakaru Berlyne, daro žygius 
išsiderėti geresnes eismo sąly
gas per Rytų Vokietiją.

Atskiros Europos valstybės 
daro žygius aiškintis dėl nusi
ginklavimo pasitarimų ,kurie 
jau sukėlė skirtingas nuomones. 

Sovietų nuolaidos
Sovietai šiuo metu padarė Fe- 

deralinei Vokietijai dvi nuolai
das : nekelti Rytų Vokietijos pri
pažinimo klausimo ir leisti su 
satelitinėmis respublikomis pra
dėti ūkinius pasitarimus.

Sovietai ir Federalinė Vokie
tija tarsis ginklų nenaudojimo 
ir ūkinio bendravimo klausi
mais. Abu klausimai liečia Fe
deralinės Vokietijos santykius 
su vakariečiais. Šiuo metu ne
žinia, kiek toli eis naujasis vo
kiečių kancleris.

Tariantis dėl Federalinės Vo
kietijos nusiginklavimo iškils 
n© tik kraštų, bet ir tarptauti
nius santykius liečiančių klau
simų. Sovietai neabejotinai siū
lys abiejose vokiečių valstybė
se mažinti apsiginklavimą ir iš 
jų atitraukti svetimą kariuome
nę. Amerikiečių karių atitrau
kimas iš Federalinės Vokietiios 
ne tik silpnins Europos gyny
bą, bet ir sumažins JAV poli
tinį svorį.

Sovietų - Federalinės Vokieti
jos pasitarimai ūkiniais klausi
mais iškels vokiečių santykius 
su Ūkine Europos bendrija ir 
atskiromis žemyno valstybėmis. 
Sovietai jau seniai žvairavo į 
Ūkinę Europos bendriją ir šiuo

(Nukelta į 4 pusi.)

Raudonieji pareigūnai okupuoto
je Lietuvoje tarpais jaučiasi kara
liukais. Vieno jų savavaliavimo pa 
vyzdį aprašo “Tiesa” nr. 286 (gruo
džio 10 d.). Kartu iš to aprašymo 
ryšku, kaip veikia apdrauda oku
pacijoje. Žinia iš Zarasų rajono:

“Šių metų birželio 29 dieną Pa- 
dusčio kolūkyje kilo audra. Į vaka
rą ji siautėjo vis labiau ir labiau, 
pagaliau, vienas gūsis sugriovė ko
lūkio kluoną.

Kitą dieną kolūkiečiai iškvietė ra
jono valstybinio draudimo inspekci
jos atstovus. Surašytame akte pažy
mėta, kad kluonas pastatytas prieš 
aštuonerius metus, kad jame tel
pa 250 tonų šieno ir kad kolūkiui 
priklauso 1708 rubliai 64 kap. drau
dimo.

Ši suma neatstojo nė pusės kluo
no vertės, tačiau kolūkyje jau galvo
jo, kaip pradėti statyti naują —juk 
buvo pati šienapiūtė, o padustie- 
čiams liko tik trys kluonai. Bet In
spekcija atsiuntė pranešimą, kad jo 
kio draudimo kolūkis negaus.

— Kodėl? — nustebo kolūkie
čiai.

— Todėl, — paaiškino inspekcijo 
je, — kad Dusetų meteorologinė 
stotis jokio vėjo tą dieną neužfiksa
vo. Buvo tik 5 metrų per sekundg

vėjelis.
— Tai kas gi klojimą sugriovė?— 

retoriškai klausia savo žinutėje au
torius, — gal žvirbliai?

— Gal ir žvirbliai, — atsakė in
spekcijos darbuotojai, —ką mes ži
nome...

Žinutė buvo išspausdinta skyre
lyje “Kas juokiasi paskutinis”.. Ta
čiau juoktis neteko nei pirmiesiems, 
nei paskutiniesiems. O pastarieji 
netgi pravirko. Kitą dieną pas rajo
ninio laikraščio redaktorių atėjo ra 
jono finansų skyriaus vedėjas F. 
Treigeris, kurio žinyboje yra rajono 
valstybinio draudimo inspekcija. Ve 
dejas paklausė:

—Ar jūs žinote, ar ne, kad aš 
esu rajono vykdomojo komiteto na
rys?

— Žinomi — patvirtino redakto
rius.

— O ar jūs žinote, kad rašyti a- 
pie mano vadovaujamą organizaci 
ją negalima?

Šito redaktorius nežinojo ir todėl 
paprašė šnekėti aiškiau. Rajono fi
nansų skyriaus vedėjo nuomone, 
kritikuoti organizacijas, kurioms 
vadovauja vykdomojo komiteto na
riai, reiškia griauti paties vadovau
jančiojo organo autoritetą. Redakto
rių? pasijuto nejaukiai ir nukreipė

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Šis Panikkar sugretinimas padeda mums giliau 
suprasti ir induizmą ir krikščionybę. Krikščionybė ta
da mums pradeda atrodyti, kaip visos žmonijos re
liginių lūkesčių išsipildymas. O induizmo tikėjimas į 
reinkarnaciją pradeda mums atrodyti, kaip dar neat
rasta būsimo Kristaus prisikėlimo pranašystė, kartu, 
žinoma, ir mūsų prisikėlimo viltis.

20. PRIEŽASTINGUMO DĖSNIS UPANIŠADOSE

Kad upanišadininkų sąjūdis buvo gyvas moksli
nis sąjūdis, yra daug pavyzdžių. Jie sugebėjo kelti 
aukščiausius klausimus. Ir jie turėjo pakankamą dis
kusijų laisvę. Kad tai yra tiesa, liudija Švetaketo, 
Arūno sūnaus, mokslinio pasiruošimo pavyzdys. Arū
nas savo dvylikmečiui sūnui kalbėjo: “Eik į mokyklą, 
nes mūšų giminėje nėra nė vieno, mielasis, kuris ne
būtų studijavęs ir būtų norėjęs būti Bramanu vien 
iš gimimo” (166). Švetaketas studijavo vedas iki 24 
savo amžiaus metų. Manydamas, kad gerai esąs išsila
vinęs, grįžo pas tėvą.

Jam grįžus, tėvas jo paklausė: “Mielasis, ar tu 
kada paprašei, kad būtum išmokytas, kokiu būdu mes 
girdime tai, ko negalima girdėti, kaip mes suvokiame 
tai, ko negalim suvokti, kaip mes sužinome tai, ko 
negalima sužinoti?” (166).

šis tėvo Ai'uno paklausimas yra vienas gražiau

sių transcendencijos problemos iškėlimų, kokių gali
ma sutikti žmogaus galvosenoje. Čia eina kalba apie 
pažinimą to, ko natūralia žmogaus galia negalima pa
žinti. Bet iš kitos pusės pats klausimo iškėlimas liudi
ja, kad žmogui nėra svetima pretenzija pažinti tai, ką 
jam paprasti pažinimo metodai nepasako. R. Panikkar 
šį troškimą pažinti tai, kas paprastu būdu nepažįs
tama, laiko pačiu indiškosios galvosenos pagrindu 
(The Unknown Christ of Hinduism, 84 psl.).

Švetaketas paklausė tėvo kas tai būtų per moks
las. Tėvas davė jam pradžioje gana blankų atsakymą, 
būdingą upanišadininkų galvosenai, ieškančiai vieny
bės pasaulio apraiškose. “Mielasis, kaip iš to paties 
molio gabalo yra padaroma viskas, kas yra padaroma 
iš molio, dėl to skirtumas yra tik varde, kyląs iš kal
bos, bet tiesa yra ta, kad visa yra molis” (166). Tą 
pačią tiesą tėvas pakartoja aukso ir geležies pavyz
džiais.

Sūnus į tai atsakė: “Mano gerbiamieji mokytojai 
be abejo to nežinojo. Jei jie būtų žinoję, būtų mane 
pamokę”. Švetaketas prašė tėvo jį apie tai daugiau 
pamokyti.

Tėvas tęsė toliau: .“Pradžioje, mielasis, buvo tik 
tas, kuris yra; jis vienas, be antrojo. Kiti sako, kad 
pradžioje buvo tik tas, ko nėra; tik jis be antrojo. 
Ir iš to, kurio nėra, gimė tai, kas yra”.

“Bet kaip tai galėjo būti, mielasis? — tęsė tė
vas. — Kaip tai, kas yra, galėjo gimti iš to', kas 
nėra? Ne, mano mylimasis, tik tai, kas yra, buvo 
pradžioje, jis vienas be antrojo’ '(166-167).

šis epizodas mums yra brangus dėl daugelio prie
žasčių. Visų pirma jis mums gyvai paliudija upaui-

šadinės visuomenės auklėjimo sistemos dvilypį pobū
dį. Čia auklėjimas vyko ir mokykloje ir namie. Ir 
namų auklėjimas nebūtinai buvo žemesnis už mokyk
los. • šiuo kartu mes sutinkame vieną iš tų atvejų, 
kada tėvų pamokymas buvo gilesnis negu mokyk
los.

Vertingiausias dalykas, kurį turime šiame pasi
kalbėjime, yra priežastingumo dėsnio panaudojimas 
pasaulio atsiradimui išaiškinti. Kai kas kalba, kad šis 
dėsnis yra galiojantis tik Vakarų kultūroje, kad jis 
yra Aristotelio išrastas ir Tomo Akviniečio pritaiky
tas krikščionybei. Tačiau šis upanišadų epizodas labai 
gyvai liudija, kad priežastingumo dėsnis, kaip pagrin
dinė žmogaus falvojimo forma, yra naudojamas ir 
Indijos filosofijoje, kaip būdas suvokti pasaulio pra
džiai ir, galima sakyti, Dievo buvimui įrodyti.

Mūsų dienų Indijos religijos tyrinėtojas R.C. Zae- 
hner apie šios kultūros sugebėjimą šitaip išsireiškia: 
“Daugeliui europiečių, kurie nėra susipažinę su upani
šadų padavimais, atrodys, kaip grubi nuostaba rasti 
ten Dievą, suvoktą, kaip visagalintį ir visažinantį kū
rėją, sutapatintą su visų daiktų miegu be sapno. Ži
noma, nereikia pamiršti, kad upanišadų religijoje Die
vas... arba aukščiausias Pats, yra nors ir faktiško
ji pasaulio priežastis, tačiau yra kartu ir medžiagi
nis dalykas. Jis yra pagrindas, iš kurio visata vysto
si ir auga” (The Comparison of Religions 89 psl.).

Šis Zaehner paaiškinimas yra gana tinkamas ko
mentaras mūsų studijuojamam upanišados tekstui. 
Čia Dievas yra suvokiamas kaip visatos priežastis.

£Bui daugiau),



*

TWLAUGtAS, antradienis, 19S9 m. gruodžio m. 30 d.

DERYBŲ DRUGYS
(Atkelta iš 3 pusi.)

metu gali daryti žygių pažadais 
vokiečius suvilioti, jei iš jos vi
sai nepasitraukti, tai bent nau
jais reikalavimais ją silpninti. 
Sovietai siekia silpninti vakarų 
Europos gynybinę santarvę, ū- 
kinę bendriją ir su atskiromis 
valstybėmis daryti sandėrius. 
Santykiai su komunistinėmis

respublikomis *
Komunistinės respublikos pa

lankiai vertino Sovietų pritari
mą pradėti derybas su Federa- 
line Vokietija. Lenkija siūlo 
tuojau pradėti pasitarimus su 
Federaline Vokietija nepuolimo 
sutarčiai sudaryti. Jei Federali
nė Vokietija pasižadės nepanau
doti jėgos prieš Lenkiją, turės 
pripažinti Oderio - Neissės sie
ną, kuri jau seniai kėlė nesuta
rimą vokiečiuose.

Nėlengvesnis abiejų vokiečiiį 
valstybių santykiavimo reikalas. 
Iki šio meto Federalinė Vokie
tija atsisakė pripažinti Rytų 
Vokietiją. Sovietai šį reikalą 
nutyli, nes žino, kad, kraštams

užmezgus glaudesnius santy
kius, nenoromis Bonna pripa
žins Pankową.

Reformų siekusi Čekoslovaki
ja buvo apkaltinta dėl poslin
kio bendrauti su Federaline Vo- i 
kietija, šiandieną, Gustavo Hu- 
sako žodžiais, jau laukia ženklo 
pradėti pasitarimams su ja.

Svarbiausias klausimas lieka 
atviras. Ar Federalinė Vokie
tija derybose su Sovietais ne
pažeis gerų santykių su vaka
riečiais, kurie talkininkavo jai 
atsikurti ir išugdyti ūkinį pajė
gumą?

— Vergija Amerikoje panai
kinta 1865 m. gruodžio 18 d., 
priėmus 13-tą Amerikos konsti
tucijos priedą.

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

4"a

Veronika
Kazlauskas

GMJnSEVTčtlbTft
Gyveno 12562 So. Wallace St.
Mitri) gruodžio 26 d., 1969

m., 2:56 vai. popiet, sulaukus 
76 moti) amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
niaus apskrities, Gegužinio 
parapijos, Jačlūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 56 . m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktS Virginia Kllas ir 
žentas Edmund, trys sūnūs — 
Louis, Kdivard ir Rąymond, 
trys anūkai — Cynthila, Ro- 
bert Kllas ir Gene Kazlauskas 
>r daug draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje liko viena, sesuo ir 
jos šeima.

Velionė buvo žmona miru
sio Louis Kazlausko ir moti
na mirusios Helen Amlaeh.

Buvo amžina narė šv. Ka
zimiero seselių rėmėjų.

Kūnas paftrvotas Leonard 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avenue. Laidotuvės įvyks tre
čiadieni. gruodžio 81 dieną, iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta ) Šv. Petro ir Povilo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus 
ntilydėta i Šv. Kazimiere ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsta- 
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę — Vaikai ir Jų šei
mos.

Laidot direkt. Leonard Bu
kauskas, Tel. CO 4-2228.

Christian W. Hayden, 21 metų 
amžiaus, kalba laikraščių reporte
riams Los Angeles mieste, Calif., 
dar prieš teismo sprendimą jį nu
teisti kalėjimu dėl naujokų šauki
mo kariuomenėn įstatymo nepai
symo bei laužymo. Dpi šio įstaty
mo laužymo jis nuteistas kalėti 
pusketvirtų metų.
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PARDUODAMI 

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida.

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
SOUTHWESI FURNITURE CO. 

8200 S. VVestern TeL GR 6-4421

A. -Į- A. VINCUI SANDARGUI mirus, 

žmonai ANTANINAI, dukrai ONUTEI ir LEONUI 
ZDARŽINSKAMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Justinas, Juozas, Jonas 
Vizgirdai ir šeimos

A. -J- A VINCAS SANDARGAS
Gyveno 5638 S. Maplewood Avė., Chicagoje. Mirė Clevelande, 

Ohio, gruodžio 28 d., sulaukęs 98 įmetu amžiaus.
AmerikoĮje išgyveno 19 metų. Buvo kilęs iš Valtiekupiū kai 
mo, Sintautų valsčiaus. Šlakių apskrities.

Liko žmona Antanina — Jonikaitytė, sūnus Jonas ir dukte
rys: Antanina, Ona ir Saliomija su šeimomis Amerikoje ir sūnus 
Juozas Lietuvoje, 9 anūkai ir 2 proanūkai ir kiti gimtnės drau
gai bei pažįstami.

Velionio kūnas bus pašarvotas gruod. 29 d., pirmad. Della 
Jacobs and Sons Funeral koplyčioje, Adda Educ, Cleveland, Ohio.

Laidotuvės įvyks gruod. 31 d., trečiad., iš Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčios į Kalvarijos kapines.

Liūdinti ŽMONA IR VAIKAI.

Mūsų mielam kaimynui
A. -j- A.

VINCUI SANDARGUI mirus, 
žmoną ANTANINA , dukras: ANTANINA KASPERA
VIČIENĘ, ONUTĘ ZDARŽINSKIENĘ, SALEMUTĘ J0- 
NIČ, ir sūnus dr. JONĄ SANDARGA, bei Lietuvoje 
likusį JUOZĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Bacevičiai, Burievičiai, 
Augustaičiai, Petkūnai

BI
PERma ■■ ANNUM

INTEREST COMPOUNDED DAILY

Standard Federal pays 5’4% Interest per 
annurn on savings certificates of $1,000.00 
or more. Issued for 6 monthi.
A 90 day gold eagle passbook acco'unt 
which pays 5% per annurn ($50.00

minimum) is also available. Regular 
passbook savings earn 4%% per 
Interest is compounded daily* 
paid quarteriy.
Savings in by the lOth eam from the 1s&

TANDARD 
EDERAL

Savings and loan AssocĮalion of Chieago
Assets over $141,500,000.00 - Resetves and Surpluc over $12,000,000.00

(mora than twlc« the legal requlrements) 
federal Charter | Federal Svpervlilan ■ Juitln Maddewtch, President 
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chieago, Illinois 60632 ■ VI 7*1140

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS DĖMESIO DĖMESIO!

HELP WANTED — VYRAI

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobilių,

Patogios išsimo- 
kcjimo sąlygos.

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prie* 69 metua 

Dengiame visų rūšių rtogua. Taiso
me arba dedame naujm kaminus, ri- 
naa, nutekamuosius vamzdžlua Da
žoma U lauko. Taisome mūrą “tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
W3TH COVERS AND 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 W. 67th Place — WA 5-8068

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

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

SIUNTINIAI | LIETUVA
OOSMOS EXPRESS

2501 W. 00 St. 
2608 W. 00 St. 
8333 S. Halsted

Tel. WA 6-2731 
Tel. WA 5-2787

Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 68rd Street 

Užsieninių lr vietiniu auto taisymas. 
Patyrę meohanlkal. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, Ūl. 60632. Tet YA 7-5980

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radiją' 

stereo, oro vėsintuvai 
•’a Marintas ir taisymas

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke. 

2346 VV. 69th St — Tel. 776-1480 
Namų tel. — PR 6-1068

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

REAL E S T ATE

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

4269 S. Maplewood Av., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 modernių butų 
mnraja — 8 po 4 kamb. Ir 7 kamb. 
69 lr Kedzie. $76,000.

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

šildymas. Garažas. 1 butas su baldais 
antras tuščias. 41 lr Rookwell. 
$18,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tai 
Notary Public

2787 W. 48rd St — OL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Batų nuomavimas — Income Tas
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Niekur geriau
Pulkus 2-jų aukštų mūras — 6 lr

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

elektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
tte pke. $26,960.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvė lr vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas įrengtas belsmentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 lr Rockwall. 
$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 29,600.

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

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. lr bizniui ar raštinei 
patalpa. Morglčius galima perimti 
su 5%% 21,9(10.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tal, 
geros pajamos, 18,900.

Marąuette Pke. Mūr. 8 butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17.980.

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

5 H kamb. 9 metų mūr. spllt-level, 
prie 111-tos lr Pulaski. 60 p. skly
pas. $24,600.

2 butai po 5 kamb. prie 70 lr Tal
man. $27,600.

6 kamb. švarus mflr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

0 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalovv. prie 72 lr Californla 
$24,700.

lįi aukšto švarus med. prie 66 lr 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $10,900.

5 kamb., 20 metų mftr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
$19.660.

n britų, 10 metų, l-j« aukštuma.' 
namas prie 71 Ir Californla. $162,600 |

81 p. tinkamas statybai sklypą/tirta *”9 tr Vnnloirnn/t * J 16^1)6

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

REA L ESTATE
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SALES s M0RT6A6ES ■ MANAGEMENT

Mambom of MLJB.
ALEK ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Oeero, BL TeL OL 6-2238 
Turime šimtus namų Clceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigų 
ir Išsirinkti ii katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

RADIO PROGRAMA

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westem, Ohlcago 9. III.

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius Ir vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dBl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H 8. Auna Avė., Lynos, 
Illinois. Telef. 447-8806.
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10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRA N K ZAPOLIS

3208 % West 95th Street 
Ohlcago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 tr GR 6-4388
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
«. RUDIS - Td. OL 4-1050

MOVING
Apdraustaa perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 VVEST 34th PLACE 

Telef. FRontler 6-1882

CONTRACTORS

["CONSTRŪCTION C0,

[REZIDENCINIAI, 
{komerciniai, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

GRINDER APPRENTICE
For Manufacturer Of Bali And Roller 

Beari ngs
Steady Work; Overtime 

Comflany Benefits

BEARINGS MFG. COMPANY
1033 N. Kolnuir Avė., Tel. 278-6200

“Position with a future!” 
IMMEDIATE OPENING

District Service Mgr.
ExCellent opportunity, * call 12 to 14 
VW Dealers in the Michigan-Indiana 
Area. Reųuires Severai years of VW 
or Domestic retail auto experience. 
Mušt have ability to organize and run 
a dealers service department. Reloca- 
tion and ovemįght travel may be re- 
ųuired. Liberal fringe benefits. Perma
nent Position. Please send complete 
resume to:

Mr. Don Dillard
IMPORT MOTORS LTD.
2660 - 28th St. S. E. 
Grand Rapids, Midi.

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

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

- < TEL. — 487-9191

MAINTENANCE MECHANIC
No ego limit. Experien.ce in oper- 
ation and maintenance of can clos- 
lng machines and SMC fillers pre
ferred. Exoellent opportunity and 
pay. Company benefits. Call Mr. 
Petrl, 523-0500.

RTV AL FET FOODS
4500 S. Tripp. Chieago, Illinois

PLATEN PRESSMAN 
Excellent salary and 

benefits.

Call — 243-0888

HELP VVANTED — MOTERYS

2 TYPISTS
GLENCOE, ILLINOIS

Full time, 9 to 5. Varied duties. 
Addressograph, Mlneo, and other 
general office duties.

COMPANY BENEFITS 
Contact MRS. HANDLEY 
for intervievv 835-4124

VYRAI IR MOTERYS

COOK
An excellent yosit’cą for a steady 
sober person as a cook — 5 ihours 
a day —

from 9 A.M. to 2 P.M. 
Excellent salary and benefits.

Call C. J. POTTS, Manager

WELLERS MOTOR LODGE 
Tel. — 647-8844

MAN & WOMAN 
W A N T E D

An excellent opportunity for mar- 
ried couple or man and vvoman 
for -day work in setting up meet- 
ing rooms and general cleaning in 
large įmotei lounge. Resident of 
Nilea, 111. or nearby community 
preferred.

Call C. J. POTTS, Manager 

WELLERS MOTOR 

LODGE 

Tel. - 647-8844

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

D e M E S I O !

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas ji užsisako 

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

Bugrupuotos 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.
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Alvudo kūčių visą scena užėmusi tautiškai pasipuošusių asmenų prakartėlė. 
Dail. Juozo Kiburo dekoracijos. Vytauto Žygo apšvietimas, Anelės Kirvaitytės 
papuoštos statulos. Dalyvių tarpe .trys gydytojai: Dubinskai ir Varškevičiūtė.

Nuotr. M. Nagio

*• VAIŽGANTO KŪRYBOS VAKARAS

Jaunoji karta Chicagoje buvo 
pirmūnė paminint Vaižganto gi
mimo šimto metų sukaktį: Pe- 
dagog'inio lituanistikos instituto 
studentai Jaunimo centre patei
kė mielą programą.

Apie artoją Dzidorių4
Pradėta grožinio skaitymo e- 

tiudu. Ištrauką iš “Dėdės ir dė
dienės’’ apie artoją Dzidorių. — 
dėdę Mykolą su giliu raiškumu 
ir dramatiniu įsijautimu paskai
tė Algis Regis, Vytautas Ru- 
pinslkas ir Gražina Vindašiūtė.
Jų skaitymą gatfsiai pavaizda
vo skaidrėmis ekrane rodytos 
meniškos šio veikalo iliustraci
jos, sukurtos dail. Krasausko; 
įspūdį sustiprino smuiko efek
tai į garsiajuostę įsmuikuoti 

▼ Balio Pakšto. Visą šią dalį su
režisavo Dalia Juknevičiūtė.

Stud. Augusta Šaulytė savo 
referatu smulkiai apžvelgė Vaiž 
ganto gyvenimo eigą ir kūrybos 
laimėjimus. Priskirdama Vaiž
gantą prie lietuviškosios visuo
menės milžinų, prelegentė išryš
kino jo gilią, pasiaukojančią Lie 
tuvos meilę. Jai kviečiant, gar- 

* bingaiį velioni susirinkusioji 
publika pagerbė atsistojimu.

Mecenatų pagerbimas
Ped. lituanistikos instituto di

rektorius D. Velička paskelbė 
mecenatus: Lietuviu tautinių 
korporaciiu sambūris yra suau
kojęs keletą tūkstančių.

Lietuvių tautinės s-gos Cicero 
skyrius savo 500 dol. auka įga
lino išleisti “Rimus ir Nerimus”, 

t --------------------

Trečias mecenatas — Asta 
lič'kaitė, paskyrusi 200 dol. iš
leisti Vaižganto “Tiesiant kelią 
Lietuvos nepriklausomybei’’. D. 
Veličkaitė yra neseniai pati bai
gusi Ped. lit. institutą.

Leidinių paruošimo bendradar 
biai buvo Juozas Šlajus ir Ri
mas Černius.

Instituto direktorius prof. dr. 
P. Jonikas išreiškė padėką me
cenatams, leidėjams, šio paren
gimo ruošėjams. Pažymėtina, 
kad leidiniams lėšas telkiant 
daug savo kūriniais padėio dai
lininkai; Murinas, Paukštienė, 
Pautienius, Rūkštelė, Stankū
nienė.

įteikiant naujus leidinius, be 
minėtų organizacijų vadovų, me 
cenatų, buvo pagerbti vysk. V. 
Brizgys ir Jaunimo centro šei
mininkas tėv. J. Borevičius, j- 
teikiant ir jiems naujus leidi
nius.

Paslaptingo žodžio beieškant
Antrąją programos dalį su

darė statiniu būdu inscenizuo- 
-ta “Pragiedrulių” iškarpa “Pas-

laptingojo žodžio ieškotojas”.
Čia, rūpestingai pasiruošę ir 

giliai atmintin įsisavinę tekstus, 
sėkmingai savo vaidmenis atli
ko Alg. Viktorą ir Lidija Jad- 
viršytė (komentatoriai), Gin
taras Aukštuo'is (Saulius), Bru 
nonas Trapikas (Iešmantą), 
Kristina Karaliūnaitė (Iešman- 
tienė), Emilija Pakštaitė (Ieš- 
mantukė). Gal tik įspūdis būtų 
buvęs autentiškesnis, jei “Pra
giedrulius” perteikusių studen
čių drabužis būtų daugiau deri- 
nęsis su kūrinio dvasia.

Juos paruošė režisorius L. Ba 
rauskas. Muzikiniai ir garsiniai 
efektai inž. Ant. Raucho, talki
nant J. Butvilai. Jie tvarkė ir 
scenos apšvietimą.

Skaidrių operatorė — Vida 
Galėnaitė. Vaižganto kūrinius 
scenai paruošė D. Velička.

Paroda
Gražus parengimo papildy

mas buvo Vaižganto raštų pa
roda. Eksponatais užpildytos 
visos trys stambiosios institu
to vitrinos. Čia buvo laisvojoj 
Lietuvoj bei išeivijoj išleisti 
Vaižganto kūriniai, grupinės ir 
pavienės Vaižganto nuotraukos, i 
šaržai ir karikatūros. Prie eks
ponatų pridėti paaiškinantieji 
užrašai žiūrovams padėjo pil
niau susivokti Vaižganto gyve
nime ir kūryboi. Lietuvos ir JA j 
Valstybių žemėlapiuose raudo- i 
nais taškais ir juostomis buvo 
pažymėtos vietos, kur Vaižgan
tas gyveno ir kelionės, kurias 
jis atliko.

Prasmingas minėjimas
Minėjimas buvo lietuviškai 

jaukus ir prasmingas. Jis padė
jo gausiai publikai naujai Vaiž
ganto kūrybą išgyventi. Buvo 
miela salėje matyti ir jaunimo 
atstovus.

Minėjimas baigtas Pedagogi-

A. -Į- A. VINCUI SANDARGUI mirus, 
gilaus skausmo valandoje, žmoną ANTANINA, duk
ras ONUTĘ. ANTANINĄ SALOMĖJA, sūnų DR. JONĄ 
ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Adelė ir Jonas Puleikiai 

Loreta ir Sigitas Macaičiai

SVEIKATA
(Atkelta iš 2 psl.) 

gali sau pasilaikyti, jei jis, strėno-' 
mis negaluodamas, eis šilton vo
niom pusei valandos ir po to man- 
kštinsis vonios dugne gulėdamas, 
savo kojas aukštyn kilnodamas, 
kaip supamoj kėdėj supdamasis 
ir kitas, gydytojo jam patartas, 
pratybas atlikdamas.

Vis tie kitokie pagijimai pas 
minėtą masažuotoją-pasakos, už 
pinigus skleidžiamos jo pažįsta
mų bei pacientų, pastariesiems 
pigiau paskaičius. Tos pačios, pa
sakos ir apie jo paties pasisaky
mus. Jei chiropraktikas masažuo
tų gydytojo jam paskirtus ligo
nis ir tik taip, kaip gydytojas pa
tartų, jis būtų naudingas gydy
tojo pagelbininkas. Bet visa bė
da su tais chiropraktikais, kad jie 
žvejoja drumstame vandenyje: 
nenusimanantiems jie daro X- 
Ray nuotraukas ir “aiškina” jų 
kaulų negeroves. Tai apgavystė.
Jie imasi gydyti tokias ligas, ku
rias turi gydyti medicinos moks
lu besivadovaująs asmuo. Čia jau 
yra tikras kriminalas. Nesiorien- 
tuoją žmonės pas juos užleidžia 
iki nepagydomumo šiaip jau pa
gydomas negeroves. Dėl to jų 
veikimas turėtų būti kontroliuo
jamas. Bet tas gali būti tik ne! 
Amerikoje. Juk čia visokie šeptū- 
nai, nužmogėję dvasiškiai ir ki
tokie atplaišos mulkina žmones 
laisviausiai. Už tai kiekvienas lie
tuviškos galvos nekeiskime i ko- 
pūstinę nors ji ir amerikoniškais 
pagražinimais būtų pasidabinus. 
Ligoje patikimiausias žmogus 
kiekvienas yra tik, gydytojas. Tad 
ir neapleiskim ne vienas kelio 
dėl takelio, nors ir kažin kokiais j 
balsais įvairiausios sirenos mus 
nuo tikro kelio į šunkelius vilio-, 
tų. Fj

A. “Į“ A.

MICHAEL CHESNA
Gyvento 11655 So. Kenneth Avė., Alsip, Illinois. Anks

čiau gyveno 6952 So. Rockwell Street, Chicago, Illinois.
Mirė gruodžjo 29 d., 1969 m., 2:30 vai. ryto, sulaukęs 87 

metų amžiaus.
Gimjš Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers dukterys Helen Kalak, 

jos vyras William, ir Julie Verbiski su vyru Andrew, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas patiairvotas Lack-Lackawicz koplyčoje, 24’24 West 
69th Street. Laidotuvės įvyks trečiad., gruodžio 31 dieną iš 
koplyčios 9:45 vai. ryto bus atlydėtas į St. Ohristina parap 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas i šv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę: Sesers dukterys ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Steponas C .Lack, tel. RE 7-4213.

•A. -j- A. BESSIE ALEKSANDER
JANUŠAUSKAITĖ

Gyveno 2322 W. 23rd Place.
Mirė gruodžio 28 d., 1969, 5:15 vai. popiet, sulaukus 78 m.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 58 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Stella Typner, žen
tas Joseph, EleanoreYates, žentas William ir Genevieve Corrado, 
10 anūkų, 6 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antrad., 1 vai. popiet Lack-Lackawicz 
kopi., 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks treč., gruodžio 31 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.

Laid. direkt. Steponas Lack ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672.

CHICAGOJE
GREITAS SKRIDIMAS

United linijos sprausminis 
lėktuvas sudarė naują rekordą, 
per 6 valandas ir 59 minutes at
skrisdamas iš Honolulu, Hava
juose, į Ohicagą.
ŠIOS SAVAITES KONCERTAI

Ghiciagos simfonijos orkest-

nio lituan. instituto direktoriaus 
D. Veličkos žodžiu, dėkojant da
lyviams ir programos pildyto- 
jams. i J. Daug.

ras sausio 1, 2 ir 3 d. duoda šią 
programą: Haydno Simfoniją 
nr. 102 ir Maklerio Simfoniją 
nr. 5. Diriguoja Georg Solti. 
Sausio 6 d. orkestras išvyksta 
vienos savaitės gastrolėms į To
ledo, New Yo.rką ir Blooming- 

jton.

12 SUŽEISTŲJŲ GAISRE
Gaisre, įvykusiame keturių 

aukštų name 250 N. Hamlin, su
žeista 12-ka asmenų. Kaikurie 

, jų šoko iš langų žemėn. Nuosto
lių padaryta apie $30,000.

1969 m. gruodžio 24 dieną, Kūčių dienos ryte, sulaukęs 
71 metų amžiaus staiga mirė mūsų mylimas tėvas, senelis 
ir brolis.

A. f A. JONAS RAŠČIUS
Buv. Lietuvos kariuomenės kapitonas

Gimęs 1898 m. birželio 20 d. Lietuvoje, Daujočių kaime, 
Svedesų valse., Rokiško apskr., Amerikoje išgyveno 19 metų, 
Hartford, Connecticut.

Po gedulingų pamaldų Švč. Trejybės parap. važnyčioję, 
buvo palaidotas Bloomtield, Conn., gruod. 27 d., šv. Benedik
to kapinėse prie savo žmonos Benediktos (Jąnulevičiūtės) Raš- 
tienės, kuri užbaigė savo žemiška kelionę tiktai prieš 14 mėn.

Giliam nuliūdime lko duktė Kristina šerkšnienė

ir sūnus Vytautas Raiščius su šeimomis, 
Lietuvoje sūnaus a. a. Juozo Raščiaus šeima 

ir sesuo Rozalija Miškinienė su šeima.

Gyveno (1818 S. Artesipn Avė.
Mirė gruod. 2» d., l»«0, 1 vai. ryto, sulaukęs 70 m. amžinus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Palmininkų parapijos, Daunoriu kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Levonytė), broliene 

Arnui Grete sd Seimą. 2 krikšto dukterys. V irginia Itnuba su šeima 
ir’ Stella O’Connor su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

I’rlkause Marųnette Pko. Namų Savininkų organizacijai.
Kdnas itašarvotas luck-luekavviez koplyčioje, 2424 W. OOtli St.
LaidotuvOs įvyks treč., gruodžio 31 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kavines.

Nuo.širdžlui kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti siose laidotuves©.

Nuliūdę: ŽMONA IR KITI GIMINES.

Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack. Tei. RE 7-1213

A. A.

JOSEPH LEPPA
Gyveno 8236 S. Kean Avė., Willow Springs Illinois 
Mirė gruod. 28 d., 1969, 8:30 vai. ryto, sulaukęs 87 metų. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Naujamies

čio parapijos, Bučių kaimo. Amerikoje Išgyveno 68 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Fausta Pfeiffer, 2 sū. 

nūs — Peter Leppa, uarti Catherine, ir Edward Leppa, marti 
Anne, 7 anūkai — Meldon ir Donald Pfeiffer, Patricia Crowley, 
Carolyn Purdy, Linda Leppa, Edward ir Peter Leppa, 11 pro
anūkų, sesuo Julih' Peteraitienė su šeima, brolis Paul Leppa su 
šeima, švogerka Mary Leppa, ir švogeris Joseph Pavilonis, bei 
kiti giminės draugai ir pažįstami. Lietuvoj liko sesuo Ona 
Leppa.
Priklausė daugeliui draugijų ir organizacijoms.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533
West 71st Street. Laidotuvės jvyke trečiad., gruod. 31 dieną 
iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies šie. 
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai.
Del informacijų skambinkite YArds 7-1911.

tmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai. Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-up tr Motorų Remontas
5759 So Western Avenue

Kampas 58tb Street 
TeL — PRospect 8-9533 

iiiiiiiiimiiiiiiimiciiiimiuiiimiiiiiiiiiiii

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laldotuvSms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hilis Gėlinyčia
2443 W. «3rd Street. Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAGKAWIGB>

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1218 
2814 W. 23rd Place_______ TeL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. California Avė. TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. Lituanica Avė. TeL YArds 7-3401

SKELBKITES “DRAUGE”

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio m. 30 d.

15 AUTOMAŠINŲ 
SUSIDERIMAS

Net 15-ka automobilių susi
dūrė vienas į kitą Dam Ryan 
greitkelyje prie Canalport išva

žiavimo. Laimingai, suiže stųjų 
nebuvo, bet tiktai 6 automaši
nos galėjo nuvažiuoti savo jėga. 
Kiti buvo nutempti. Eismas bu
vo ilgesniam laikui sutrukdytas.

A. "f" A.
MARIJONA BARCHAS

STRALECKIS

Mirė gruodžio mėn. 28 d., 1969 m., 5:15 vai ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Eržvilko pa

rapijos, Naujininkų kaimo. Amerikoje išgyveno 59 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Anna Lippert, 

žentas Henry, ir Helen, sūnus John, marti Mary, du anūkai, 
trys proanūkai tr kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 31 dieną iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos uT "Velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas, sūnus, marti tr kiti giminės
Laidotuvių direkt. Ant. M. Phillips, Tel. 927-3401.MAZEIKA&EVAN§MAZEIKA&EVAN§

FUNERAL HOMEFUNERAL HOME
THREE

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking FacUftiM

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 5

PETKUS
TfiVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 Wesf 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. SOth Ava., Cicero Tel. TO 3-2108.09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3914 Wesi lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 
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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1189

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. Mth Avė., Cicero, Bl. Tel OL 2-1003



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio m. 30 d.

! X Balys Pupalaigis, 4416 S. 
Campbell, uolus spaudos darbuo 
to jas ir Krivūlės narys, gruo- 

j džio 26 d. susirgo dr paguldytas 
; Sv. Kryžiaus ligoninėje, 404 
Ikamb., tel. HE 4-6700. Gydosi 
dr. Starkaus priežiūroje.

X A. a. Algis Norkus, 47 m., ,
X Rašytojas C. Grincevičius staiga mirė gruodžio 26 d. Ve- 

,rodys skaidres iš Polinezijos pa lionis aou’.tsčiau gyveno Hanau

6

dangės: Tahiti ir Bora-Bora at- 
kų sendraugių susir rakime, sau
sio 4 d., 12 v. Jaunimo centre, 
203 kamb.

X Juozas N aini kas, nepri-
klausomybės metais buv. Lietu- furto lietuviai studentai velionį 
vaje apskrities viršininkas, da-! atsimena, kaip draugišką ir pa- 
bar pensininkas, rašąs savo at- - slaugų kolegą. Lai dojamas šiam 
siminimus, švenčių proga at- dien Šv. Kazimiero kapinėse iš 
siuntė mums nuoširdž.us svei- Cicero Petkaus koplyčios. Ve- 
kinimus ir drauge iš savo kuk- borais prieš kiek laiko gyveno 
lių sutaupą pridėjo 5 dol. Dė- Cicero, vėliau persikėlė su šei- 
kojame. ma į Marųuette Parką.

X švėkšniškių draugija ren- i X Petras Vygantas paskirtas
giasi išleisti “Švėkšnos ir Švėkš
nos gimnazijos monografiją.” 
Tuo reikalu gruodžio 21 d. buvo
posėdis redakcinės komisijos, lėktuvų linijos padalinys, 
kūną sudaro A. Rūgyte, J. Šia- x Jonas Briška paskirtas 
jus, St. Petersonienė, St. Ru- spaudos informacijos vedėju 
dys, L. Miečienė ir A. Jasas. televizjios stoties WLS, 7- 
Jau sudarė monografijos planą, kainalas
paskirstė temas ir išrinko mo PENKI STULPAI TURGAUS 

AIKŠTĖJE
Lietuvių Bendruomenės JAU

NIMO TEATRAIS, veik.ąs JAV 
LB Kultūros Fondo žinioje, šiuo

sa/vo atsiminimus Alicijai Bū- ' Skar^s- A- Kripas V. Ra- metu labai intensyviai dirba, 
“y8' Zulusi P<> 2 dol. — A. juo^amasis pastatyti scenoje 
Ramonis, V. Čiurlionis, B. Vaiš- AlgArdo Landsbergio 3 veiksmų

X Aukomis lietuvybę stipri
na daugybė skaitytojų. “Drau-

. ., , . .. . . gą” parėmė: po 4 dol. — J.vę Švėkšnos gimnazijos moka- ., , , . . „ , ,: . . . . ° “ . . .. Vaidotas, S. Šatas; po 3 dol. —niai ir mokytojai prašomi siųsta

nografijos leidimo redaktorių 
Stasį Rudį. Visi švėkšniškiai, bu

gytei, 6547 ISo. Waahenaw Avė. 
Chicago, BĮ., 60629

X Paulina Tiknienė iš Eliza- vila’ ^^Tdalena Šmulkštys, K. Priamą “Penki stulpai turgaus
teta N. J. dėkoja visiems ta Kybortas- J- Bulota,, Stef. Nc-
svelkinusiems. Negalėdama visų X “štys' A'
tetanpiai pasveikinti, sveikina Kraycehunas. Eva Vanagiene; 
savo artimuosius per "Draugą" Į>° ? ~ A- ?e«tamUMS, J-
it skiria 5 dol. auką spaudai pa W«je”M>ev,o,us. Vnnems mato- 
remti. niai dėkojame.

X Raimundas Shimonis, 6316 X J- Narukynas iš Chicagos 
S. LaPorte, šiomis dienomis pa- prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū. 
skLrUs koordinatoriumi prie x Chicago,
Atomic Electrc kompanijos m, dėkodamas |kortefes, pri- 
Northlake. Ten yra išdirbęs 16 dėjo g dol aufeą Ačiū 
mietų procedūros inžinieriumi.

X Br. K. Almenas iš Has-
X Elena ir Jonas Verbelai iš Nebr. mums at8iuntė 5

Floridos parėmė savo dienraštį dol aUką AčįQ 
5 dol. auka. Ačiū.

X Ieškomas vyras, kuris
X P jus Domeika iš Rochels- narėtų pagelbėti ūl’tio darbuo

te™’ N. Y. prisiuntė 5 dol. au- atiyginirno tartis asme.
ką. Dėkojame. niškai. Darbo vieta — Brod-

X Korp! Giedros Naujųjų head, netoli Beloit, Wis. Skam- 
Metų balius įvyks Pressman’s bdnta tėvų marijonų provinci- 
Hall — salėje, 5717 S. Kedzie
Avė. Pradžia 8 v. v. Vakarienė 
9 vtal. Taip pat bus gėrimai, šo
kiai ir meninė programa. Rezer
vacijoms skubiai kreipkitės tel. 
434-2090. (pr.)

X Liucijus Alenskas vaidina 
Antaną. Penkių stulpų premjera 
įvyksta sausio 17 ir 18 dienomis 
Jaunimo Centre. Prašome bilie
tus įsigyti čš anksto MARGI
NIUOSE, 2511 W. 69 gatvė.

(pr.)
X Chicagos Medžiotojų — 

Meškeriotojų klubo Kaukių ba
lius įvyks 1970 m. sausio 10 
dieną, Marąuette salėje, 6908 S. 
Western Avė. (pr.)

X Elena Vizgirdienė, gyv.

parapijos lituanistinės mokyklos 
eglutė įvyko praėjusį sekmadienį 
parapijos salė, j kurią suplau
kė daugiau poros šimtų mažųjų 
ir vyresniųjų. Eglutę pradėjo že
mesniosios lit. mok. tėvų kom. 
pirm. Vyt. Zalatorius, pasveikin- 

Detroite, Mich. Kalėdų švenčių i damas mažuosius ir vyresniuosius 
ir Naujųjų Metų proga svei- įsvečius ir Pakviesdamas senelį 
kindama savo artimuosius ir ’ <akt JuIius Balutis>> kuri mažie'
pažįstamus, paslkyrė 50 dol. au
ką Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos Savišalpos Fondui, (pr.)

X Ieškoma iš Lenkijos atvy
kusi p. Senkuvienė (Chicagoje).
Prašoma atsiliepti tel. PR 8- 
3231. (sk.)

X Cicero — Parkholme — 6
kamb. (3 mieg.) bungalovv. Pil
nas skiepas ir pastogė, karšto 
vandens gazo šalina, 2-jų maš. 
mūr. garažas. Palikimas, todėl 
tik $17,500.00 Teiraukitės —
Alex Realty, 656-2232. (ak.)

X L. K. Birutės Draugija ir 
L. V. Sąjunga “Ramovė” ren
gia Naujų Metų sutikimą, kuris 
įvyks Dariaus - Girėno salėje,
4416-20 So. Western Avė., 
gruodžio mėn. 31 d. Pradžia 9 
v. v. Vietas — stalus, dalyvau
ti šiame sutikime, galima užsi-. _ 
anlrvti nac D TCuliilnuiMflripnP fpl Liet bendruomenes Jaunimo teatras su režisierium D. Lapinsku (sep- 

yy P' _ * . i tintas iš k.) ir Kultūros fondo pirmininku A. Kairiu (dešinėje) ruošia-
RE 5-5118 arba pas p. Babiekie-1 vaidinti A!g. Lar.dsberglc dramą “Penkius stulpus.” Vaidinimas J- 
ng tek VI ?«1712< vyks sausio 17. d. Jaunimo centro. Nuotr. V. Noreikos

stovykloje, Frankfurte studija-, 
vo mediciną, atvykęs į Chica-! 
go, dirbo laboratorijoj. Pai ko 
žmona, dvi dukrelės, motina ir 
Įeiti artimieji. Ano meto Frank-

viceprezidentu pramoninių san
tykių reikalams prie Sky Chefs 
'korporacijos, kuri yra Ameri-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

jolui, tel. LU 2-1666 (sk.)
X Dr. V. Maciūnas, mūsų ži-

Džiaugiuosi, kad išlaikote lietuvišku dvasią
Cicero Lituanistinės mokyklos , Programėlė

e^utė Į Žemesniosios lituanistinės mo-
Tradicinė Cicero Sv. Antano kyklos choras, vadovaujamas mo

kytojo J. Kreivėno, prie pianino 
Daiva Markelytė, pagiedojo ir pa 
dainavo susilaukdamas nuošir
džių plojimų. Poetų Žitkevičiaus 
ir Minelgos kalėdinių eilėraščių 
padeklamavo Laimutė Šulaitytė, 
Jūratė Arštikytė, Vytukas La
niauskas, Virginija Elvikytė, o 
antrojo skyriaus mokiniai, pa
ruošti mokytojos St. Balutienės, 
kolektyviniai padeklamavo Gar- 
liausko “Kalėdų naktį”.

Mokytojos L. Radvilienės pa
ruošti mokiniai gražiai pašoko ra

ji entuziastingai sutiko. Pirminin 
kas padėkojo, daug darbo įdėju
siam eglutę beruošiant tėvų ko
mitetui, ypač Rasai Šarauskienei

Genė ir Zigmas Sipavičiai su sūnum Aidu atvykę iš Camberros, Australijos 
kur turi nemažą knygrišyklą. Jie yra apsistoję pas G. Sipavičienės seserį ir 
svainį Bronę ir Juozą Šlajus Brighton Parke. Chicagoje jų tikslas —- aplan
kyti gimines, susipažinti su šio krašto gyvenimu ir pamatyti baltąsias Ka
lėdas, kokių Australijoje netenka matyli. Chicagoje pabus apie 1/rejeta 
savaičių.

aikštėje. Premjera įvyks Jau
nimo dfentre, 5620 ISL Claremont 
Avė., sausio 17 dieną, šeštadie
nį, 8 vai. vakare ir sausio 18 
dieną, sekmadienį, 3 vai. popiet. 
Veikalą rež'suoja Darius Lapins 
kas.

Visa lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama į abu spek
taklius gausiai atsilankyti ir tuo 
paremti mūsų jaunųjų pastan
gas scenos darbe. Jlaunatviškas 
dėkų’ iš anksto!

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS 
KLUBO VEIKLA

Žemaičių kultūros klubas XII. 
17 d. buvo sušaulkęs savo prieš- 
metinį sus irinkimą. Susirinkęs 
gražus būrelis aptarė bėgamuo
sius reikalus. Pagerbti mirusie
ji nariai: Walter Butkus ir Ade 
la Burba. Išrinkta 1970 metams 
nauja valdyba: pirm. Joseph

nomas Chirurgas, įte (kė savo Skeivys, vicepirm. Juozas Bali- 
tradicin'ę šalpai auką $250. Bal- čas, kasim nikų John Didžgalvis, 
fo Chicagos apskrities valdyba finansų raatin. Bernice Žemgu- 
nuoširdžiai dėkoja, (pr.) lis, nutarimų raštin. Rožė Didž-

galvis, kasos globėju Dan Lu
kas, maršalka Julius Klimas, 
koresp. Joseph iSIkeivys. Taip 
pat išrinkta revizijos komis ja: 
Deja Ketvirtis, Julius Klimas 
ir Leo Giniotis.

Nutarta švenčių proga pa
skirti spaudos ir radijo palaiky
mui po 10.00 dol.

Po susirinkamo buvo vaišės, 
kurių metu maloniai besišneku
čiuojant buvo aptarti ateities 
klubo planai.

Klubas veikia gražiai, turi 
apie 200 narių ir atsargos kapi
talą ■— pomirtinėms ir gėlėms. 

Joseph Skeivys, koresp.
VILNIAUS LIETUVIŲ 

KŪČIOS
Vilniaus krašto lietuvių sąjun

gos Chicagoj skyrius kasmet ruo
šia tradicines Kūčias, kurios kas 
kart sutrauka vis daugiau daly
vių. Šiais mętais Kūčios buvo su
ruoštos Jaunimo namuose gruo
džio 21 dieną. Dalyvavo apie 100 
asmenų, vaikučių ir senelių.

Vakarienę pradėjo skyriaus pir 
mininkas J. Pakalka, nušviesda
mas Vilniečių kūčių rengimo 
prasmę. Kun. dr. J. Kubilius su
kalbėjo maldą, po kurios pasidaly 
ta plotkelėmis.

Vakarienės metu patiekti vil- 
nietiški valgiai; svaigalų nebuvo. 
Kun. A. Stašys, Chicagos Altos 
skyriaus vicepirmininkas, pasa
kė gražią kalbą. Po to į salę įžy
giavo maišu dovanų nešinas Ka
lėdų senis (vilnietis Benduris). 
Jam įsileidus su vaikučiais į kal
bas, skyriaus pirmininkas prave
dė vaikučių paruoštą programė
lę iš dainų ir deklamacijų. Gra
žiai pasireiškė Nijolė Sparkytė.

telį. Teko stebėtis, kad šokyje dar 
niai jungėsi tiek pirmojo, tiek 
vyresnių skyrių mokiniai.

Dovanos

Prie puošnios Kalėdų eglutės 
sėdįs Kalėdų senelis dovanėlėmis 
apdovanojo parapijos kleboną, 
mokytojus ir seseles. Parapijos 
klebonas kun. J. Stankevičius sa
vo žodyje pasidžiaugė, kad moky 
tojai išmoko jaunimą lietuviškų 
giesmių ir dainų, dėkojo tėvams 
ir mokytojams, kad buriasi apie 
parapiją. “Džiaugiuosi, kad iš
laikote lietuvišką dvasią”, pabrė
žė parapijos kelbonas, susilaukda 
mas nuoširdžių plojimų. Po to 
Kalėdų seneliui apdovanojus ir 
mažuosius, visi galėjo pasivaišin
ti kava ir pyragaičiais, pabandy
ti laimę dovanų dalinime ir pa
bendrauti su puikiai savo parei
ga atlikusiu Kalėdų seneliu.

Malonu pastebėti, kad eglutė
je dalyvavo gana gausiai jaunų 
porų su vaikučiais, atvykusių iš 
toliau.

Darnus parapijos vadovybės, 
tėvų komiteto ir tėvų bendradar
biavimas, padeda šioje kolonijoje 
išlaikyti lietuvišką dvasią ir Nau
jųjų Metų angoje tenka linkėti, 
kad ji ilgai neišblėstų.

P. Janulis

Dalyviai nepaigailėjo jai ploji
mų. Po to dar kiti vaikučiai dek
lamavo ir dainavo. Jų tarpe gra
žiai reiškėsi broliai Stakauskai: 
Kęstutis, Dainius ir Linas.

Subrendęs Senelis

GYVENIMAS ŽENGIA 
SU ZANAVYKAIS

Šakių apskr. klubas užbai
giant savo veiklos metus gruo
džio 7 d. Lietuvių Vyčių salėje, 
Ohicagoje, buvo sušaukęs savo 
visuotinį — metinį narių susi
rinkimą, kurį atidaręs k'ubo pir 
mininkas A. Didžbalis pranešė, 
kad pastaruoju laiku išsiskyrė 
iš mūsų tarpo — mirė klubo 
nariai: Adela Burba, Andrius 
Stiklius ir Marcelė Diržius. Mi
rusieji pagerbti tylos minute 
ir jų artimiesiems išreikšta nuo
širdi užuojauta.

Kluban nariais priimti — A- 
leksas, Genė Baradai ir Monika 
Cicėnas. Praeito susirinkimo pro 
tokolą perskaitė sekr. J. Janu
laitis. Metinę klubo veiklą api
būdino klubo pirm. A. Didžba
lis. Buvusios Derliaus šventės 
vakarienės piniginę apyskaitą 
patiekė K. Kriščiūnas. Klubo 
kasos stovi suglaustai pranešė 
kasininkė A. Ramonienė.

Užbaigiant veiklos metus klu
bas visuomet skiria pinigines 
dovanas visuomeniniams reika
lams paremti. Atsidėkojant už 
ta’pinamas žinutes ir garsini
mus mūsų veikios, kinban vie
toj šventinių sveikinimu pasky
rė pinigines dovanas po 25 dol 
Draugui, Naujienoms, Sandara’ 
ir radio valandėlėms Sophie , 
Barčus Daukus bei Marguč’-"! | 
Tuo pačiu tariamas zanavvkiš- j 
kas ačiū minėtiems laikraščiams 
ir radio valandėlėms už para-' 
mą mūsų veiklai.

Paskirta 50 dol. Tėvu jėzui
tų namų statybai. Skirta po i 
25 dol. Lietuviai televizijoie pro 
gramai, Lietuvių foto archyvui | 
ir Lietuvių teisėms apari"t.i gv. | 
Kazimiero kapinėse kom’teto 
veiklai. Dar po 15 dok skirta 
Amerikos lietuvių tarybai ir 
Balfo šalpos uždaviniams ^emti 
Viso šiame susirinkime išt’kirs- 
tyta $280 minėtiem tikslam pa
remti. Lietuviu fondu’ nutarta 
surengti pirmutinių r>«ren*d<mas 
ir jame gautas ne’nao minėtam 
tikslui paskirti. Valiau buvo pra 
vesta klubo administraciios rin
kimai 1970 metų laikotarpiui. 
Direktoriais perrinkti A Ramo
nis, V. Gumauskas ir E. Pet- 
kūnas. Parenaimų komisiion iš
rinkti J. Staška, S. M. Lukoše
vičiai. Kontrolės komisijon — 
A. Pozniakas, P. Sideravičius ir 
J. Janulaitis.

Gruodžio 20 d. A. A. Ramo- 
nių bute buvo susirinkusi klu
bo valdyba ir buv. Kontrolės 
komisi ja, kuri patikrino klubo 
kasos knygas ir pripažino, kad

Chicago Savings
and Loan Association

1 Certifikatu sąskaitos

Certlfikatai Išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

Ant visų knygelių . 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loauf* * Cash checks and pay all
* Christmas Club
♦ Insured Family Savings

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr., President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 • 7575
B O D B 8 t Uon 12 PU to 8 P U . Tuo. 9 to 4, Thurs. * Pri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

IS ARTI IR TOLI

J A. VALSTYBĖSE
— Naujai ruošiamajame lietu 

vių kunigų laisvame pasaulyje 
sąralše norima įdėti taip pat te
lefono numerį. Jungtinių Ameri 
kos Valstybių kunigai, kurių te
lefono nėra “The Officiai Catho 
lic Directory”, ir visi kitų kraš
tų kunigai malonėkite ikuo sku-

visi finansiniai reikalai vedami 
be jokių priekaištų. Susirinkime 
išrinktoji klubo valdyba parei
gomis užsiėmė sekančiai: pirm. 
A. Didžbalis, vicepirm. K. Kriš
čiūnas, sekr. J. •Vasiukevič'us, 
ižd. A. Ramonienė, fin. sekr. J 
Skania ir valdybos narys J 
Juikšaitis. Čia pat perduotos 
ir visos pareigos naujai išrink
tajai klubo administracijai. Ra- 
moniai susirinkusius nuoširdžiai 
priėmė paruoštomis skaniomis 
vaišėmis.

Linkime dabartinei klubo val
dybai ir parengimų komisijai 
tikrai gražios sėkmės ir ener
gijos besidarbuojant zanavykų 
klubo veikloje.

Jonas Janulaitis

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western 
I. LIEPONIS

PR 8-5875

Mrma.dlenla.ta lr ketvirtadieniais nuo • lkl #:»0. Kitom dienom nno 
9 IkJ 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo II lkl 5 v. v.

HIGH RA
CURRENT RATE

4.75%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS

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

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiai.

Atdara nuo 6-tos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings

famlly b i Ils with our spec’l 
money order checks.

ibiau prisiųsti savo telefono nu
merį šiuo adresu: Rev. Titas 
Naatoutas, 1922 Leo St., Dayton, 
Ohio 45404.

— Svetimšalių registraciją ir 
šiais metais skelbia JAV Imi
gracijos ir natūralizacijos įstai
ga. Visi neturintieji JAV pilie
tybės’ asmenys, taip pat ir jų* 
šeimos nariai tumi registruotis 
1970 m. sausio mėnesį, užpildy
dami specialius blankus, kurie 
gaunami pašto ir Imigracijos — 
natūralizacijos įstaigoje. Vaikų 
iki 14 m. amžiaus blankus užpil- 

I do dar pasirašo jų tėvai ar globė 
jai. Pranešame nurodoma, kad 
registracija liečia visus nuolat 
ar laikinai šiam krašte gyvenam , 
čius užsieniečius, išskyrus d iplo-** 
miaitus ar tarptautinrų organiza
cijų atstovus, laikinai gyvenan
čius JAV-se. Pažymima, kad 
1969 m. registracijos blankus 
užpildė 4,002,668 užsieniečiai, iš 
jų 3,506,359 nuolat gyveno 
JAV-bėse. Pagal kilmės kraštus 

j daugiausia buvo Meksikos, Ka
nados, D. Britanijos, Kubos, Ita * 

į li jos, Vokietijos, Lenkijos pilie
čių.

TĘS
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

ĮINSURED?

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxea


