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Spaudoje

Pasitarimų akligatvis ir priešo propaganda

| Čekoslovakijoje

Johnsonas siekiąs Nobelio
taikos premijos?

Politinių stebėtojų nuomone, rimti pasitari mai Paryžiuje tegalės prasidėti tik apie ko
vo - balandžio mėn. — Hanojus linkęs derė tis tik su naujos JAV vyriausybės atstovais.

PRAHA. — Baigtas Čekoslo, vakijos partijos suvažiavimas.
(Krašto gyventojai nekantriai
laukia partijos CK, 191 nario,
suvažiavimo nutarimų. Šiandien
numatyta paskelbti federalinės,
vyriausybės sudėtį ir naujus
ūkio planus ateinantiems me
tams. Kraštas prisibijo, kad ne
būtų nutarta Maskvai daryti
naujų nuolaidų.

Baltieji Rūmai paneigia žinias
apie tai, kad “šiuo metu” nu
matomi prez. Johnsono ir sovie
tų min. pirmininko A. Kosygino
pasitarimai. Tačiau sostinės spau
dos atstovai nurodo, kad, vis dėl
to, toks pasitarimas esąs galimas.
“Chicago Tribūne” atstovas
Washingtone pažymi, kad John
sono planas atsiremiąs į “žmo
giškuosius, asmeninius” sampro
tavimus. Jis atkakliai siekiąs ra
ketinių ginklų gamybos susiauri
nimo, o tai, galimas dalykas, at
vertų Baltųjų Rūmų dabarti
niam šeimininkui vartus i gar
bingą tikslą — jis siekiąs... No
belio taikos premijos.

Maskva norėtų tartis,
nesutarimai Kremliuje
W. Edvvards, chicagiškio dien
raščio atstovas teigia, kad Mask
vai rūpi atitaisyti jos, tarptauti
niu mastu, patirtus moralinius
nuostolius, okupavus Čekoslova
kiją. Antra, Kremliuje įsivyravę
nesutarimai ir jie daugiausia lie
čia invazijos, okupacijos vykdy
mo klausimus.

Apie tuos Kremliaus sunkumus
passakoja Izaokas Don Levine,
vienas žymiausių šiame krašte
sovietinių klausimų žinovų. Jis
porą mėnesių lankėsi rytų Euro
poje ir savo įspūdžius kitų me
tų pradžioje paskelbs knygoje
“Invazijos anatomija”. Jis Euro
pos komunistų bei nekomunistų
tarpe patyręs, jog okupacija bu
vusi “fatališka klaida”.
Kremliaus vadai nerimo,
net panikos padėty?

Levine pažymi, kad Bulgarijos
komunisto nuomone, jei Krem
liaus vadai greitu laiku savo tar
pe neatstatysią lygsvaros, tai
nauji pasikeitimai būtų visiškai
galimi. Prieš sovietų invaziją pa
sisakė ne tik Milano, Romos ko
munistai ar Muencheno politi
kai, bet ir komunistai ar nekomunistai Sofijoje, Bukarešte, Bei
grade ir Budapešte. Visi jie lai
ko Maskvos vadų trijulę — Brež
nevą, Kosyginą lr ideologą Suslova — vyrais, kuriuos esanti
apgaubusi baimės, pasimetimo
ir panikos nuotaika.

Todėl tie vadai norėtų tartis
su tarnybą baigiančiu JAV pre-

Stalai — vietnamiečiams
gyvybės klausimas

PARYŽIUS. — Pasaulis jau
kelios savaitės stebi keistus pa
sikalbėjimus Paryžiaus pasitari
mų užkulisiuose. Jie liečia de
rybininkų stalus — komunistai
reikalauja keturkampių, ameri
kiečiai su Saigono atstovais —
kitokių. Tai atrodo juokinga,
tačiau, kaip pastebi NYT bend
radarbis D. Middleton, šis rei
kalas vietnamiečiams esąs gy
W. Scranton grįžęs iš 10 dienų ke vybės ir mirties klausimu. Jie
lionės arabų kraštuose ir Izraely, prisibijo, kad JAV-bės nepripa
pateikęs platų pranešimą R. Nixo- žintų Vietkongo ar jų “Laisvi
nui
nimo Fronto”.
— — /■ i»,' i ■■ ■■—
P. Vietnamo atstovai pasitiki
Pūgos Amerikoje
kitų vyriausybių pietryčių Azi
joje parama — tai Filipinai,
Sniegas padengė rytinius
Laos,
Malaizija ir Singapūras.
pakraščius
Tuose kraštuose pastebimas
NEW YORK. — Sniego pū komunistinio judėjimo pavojus.
gos vakar palietė visą eilę ry Tad, jei amerikiečiai sutiktų (ko
tinių JAV valstijų, nuo N. Ca- nesitikima) pilnas derybininko
rolinos ligi Nauj. Anglijos sri teises pripažinti Vietkongui, tai
čių. Daugely vietų sniego dan ypatingai pakeltų komunistų
ga siekia 4—5 ir daugiau colių. prestižą pietryčių Azijoje.
Auto mašinų vairuotojai įspėti.
Hanojus nelinkęs derėtis siu
Audros gresia ir vidurio Ame
rikos valstijoms. Numatoma, Johnsono vyriausybės žmonėmis
kad sniegos pūgos šį trečiadie
Nėra paslaptis, kad Washingnį ar ketvirtadienį pasieks ir tonas deda pastangų įtikinti
Chicagos bei jos apylinkių sri Šiaurės Vietkongą vykdyti pa
tis.
sitarimus nieko nedelsiant ir nelaukiant sausio 20 d., kai bus
zidentu, svarbiausia dėl to. kad prisaikdintas naujasis preziden
tai reikštų, iš JAV pusės, simbo tas R. Nixon, Net yra užuomilišką Čekoslovakijos okupacijos
pripažinimą. Tai būtų ženklas
Europai: Amerika labiau susirū
pinusi gerais ryšiais su Maskva,
kaip žmogaus teisių pažeidimu
mažuose kraštuose.
Gruodžio 2 d. pasauly paminėta
ypatinga sukaktis — vieneri me
Tačiau... ar apsimoka tartis
tai, kai Capetown, Pietų Afriko
su Johnsonu?
je, dr. Christian Bamard kito as
Kitomis žiniomis, sovietai kaip mens širdį perkėlė iš Lietuvos ki
tik nereiškia jokio noro tartis su lusiam Louis Vaškanskiui. 18
prezidentu, savo dienas baigian dienų praslinkus Vaškanskis mi
čiu kitų metų sausio 20 d. Ry rė. Tačiau tai nesutrukdė vėliau
tų Europos kraštų gyventojai vykdyti ištisą seriją tokio tipo onet stebisi, kodėl JAV preziden peracijų.
tas taip linkęs keliauti Maskvon.
Jos ir dabar atliekamos. Per
Čia klausimą kiek nušviečia se
tuos
metus visame pasauly — anat. Thurmond, pareiškęs: “Joh
biejose
Amerikose, Anglijoje, Pra
nsono planai aiškūs. Juk jau is
ncūzijoje,
už geležinės uždangos
torijos patyrimas liudija: apdo
—
Čekoslovakijoje
ir kitur įvyk
vanojamas kiekvienas žymus po
dyta
apie
100
širdies
perkėlimų.
litikas, jei jis siekia, nuolaidų su
Iš
naujų
širdžių
savininkų
bent
Maskva. Kitas reikalas, ar tai bū
pusė,
daugiau
40
,
dar
gyvena.
tų naudinga Amerikai.”
Du iš jų buvo gavę net po dvi
svetimas širdis.

nų, kad savo gadynę baigianti
Johnsono valdžia, tariantis su
komunistais, galinti būti lanks
tesnė.
Vis dėlto, Hanojaus laikyse
na liudija — Š. Vietnamo komu
nistai pasiryžę laukti ir susipa
žinti su naujos valdžios Wa'shingtone pažiūromis.
Be to, kaip yra pastebėjęs
vienas rytų Europos diploma
tas, komunistai taip samprotau
ja; naujoji Nixono valdžia ne
santi atsakinga už karo aštrini
mą ir su ja tartis parankiau,
negu su vyrais, kurie netrukus
atsisakys bet kokios atsakomy
bės.

Winton Blount, naujas pašto ži
nybos viršininkas
ar jam vado
vaujant JAV paštas
išklimps iš
nuostolių ir nenašaus darbo?
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Širdys perkeliamos kitiems

Beveik kasdien kas nors su
svetima širdimi miršta

Dantų gydytojas P. Blaiberg —
rekordo laimėtojas

Komunistai padėtį išnaudoja
savo propagandai

Dėl to politiniai stebėtojai įsi
tikinę, kad nepaisant Washingtono vilčių pasitarimus atnau
jinti dar gruodžio mėn., iš tik
rųjų jie, visu rimtumu, galėtų
prasidėti tik kitų metų pradžio
je, gal net kovo ar balandžio
mėn.
Tuo tarpu... pertrauka, atsi
radusi, be kitų priežasčių, ir dėl
valdžios keitimosi Washingtone,
komunistams itin paranki pro
pagandos požiūriu. Jie šiuo me
tu Vak. Europoje atkakliai tei
gia,. kad pasitarimus vilkiną
amerikiečiai su Saigonu, nes
jie, esą, įsivėlę į nereikšmingas
smulkmenas (stalai ir pan.).
Toji propaganda įtaigoja mintį
— ir jai pritaria nemaža euro
piečių... — kad Washingtono
bei paties Saigono nuomone, P.
Vietnamo režimas jau atgyve
nęs savo dienas ir kad tik
“Frontas” esąs teisėtas vyriau
sybės atstovas.
Kaip nurodo JAV spauda, de
ja, tokios rūšies propaganda,
turės neigiamos įtakos JAV lai
kysenai ir juo labiau, jei pasi
tarimai prasidėtų tik po Nau
jųjų metų.

Diktatūra

Brazilijoje?

• Brazilijoje vidaus neramu
mai. Prezidentas Silva paleido
parlamentą, įvedė karo padėtį,
krašte vyksta opozicijos veikė
jų suėmimai. Suimtųjų tarpe ir
buvęs krašto prezidentas J. Kubiček.
Bombos Vietname

Tikėtasi puolimo, kurio nebuvo
SAIGONAS. — Atsiradus
spėjimams, kad komunistai ga
lį vykdyti Saigono puolimą, JAV
karinė vadovybė šį savaitgalį
kariams buvo paskelbusi drau
džiamą vaikščioti laiką — nuo
7 vai. vak. Ugi 6 vai. ryto. P.
Vietnamo sostinėje yra 25,000
JAV karių. Priešo puolimo ne
buvo.
Priešui telkiant savo daUnius
į šiaurę nuo Saigono, vakar ir
užvakar B-52 bombonešiai vėl
smarkiai puolė priešo įsistiprinimus bei telkinius. Tie bombo
nešiai nuo praėj. trečiadienio
jau numetė beveik 5,000 tonų
bombų.
Vakar JAV lėktuvai apšaudė
priešo įsistiprinimus š. Vietna
me, paaiškėjus, kad komunis
Philip Blaiberg .dantų gydytojas, tai apšaudė JAV neginkluotą
jau metai su svetima širdimi
žvalgybinį lėktuvą.

Tačiau... beveik kasdien skaito
me — mirė naujos širdies savi
ninkas. Tai betgi operacijų vyk
dytojų neatbaido nuo naujų operacijų. Niekas šiuo metu ne
abejoja, kad medicinai darant jas Philip Blaiberg — jau 11 mė
pažangą, jų vykdoma dar dau nesių. Bamard ir kiti gydytojai
deda visas pastangas sustabdyti
giau.
galimą naujos širdies “protestą”.
“Laimingieji”, su kito žmo
Jie iš vak. Vokietijos išsirašė liggaus širdimi, daugeliu atvejų gy
šiol tik gyvuliams naudotą nau
vena normalaus žmogaus sąlygo ją preparatą — globulin (ALG).
se. Pvz. prancūzas, tėvas Boulog- Tai esąs geriausias vaistas prieš
ne, naują širdį turįs jau septygalimus naujos širdies “strei
nius mėnesius, ligoninės kamba
kus”.
ry jau atnašauja mišias ir šiuo
metu rašo knygą apie šv. Tomą
Pats Blaiberg esąs geros nuo
Akvinietį. Amerikiečio dr. Shum taikos ir taip gerai jaučiasi, kad
way pacientė, Mrs. Virginia A- net numato keliauti su paskaito
sche, trims mėnesiams po opera mis po JAV miestus. Žinoma, jis
cijos praslinkus, jau šeimininkau keliaus ne vienas — jį lydės vie
ja savo bute ir vykdo įprastinius nas P. Afrikos specialistų grupės
gydytojų — dr. S. C. Bosman.
darbus.

• Izraelio ir Jordano kariai
Tokio radijo žiniomis, š. Viet
vėl apsišaudė išilgai Jordano
namas norįs Kalėdoms paleisti
upės.
į laisvę JAV lakūnus — belais
• W. Rogers, naujai paskir vius. Tai, esą, vykdoma “žmo
tas valst. sekretorius, kelias niškumo sumetimais”. Žinia ne
Paryžiaus pasitarimai tebėra įklimpę. Viršuje — posėdžių rūmai, apa
čioje ligšiolinių pasitarimų salė. šiuo metu tebevyksta aiškinimasis — valandas tarėsi su ligšioliniu patvirtinta ir gali būti klaidin
i užsienio reik. vadovu D. Rusk. gai suprasta.
kaip susodinti 4 delegacijas?

į

ir pastoviai įsikūręs Chicagoje,
Cicero mieste, nuo 1950 m. ke
lerius metus buvo aukšt. litua
Ben. Babrauskas, miręs š. m. gruo nistinės mokyklos vedėju bei
džio 13 d.
mokytoju. Babrauskas vėliau
įsijungė į mokytojo darbą ame
MIRĖ
rikiečių mokyklose, daugiausia
dėstydamas vokiečių kalbą.
B. BABRAUSKAS
Įdomiai vertinęs literatūros
CICERO, III. — Benediktas
apraiškas
Babrauskas, kritikas, rašytojas,
Velionis, dar studentu būda
pedagogas, širdies smūgio iš
mas,
nuo 1930 m. buvo veiklus
tiktas, mirė gruodžio 13 d. Ci
spaudoje.
Nuo 1930 m. gyvai
cero, Chicagos pašonėje. Babredagavo
“
Lietuvos Studentą”,
rauskui mirus, lietuviai išeiviai
vėliau
literatūrinėmis,
kalbinė
Amerikoje neteko vienos spal
mis
ir
kultūrinėmis
temomis
ra
vingiausių literatūros bei peda
šė
“
N.
Romuvoje
”
,
“
Linijoje
”,
gogikos barų asmenybių. Velio
“
Skynimuose
”
,
“
Pradalgėse
”
,
nies žmona yra žinoma poetė
“
Vairė
”
,
nuo
1949
m.
yra
patei

Gražina Tulauskaitė, sūnus Vy
kęs visą pluoštą, dažnu atveju,
tenis — gabus studentas.
Velionis buvo gimęs 1910 m. itin talentingai paruoštų straips
liepos 1 d. Šiaulių apskr., Akse- nių bei apžvalgų kultūrinėmis
liškėje, Padubysio valsč., taigi temomis “Draugo” dienraščiui,
jo kult. priedui.
sulaukęs 58 m. amž.
Išspausdintų raštų minėtini:
Ilgametis lietuvių k. mokytojas “Eilėraščių krautuvė” (1931),
Babrauskas, 1928 m. baigęs “Lietuvių literatūros istorija”
Šiaulių gimnaziją ir 1932 m. Vy (1932), “Kirčiavimo taisyklės”
tauto D. Universiteto Kaime hu (1939).
Babrauskas buvo vienas akty
manitarinių mokslų fakultetą,
viausių
lietuvių rašytojų orga
nuo 1934 m., su trumpomis per
nizatorių
JAV-se, nuo 1951 m.
traukomis, ligi mirties gyveni
ligi
1958
m.
pirmininkavęs Liet.
mą buvo skyręs pedagogikai,
Rašytojų
Draugijai.
Gerai aptačiau daug dėmesio rodė ir li
valdęs
lietuvių
kalbą,
velionis
teratūrai. Velionis nuo 1934 m.
yra
taisęs
kitų
parašytus
veika
yra buvęs lietuvių kalbos ir li
lus.
teratūros mokytoju Telšiuose,
Velionies pasiges ne tik rašy
Mažeikiuose, N. Vilnioje, paga
tojai,
bet ir visa mūsų išeivių
liau, Kauno mokytojų seminari
visuomenė, besidominti kultū
joje.
ros apraiškomis bei jų puoselė
1944 m. atsidūręs Vakaruose, jimu.
Vokietijoje, Ravensburge buvo ' Laidojamas antradienį, gruo
lietuvių gimnazijos inspekto džio 17 d., Šv. Kazimiero kapi
rium. 1949 m. atvykęs į JAV nėse Chicagoje.

TRUMPAI IŠ VISUR
Demonstracijos pasauly
Demonstracijos Japonijoje,
V. Berlyne, Meksikoje

• Čekolslovakija atnaujino
diplomatinius santykius su Ko
lumbija. Jie buvo nutraukti
1948 m., Čekoslovakijoje įsiga
lėjus komunistiniam režimui.

TOKIO. — Gruodžio 14 d.
apie 30,000 Okinavos salos gy
ventojų demonstravo ties JAV
KALENDORIUS
aviacijos baze. Jie reikalavo —
Gruodžio 16 d.: šv. Euzebijus,
amerikiečiai turį iš salos ati
šv.
Albina, Vigaudas, Alvinė.
traukti B-52 bombonešius.

Gruodžio 17 d.: šv. Eigilas,
VAK. BERLYNAS. — Tūks
tančiai studentų vakar demonst šv. Olympija, Montigaila, Laila.
Izraelio Dayan JAV-se ravo V. Berlyno gatvėse. Jie
ORAS
reiškė nepasitenkinimą, teismui
JAV politika Izraelio atžvilgiu išteisinus nacių laikmečiu žiau ,Oro biuras praneša: Chicagoje
nesikeisianti
rumais pasižymėjusį SS karį.
ir jos apylinkėse šiandien iš da
NEW YORK. — R. Nixonas MEXICO CITY. — Policija lies saulėta, popiet laukiama at
šeštadienį priėmė į JAV atvy šeštadienį sklaidė ties universi šilsiant, temp. sieks 30 ir dau
kusį Izraelio gynybos ministerį teto rūmais susirinkusius tūks giau 1. F., ryt — debesuota, kiek
gen. Moshe Dayaną. Po pasikal tančius studentų. Jie norėjo šilčiau.
Saulė teka 7:12, leidžias 4:21.
bėjimo jis spaudai pareiškė ne vykdyti žygį, kurio tikslas: rei
turįs baimės, kad JAV ryšiai kalauti paleisti vasarą suimtus
su Izraeliu pasikeistų ateity.
politinius kalinius. Policijai pa
, Izraelio politikas - karys pa vyko žygį sulaikyti.
reiškė laukiąs, iš JAV pusės,
• 3,000 rusų š. Vietname.
didesnės įtakos arabų kraštuo
Žurnalas “Gyvenimas užsieny”
se, nes tose srityse tenka atsver
užvakar paskelbė: per pasta
ti sovietų įtaką. W. Scrantonui,
ruosius 3 metus į Šiaurės Viet
Nixono įgaliotiniui, grįžus iš
namą išsiųsta apie 3,000 sovietų
kelionės į arabų kraštus ir į Iz
specialistų. Jų uždavinys —
raelį ir pareiškus, kad JAV-bės
remti krašto ūkį ir prisidėti prie
turinčios stiprinti draugiškumo
gynybos.
Savo ruožtu, pagal
ryšius su arabais, Dayan pažy
abiejų kraštų susitarimą, 6,000
mėjo: “Izraelio gyventojai tuo
Š. Vietnamo gyventojų, darbi
pareiškimu nėra patenkinti.”
ninkų ir inžinierių, 1969 m. vyk
• Prez. Johnson savaitgalį dysią praktikos darbus Sovietų
i praleido savo ūky, Texas valst Sąjungoje.
Arabų mergina — partizanė.
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ŽODIS

PER ČEKOSLOVAKIJĄ 1944 M.

LB
Vokiečių okupacijos metu 1944
m. pašlijus Vokietijos galybei, už
plūstant Lietuvą raudonajai ban
gai, Kretingoje veikė vienos Aust
rijoje suorganizuotos bendrovės
agentūra, kuri vežė žmones dar
bams j Austriją. Važiuoti galėjo
Visi, kas tik norėjo: su šeimomis
net pasiimdami arklius ir kitą
iųąnU- Prieš išvažiavimą teko
laukti keletą dienų barakuose bei
pąs ūkininkus daržinėse. Vokie
čių vadovybė matydama, kad
tiek pajėgiu žmonių laisvai išvyk
$ta, sugalvojo šunybę. Vieną die
pą padavė traukinį ir liepė sku.feifli nieko nelaukiant pasikrauti,
ką dauguma ir padarė. Kada
.traukinys pajudėjo, paaiškėjo kla
Stą, nęs traukinys išvyko ne Klai
pędos .bet Telšių link. Pakeliui
^traukinys buvo sulaikytas ir visi
pajėgūs darbui, vyrai ir moterys
pristatyti apkasų kasimui, o mo
teris su vaikais ir senus grąžino
Atgal. Tuo metu turėjau sergan
jįį. vaiką,.buvau mieste pas dakta
rą, tuo būdu išvengiau apkasų
vkasimo. Vėliau buvo paduotas ki
itgs ^prekinis traukinys į kurį, be
veik vįsi likusieji, pasikrovėm ir
išvykom.Austrijos link.
Kelionė per Vokietija nesuda
rė malonumo, nes visur matėsi
visuotinas pakrikimas, nuolatos
mūsų traukinys buvo pastatomas
ant šalutinių bėgių, kur prasto
vėdavo valandomis, kad praleis
tų karinius traukinius. Trauki
niai vyko be jokio tvarkaraščio.
Be tp yisoki gandai apie stočių
bombardavimus ir gaudžiančios
priešlėktuvinės sirenos
dirgino
nervus, nes esant pro pavojui ne
buvo kur slėptis. Maistas, atsi
žvelgiant į esamą padėtį, nesuda
rė didelės problemos, nes visi bu
vo apsirūpinę iš namų. Neužklup
ti “priešo lėktuvų”, nors bombų
sprogimai aidėjo ne toliese, lai
mingai pasiekėme Čekoslovakiją.

mes savo traukinį pasivysime 11 i
kilometrų nedavažiavus Vienos.
Kaip pasakė taip ir buvo. Nors
mes vykome keleiviniu traukiniu
gal kokią valandą vėliau, bet sa
vo šeimų ekspresą radome jau at
važiavusį į savo vietą, o artimuo
sius besirūpinančius mumis.

NEDRAUSMINGOM

I

APYLINKĖM

i

JAV LB centro valdyba nu leisti neveiklūs metai jau nebe
siskundžia, kad iš 69 JAV LB grąžinami, kurie neša neatitai
apylinkių, 39 neatsiskaito su somą žalą LB, o tuo pačių ir
tautinio solidarumo mokesčiu. visam mūsų tautiniam reikalui.
Nežiūrint dėl kokių priežasčių
Vienai organizacijai nustojus
taip yra, yra darom i didelė ža rengti Lietuvių dienas, jas pra
la LB. Jaučiu, kad LB apylin dėjo rengti Kenoshos - Racino
kių darbuotojai ne visi susigau apylinkės organizacijos. Ar be
do gerai LB uždavinius vyk gali būti gražesnė Lietuvių ben
dant, todėl čia paliesiu pagrin-,į druomenė, kai dviejų kolonijų
'dinius LB dėsnius, kuriais va gyvųjų sambūrių valdybų nariai
dovaująs apylinkės darbuotojai. su visų generacijų tautiečių pa
Tai liečia Kenoshcs - Racino, galba vieningai surengia tokias
apyl., kurią sudaro visi apylin iškilmes, kurių metu Wisconsine
kėje gyveną lietuviai. Tautinį plačiai nuskamba lietuvių var
solidarumo mokestį moka tik das. LB nėra svarbu, kokie mū
tie, kurie laisva valia pareiškia sų sambūriai vykdo tautinius
norą būti įregistruoti į apylinkę. uždavinius, bet yra svarbu, kad
Apylinkėj prisiregistravusiu y- jie neštų gerus rezultatus ir pa
ra 90% lietuvių ir visi moka remtų LB, kuri rūpinasi visų
tautinio solidarumo mokesti, iš sambūrių ir tautiečių bendrais
kurio kas metai drausmingai tautiniais reikalais.
atsiskaitoma su centru ir apy
Nedrausmingomis ir apsileigarda.
dusiomis
apylinkėmis centro ir
Tautinio solidarumo mokestį
apygardų
valdybos turėtų rim
mokėdami lietuviai ugdo tauti
nę drausmę ir paremia LB. Jei tai susirūpinti, vykti į tas agu visos šio krašto LB apylin pyjinkes išsiaiškinti. Apylinkių
Vėžio draugijos parinkta mergaitė kės būtų atsiekusios tokių re lietuviai tokias valdybas turėtų
Amerikos jaunimo gražuolė Fr. zultatų, tai rezultatai būtų ge atleisti iš pareigų. Visi turėtų
Garten, 17 m, važiuos per Ameri
ką ir jaunimui aiškins apie rūky resni kaip dabar. Suma siektų dirbti drausmingai ir vieningai.
mo žalą ir vėžio pavojus. Taip no apie 40,000 dolerių. Jeigu mes
B. Juška
rima sutelkti kovai su vėžiu lėšų. teskaitytume, kad šiame kraš
te yra apie 25,000 lietuvių, vy
resnių kaip 18 metų.
Per 12 metų tik vienas tautie
tis prisiregistravęs prie mini
PLOKŠTELES
SERVICE mos LB apylinkės pareiškė no yra puikiausia dovapa bet kokiai .pro
rą, kad išbrauktume jo vardą gai. Naujausios ir geriausios ilgo -groiš formaliai priklausančių apy jimo autentiškos lietuviškos ;plQkšteKampas Riehmond ir 63rd St.
l#».(taip pat ir kaledĮnSs pldkštelčs)
Užsieninių ir vietinių
automobilių linkėj lietuvių. LB apylinkės ne- Rašykite dėl nemokamo katalogo:
Taisymas Priklauso Ohtcjiffo Motei
Club. Nelaimčs atveju akamblnktti turi operuoti visais sąrašais, bet
REQUEST RECORDS, Ine.
tik tais, kurie asmeniškai Įsira
GB 6-3184 arba GR 6-8853
66 Mechanic St.
Sav. — Juozas (JoeJ Juraitis
šė. Lietuvis pats prisiregistra
New Rochelle, N.Y.
vęs prie LB apylinkės tampa
drausmingesnis.
LB apyl. darbuotojai aukš
SIUNTINIAI Į LIETUVA
čiausiu tikslu laiko lietuvių char
SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS
tos vykdymą apylinkės lietuvių
ir kitus kraštus
MARtįUETTE GIFT PARCEL. SERV.
'tarpe.
2608 69th St.
Tel. WA 5-2787
2501 68th St.
Tel. WA 5-2737
Kiekvienais metais išrinktos P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
3333 So. Halsted St.
Tel. 254-8320
Chicago, DI. 60682. Tel. YA 7-5980
Lietuviu
bendrove
turinti teisę valdybos suprato, kad jos ne
siuntinius siųsti savo vardu IS Chi ša didelę atsakomybę, kad pra
cagos tiesiai į Lietuvą,.

Keleiviniame traukiny savo
skyriuje radome jau pagyvenusių
čekų porą. Prie pirmo sustojimo
įlipo būrys jaunuolių 18-25 me
tų amžiaus, kurie pradėjo teirau
tis kas mes esam ir kur važiuoja
me, kodėl bėgam ir t. t. Kadangi
moku rusų kalbą ir suprantu len
kiškai tai su čekais susikalbėti bei
suprasti vieni kitus nesudarė sun
kūmo. Paaiškinus kad mes jau
turėjome progą gerai susipažinti
su komunistų ir pučių okupacija,
nusprendėm geriau išvažiuoti ir
nelaukti antros bolševikų okupa
cijos. Čekai pradėjo Šaukti, kad
negali būti nieko blogiau kaip na
ciai, kurie išžudę bei išvežę apie
milijoną čekų. Kada pasakiau,
kad raudonieji yra blogesni kaip
rudieji ir kai ateis išžudys arba
išveš ne milijoną, bet 50 proc.,
jaunieji čekai pradėjo vadinti
mus naciais ir tikėjomės, kad gau
sime mušti ir ko gero išmes iš
traukinio. Laimei, tuo metu trau
kinys sustojo ir visi jaunieji če
kai įšlįpp, tuo būdu išvengėme
tolimesnių ginčų. Vagono skyrių
ję pasiliko .tik senesniųjų čekų .po
ra, kurie žiūrėjo į mus su tikra
užuojauta. Toliau besikalbant pa
sitęįrąvo, ką męs valgėme. Atsa
kiųs, kad mes nieko nevalgėme
nes nieko su savim neturime, mo
teris išsitraukė iš krepšio 4 ga
balus viščiuko ir padalino mums,
pridurdama, kad ji gerai supran
ta mus, padrąsindama mus, per
daug nekreipti dėmesio į jauni
mą, nes kraštas daug nukentė
jęs nuo nacių, o neturėję progos
pažinti komunistų. Traukiniui
. įvažiavus į čekų kraštą, vaiz sustojus ir ši pora išlipo, pasili
das ,pa sikęitė: nebesijautė karo kom vieni.
aplinkuma, jautėsi visur tvarka
Pristatytieji apkasų kasimui,
ir ramumas. Krašto vaizdas puiDidelis
pasirinkimas Įvairių me
greit išsilakstė, vieni greit, kiti
kus« Žemės paviršius kalnuotas, tik po iĮgesnio laiko susirado sa dįiagų, Ital. tietpalčių ir kitų prekių
Priimami doleriniai dovanų ui
keliai geri, laukai grąžiai apdirb
saknaai.
E. ir V. Žukauskai
ai ir tvarkingi, o kaimai bei pa vo artimuosius išblaškytus po
Austriją, Vokietiją ir Jugoslavįįą.
vieniai nameliai, nors nedideli,
Ad. Pupelis
bet gražūs, baltai dažyti. Visur
matęsi tvarka ir švara. Įpratome
Vokietijoj, kur traukinys prasto
VIENUOLIJŲ VADOVŲ
Heating Contractor
vėdavo valandomis, traukiniui su
KONFERENCIJA
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo'
stojus išlipti pasimedžioti
ką
pečius lr air conditloning J
Italijos vienuolijų vadovų aš naujus
nors šilto, kavos ar nors šilto
ir senus namus Stogų
tuntoji konferencija Romoje rinas (gutters), vandens Šildy
vandens. Nespėjus apsidairyti,
mui boilerius.
Turiu leidimus
mieste lr užmiesčiuose.
traukinys išdrožė Austrijos link. svarstė vienuolynų brolių veik dirbti
Darbas atliekamas greitai lr są
Čia ne Vokietija, čia viskas vyks lą mokyklose ir ligoninėse bei ki žiningai. Apskaičiavimai nemo
ta minutės tikslumu, mes keturi tose gyvenimo srityse. Šiuo me kamai.
DOMAS ŽUKAUSKAS
vyrai ir pasilikom bestovy. Bet tu Italijos įvairiuose vienuoly HEATING & SHEET METAL
ĮVestern, Chioago », HL
čia tas nesudarė jokio keblumo. nuose šalia vienuolių-kunįgų 4444 8.
Telefonas VI 7-8447.
Atėjus keleiviniam traukiniui, su dirba virš 50,000 tarolių-pasausodino mus visus ir pasakė, kad liečių.
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turinį neatsako. Skelbimų
dien 8:30 — 5:00, Šeštadie
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Dr. Ant. Rudoko kabinetų perėmė
optomet rialas

Ty, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas.
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421
Plauname ir vaškuojame visą
Vakarais skambinti WA 5-3607
rūšių grindis.
P. Rudėnas
K. šimulis
J. BUBNYS — Tel, RE 7-5168

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. 6Srd St, GB 6-7044

rikrlna akie.
Pritaiko akinio*
Vai. pakai uusltarbn*: Pinu., antr.. “contact lėlutės”
aetv. I—-5. 7—8 vai Penkt. I—8 Ir
Valandos papai susitartu)*
šeštad. !•—> vai.
Uždaryta trečiadieniai*.
Ofa. 785-4477,
Res. PR 6-«**«J

OR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ
SPECULIBt — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
ORAWFORD MEDICAL BLDG.
•448 So. Kniauki Road
Valandoa pasai susdtarlm*

Tel.

889-4688

DR. K. D. BALUKAS
Kuriam

AKUŠERIJA IR MOTERY UGOS,
GINEKOIjOGINB CHIRURGIJA

galui

6449 S. Pulaski Boad (Cratvford
Medical Building) Tel. LU 5-6446

mokėti daugiau?

Priima

llftonlua pasai susitarimu,

SALES,

Į kitokį PASTATAU

VALIANT

Avenue

Valandos: 2—8 vai. p p.
Išskyrus trečiad.lėni

Tei.

DR, E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

j

Seštad. 8 v. r. lki 8 v. popiet

Ofiso HE 4-1414.

Rez. RE 7-6867

DR. O. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bpertalybč akušerija lr moterų ligos

DR. ZIGMAS RUDAITIS ~
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West,69tb Street

Prieš Sv Kryžiau* ligonine
2454 West 71st Street
VAL.:,plrm. nno 8 lkl 8 v. p. e.: antrad. Ir ketv. nuo 8 lkl .11 v. ryto ir
(71-oe tr Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 1—8 Ir 6—-8 vai. vak. ww 6-8 v. v : penkt nuo 8 lkl ii v.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
12—8 vai. popiet,
lienlai* uždaryta
______ Telef. REpubUc 7-92*0

Oftoo tel. PR 8-8280
barnu — re*.
PRospect 8-*O81

DR. LEONAS SEIBUTIS

IR PROSTATO
GR. JANINA JAKŠEVIČIUS INKSTŲ, PŪSLES
CHIRURGIJA
■J o K š ,A
Ofisas 2454 W. ’lst Street
gydytoja ir chirurgu
VAIKU LIGOS
Vai. antrad. nuo 2- -5 popie:
2666 VVest 63rd Street
ketvirtad. nuo 6—8 vak
Pirmad.,
antrad. ketvirt ir penkt.
Ofiso telef. 776-2880
nuo 12 Ud 8 v. ir nuo 6 Ud 8 v. v.
Seštad. nuo 1 Ud 4 vai.
Rezid. telef. PR 9-6730

Ofa PB 6-6022

Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
Bendra praktika
2615 W. 71at Street

Ofiso vai. kasdien nuo 6 lki * v. v.:
šešt nno 8 Iki 12 vai.: arba sustBHB*»

Ofs. PO 7-6000

Bea. OA S-7278

DR. A. JENKINS

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
PRITAIKO AKINIUS

15642 So. Cicero, Oak Forest, m
Kabineto tol. 687-8080
Kainu teI 88*-ion
Vigltal pagal aualtartma

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

Ofiso tol REliance 6-4410
Re*. GRovehllJ 6-0617
Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 ve
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6 Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v vak
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta. antr.
ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.i
ir vakarais pagal aualtarima.______
Ofiso |r butu tek OLympto 8-1881

8844 Weat OSrd Street

DR. F. V. KAUNAS

DR. P. STRIMAIIIS

gydytojas ir chirurgas

GYDYTOJAS Dt CHIBUHGAB
Bendra praktika Ir cblrundja

DR. VYT. 7AURAS

8858 Wes* 6Srd Street
(Idetuvls ardytojas)
kaadlun 16—12 vai. Ir 7—9 v.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8925
Wwt 59th Street
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
bendra praktika nt moterį]
dieni uždaryta Ligoniai priimami su- VaL: pirmad.. antrad., ketvlrtad. ir
IdGOS
sitarua.
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p., 8-8
Ofisas Jr rez. 2652 W. 59tb St.
vąl yak. fieštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
Ofiso telefonas: PR 8-822*
Tel. PRospect 8-1828
uždaryta.
,Rąa tolei VVAIbrook 5-5076.
Ofiso vai.: Plnn.. antr., Treč. .b
TeL ofiso Ir buto OLympto 8-416* penkt nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 1 it) I
Ofisas 8148 Wes* 6Srd Street
y. ,y. .fieštad. 2—4 vai popiet ir kits
Tel.: PRospect 8-1717
taiku pagal sualtarima.
^^‘R^Ue^sSGTDTTOJAS IR CHIRURGAS Of. tel. HE 4-8198, Namu GI 6-tlM

DR. P. KISIELIUS

INC.

*
IMPERIAL
“U WILL LIKĘ US”

CHRYSLER

3
Street

2457 West 69th
TeL HE 4-7482

*

BALZEKAS MOTOR

REZIDENCINIAI,

5159 So. Damen

1407 So. 49tb Court, Cicero
Ofisas 8760 W. 71Mtem«
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO tel neatsiliepia, skambinti HU 8-8222
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7.
Trečiad.
Telefonas 925-8296
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
Ir šeštad. tik susitarus.
Valandos: 2—8 v. y penktad. 10—.1
DR.
ANNA
BALIUNAS
y. r.. 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. vi
SITE NUO $500.00 IKI $1.000.00.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
Tei. — REliaaoe 6-1811
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryto
Rezid. tel. VVA 6-30**
GERKLES LIGOS
DR. VVALTER J. KIRSTUK
PRITAIKO AKINTUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PLYMOUTH

{komerciniai,
{medicinos IR

SPEC yiUAtlS UGO8
TeL Ofiso PR 6-7800; Nainq »25-7**l

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad.
atsUiepia, .skambinti: MI 3*0001
penktad. 8 v. r. iki 8 y.. v. Treč «»

Vai.:

CONSTRUCTION C0,

DR. A. PUSTELNIKAS

EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų ilso*

b

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rm. TeL GI 8-0878

W M

M

gydytojas ir chirurgas

Resid.

ŠU

2700 W. 51at Street
Tel. - GR 6-2400

B A N GA

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

ASBOClATE OPTOMETRISTH
Lietu v caj kalba

DR. EDMUND E. OIARA

gydytojas ir chirurgas

VACYS

4030 Archer,VI 7-1515
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Mes mokame

THE LITHUANIAN WORIJ9-W1DE DAIUY
4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel.,LUdlow 5-9500

DR. S. BIEŽIS

4938 W. 15th Street, Cicero

C H IR U R GAS

Kasdien 1—8 vai Ir 6—8 vai vak..
išskyrus trečiadienius.
fleštadlenials 12 iki 4 popiet

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta Antradieniais tr
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 v»l

DR. VU BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
8801 Wes» 68rd Street
Kampas 68-člos lr California

ant visų taupymo
certifikatų

kasdien nuo 6-8 vai. vak.
Setšad. 2—4 vai.
Trečiad lr kitu laiku pasai susltar
O«mo telef. 476-4042
Rezid. lel. VVAIbrook 5-8048
Vai:

per annum

OR. C. K. BOBELIS

MINIMUM SUMA $5,000.00

Inkstų Ir Šlapumo takų chirurgija

Tel 695-0588 — Elgin
425 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Dlinois
Tel. ofiso HE 4-5848.

E

rea 888-8888

Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470

E

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KODIKVC JB VAIKIU LIGŲ

ULLPDfQ

1164 South
Pirmad., antrad., ketvirt lr penkt
nuo 11 vai lki 1 vai. p. p. ir nuo
« — 8 vai vakaru
Trečiad. nuo
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad.
ii vai ryto iki l vai p. p.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
2817 W«ut 71st Street
Telefonas HEmlocb 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos papai susitarime

DR. PETER T. BRAZIS

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 68rd Street

Vai: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-*
antr., penktad. 1—5 toeč Ir šešt. tik Valandi
snsltarus.

DR. S. Ir -M. BUDRYS
ALERGIJA
2751 VVest 5Ist Street

C H I R U R G A S

71«t Street
PrUminčja
Vai: 2—4
Trečiad lr šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehill 4-8888

DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE AKUfiERUA
MOTERŲ LIGOS

2524 Wezt 69tb Stnet
Valandos: 1 lkl
Valandos:
Iki 4 Ir 6 UU 8 v. vai
fieštadlenlaJs
Trečiadieniai

Tel PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGl
6648 So. Albany Avė.

pirm., ketv., S—R vai.
Ir penkt. 1—4 vai.
tik susitarus

Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 6-8801

“Dk?tNlMšT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3167 West 71*f Street
Vai: 8 lkl 4 v. p. p. lr 7 lkl 8 v. V
Treč. Ir šeštad. pagal suattorlm*.
Ofiso tel

767-9141. Neina 4S6-466O

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligoe
2454 WeM 71at Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Palanki
Valandos: antradieniais, penktadie
Š niais
2-8 v.. Šeštadieniais 10-1 p. p.
Ivanų eglučių rūšių auga Amerikoje ir įvairių jų naudojama Kalėdų
(Tl-os Ir Campbell Ava. kampas)' Vai. pirmad.. antrad..
?i|llllllllllll||||||IIHlillll|l|||||ll|||||||||||||l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||§ Uconial priimami pasai sositaritna. Vai kaąotsu D—11 ryto .ir 4—1v.
metu. Cla matyti keturios iš jų .
4 Ifc I, - fi V. M
FRANK ZOGAS
President

IR

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet
lr kitu laiku pagal susitarlma.
Ofiso tel PR 8-7778; Rez. PR 4-4788

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 West 71st Street

Ofiso — HE 4-5758.

4040 Archer Avė.

OR. IRENA KURAS

DR. V.
F. TUMASONIS

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMAS

Lietuviškoji kultūra ir
- - ny.y..

į

Pasidalinta nuomonėmis, padarytos kai kurios išvados

PAKASTIEJI DOLERIAI
Neseniai buvo paskelbta ži
nia, kad Lietuvių fondo kapi
talas peržengė pusės milijono
dolerių ribą ir, kad jo kasme
tinė duoklė lietuvių kultūros
reikalams galės siekti apie 30,
000 dolerių. Žinia, tai reikšmin
ga suma, bet ii tiesų toli gražu
nepakankama. Daug daugiau
lietuviškai kultūrai sudedama
kitais būdais. Bet ir to neuž
tenka: daug gerų dalykų dėl
lėšų stokos neįvykdoma, daug
gerų knygų
neišleidžiama,
daug darbų neatliekama.
Ir noroms nenoroms dauge
lio akys krypsta, kur dar bū
tų galima mūsų kultūros reika
lams lėšų surasti.
čia mūsų akys dar kartą
nukrypsta į praeitį, į senosios
išeivijos kartos atliktų didžiu
lius darbus ir jų lietuviškam
reikalui sudėtus kapitalus.
*
Milijoninius kapitalus yra
sutelkę abudu didieji lietuvių
susivienijimai — ALRKS ir
SLA. Tai gausios skaičiumi
ir turtingos pinigais buvusios
visuomeninės organizaci tos- ū
dien savo veiklą riboianfiu.
beveik tik išimtinai draudimo
bendrovių funkcijomis. Be jų,
po keletą, kelioliką ir net keliasdešimts tūkstančių valdo Jvairūs klubai, įvairiais pagrin
dais sukurtos lietuviškos drau
gijos. Seniau jų dar daugiau
būta, nūdien daugelio nebėra.
Jų narių daugumai išmirus, li
kusi mažuma neretai tokias
draugijas likviduoja, pinigus
retai kada lietuviškiems rei
kalams skirdama — dažniau
sia asmeniškai išsidalindami.
Visa tai, kas eilės narių per
dešimtis metų lietuviškiems
reikalams sudėta, tmapa nebe
visuomenine, bet privačia nuo
savybe, dargi iš esmės narių
likučio nepraturtinant,
Daugelis minėtų kapitalų iš
ėjo ar baigia išeiti" ‘iŠ lietuviš
kų rankų ta prasme, kad turi
valdžios kontrolę: jų paskirs
tymas yra valdžios organų ri
bojamas. Praeis dar kiek me
tų ir jie nežinia kam atiteks.
O tačiau prisimintina, kad tų
organizacijų kūrėjai ir vėles
nieji vadovai tuos pinigus iš
lietuvių surinko, tačiau neleido
jų į lietuviškos kultūros apy
vartą, kur jie būtų davę ge
rus kultūrinius procentus, nes
laikė tuos dolerius “pakasę”.
Ne mūsų reikalas dėl to ką
nors peikti ar kaltinti. Kelia
me tik mintį, kad kas nors pa
svarstytų, pagalvotų, ar ne
būtų galima bent dalį tų pini

gų, kurie daugybę kartų pra
šoka dr. Razmos ir jo draugų
puoselėtą lietuviuką pusmilijonį, panaudoti lietuviškos kui
tūros reikalams.

l*
Ar nebūtų tikslu bent dalį
tų pakastųjų dolerių iškasti,
panaudoti juos tų pačių varg
šų lietuvių darbininkų, kurie
juos sudėjo, atminimui?
Argi nebūtų gerai, kad abie
jų didžiųjų susivienijimų lėšo
mis nedelsiant būtų paruošta
ir išleista Amerikos lietuvių
išeivių istorija? Ne kokia nors
nusususi knygpalaikė, bet spe
cialistų paruošta — parašyta
bent kelių tomų lietuviškosios
išeivijos istorija. Joje būtų ap
rašyta tiek pačių centrinių su
sivienijimų bei jų padalinių,
tiek įvairių lietuviškų organi
zacijų, klubų, mokyklų, para
pijų, laikraščių redakcijų, cho
rų atsiradimas ir veikla per
eilę metų.
Apgailėtina, kad šioje srity
je, be kai kurių lokalinių ban
dymų, beveik nieko nedaroma.
Nejaugi okupuotos Lietuvos
jolševikai turės mūsų istoriją
rašyti? Ne, tai atlikti turi pati
lietuviška išeivija, dirbdama
sutelktinėmis jėgomis. O to
kiam veikalui leidėjas jau yra:
tai iškastieji doleriai.
*
Gal būt, iškasus tuos pini
gus, paaiškėtų, kad kapitalai
tikrai gausūs. Tada ir daugiau
darbų būtų galima jais atlikti.
Sakysime, jeigu tik vienas švie
sus žmogus sugebėjo Chicago
je įkurti Liet. kultūros muzie
jų, tai kiek tokių institucijų
galėtų įkurti savo kolonijose
visa lietuviška išeivija? Jeigu
Chicagos (St. Balzeko) mu
ziejus, įkurdintas muziejui ne
pritaikintame sename ir primi
tyviame bute, su menkokais
eksponatais atlieka vis dėlto
didelį patarnavimą lietuvių
kultūros pažinimui, tai ką ga
lėtų atlikti gausus ir planin
gai sukurtas lietuviškos kul
tūros muziejus. įruoštas spe
cialiai jam skirtame pastate.
Šiems ir kitiems svarbiems
darbams atlikti doleriai, tiesa,
yra giliai žemėse pakasti. Yra
ir kitų sunkumų juos iškasti:
kai kurių asmenų nerangumas,
lietuviško reikalo nesuprati
mas, o kartais net asmeniš(kas godumas. Rodosi, kad bu
vo daryti nesėkmingi bandy
mai juos iškasti. Bet tas ne
turėtų sustabdyti naujų pas
tangų.
b. kv.

Spaudoj ir gyvenime
NEGAUNA KUGELIO NEI PIENO
LAZDYNUOSE
vandens, įstatei puodus, ir kaitink.
Ir maistas bus karštas, ir puodai
nepridegs. Tokia racionalizacija ki
tose valgyklose jau seniai pritaiky
ta. Bet Trakų rajkoopsąjunga vo
nelių nesuranda.
Keista, čia nėra paprasčiausios ka
byklos. Žmonės valgo, su paltais ar
ba pasideda juos ant gretimų sta
lų. Čia jau apsileidimas. Negi ta
rybinis ūkis negali surasti lentos ir
keleto vinių?
Pagal projektą valgykloje palik
tas kamputis bufetui. Bet tas kam
putis tuščias. O kodėl čia neatvežti limonado, alaus, sausainių? Tie
sa. netoliese yra parduotuvė. Bet
negi nešies kišenėje alų ar limo
nadą iš parduotuvės į valgyklą?”
Sovietinė netvarka ne vien Lazdėnuose. Tame pat “Valstiečių Lai
kraščio” numery nusiskundžiama,
kad į Auseniškių, tarybinio ūkio
parduotuvę per retai atvežama duo
na. Ilgai užsistovėjusi duona sens
ta, džiūsta.
„Bolševiko” kolūkin retai teatva
— Nieko negaliu padaryti, — sa
žiuoja kirpėjas ir “vyrai po du mė
ko vedėja. — Elektrinė virykla ver
nesius nesikirpę vaikšto”.
da gerai. Bet išvirus ją reikia iš
J. Žvilb.
jungti, nes puodai pridegs. Nustatai
ant silpnesnės kaitros —vis tiek
— Amerikoj pirmas bankas
pridega.
O reikia labai nedaug. Paėmei įsteigtas 1782 m. sausio 7 d.

“Valstiečių Laikraštis”, leidžia
mas okupantų kontrolėje Vilniuje,
lapkr. 30 d. (Nr. 143) rašo:
“Trakų rajono Lazdėnų tarybi
nio ūkio darbininkai gali džiaugtis.
Jų valgykla nauja, erdvi. Virtuvė
je — šaldytuvai, dujinė, elektrinė
viryklos, karštas vanduo. Žodžiu, są
lygos geros. Ir vaidyklos vedėja Elena Baziliuk verda iš tikro skaniai.
Pietūs pigūs, gaspadoriški.' Čia kas
dien valgo 50-70 žmonių.
Bet įvairesnio maisto vis dėlto
pasigendama. Maža patiekalų iš
daržovių, nėra blynų, negausi ku
gelio, pieno stiklinės. Vis garščiai,
kopūstai, kotletai, ragai, koldūnai.
Žinoma, viso šito reikia. Bet paį
vairinti maistą galima. Reikia tirti
lankytojų paklausą, žinoti, ko jie
pageidauja. Deja, niekas šito neda
ro.
Pietums prasidėjus, patiekalai dar
karšti. O po valandos sriuba vos vos
šilta. Atėjus iš lauko, nesinori to
kios srėbti.

didesnę skardinę vonelę, prileidai Fhiladetypbijoj.

bės ženklai pagrindiniam Vliko "mis. Tautos Fondas šiais Lie blemai spręsti nesiūlė, tik prašė
uždaviniui — Lietuvos nepri tuvos Laisvės kovos metais ne seimą tą reikalą rimtai apsvars
susilaukė iš Jungt. Amerikos tyti.
klausomybės siekimui.
Keli diskusijų dalyviai pareiš
Valstybių lietuvių visuomenės
Kiti pranešimai
kė
esą nusivylę šiuo valdybos
atitinkamai padidintos para
pranešimu,
nes rado jame iškel
Pagrindiniai Vliko 1968 metų mos, o visų veiksnių sutartas
tas
tik
problemas,
bet nieko aseimo posėdžių dalykai, šalia ir Jungtiniam Finansų komite
pie
tai,
ką
Vliko
valdyba
numa
apyskaitų ir sąmatų tvirtinimo tui pavestas uždavinys. Dėlto
tanti
artimiausioje
ateityje
da
bei priėmimo, buvo keturi pra pirmininkas pareiškė atsistatyryti toms problemoms spręsti.
nešimai ir su jais susijusių klau 1 dinimą.
Pranešėjas
ir vėliau pats Vliko
Seimas
negalėjo
čia
pat
išsi

simų svarstymais.
aiškinti, kur yra tos šių metų pirmininkas tikino seimą, kad
Vliko tarybos (J. Pakalkos) nesėkmės priežastys lėšų telki valdybai svarbu išgirsti seimo
ir valdybos (J. Audėno) pra mo srityje, bet visi kalbėję reiš- nurodymus, ar tuos uždavinius
nešimuose buvo šių Vliko or
Dr. Kęstut s Valiūnas, Viiko pirmi
,kė giliausį įsitikinimą, kad tai vykdyti ir kaip vykdyti.
ganų po praėjusio seimo vyk
Nutarimų komisija paskui pa ninkas kalba televizijoj apie Lietikrai ne prel. Balkūno ir ne
.
,,, tuvos okupaciją. Dr. K. Valiūnas
dytų darbų apžvalga — santrau ' jo pirmininkaujamos valdybos rengė....
pritariamus nutanmus dėl Chicagoje yaun?mo centre Lietuvos
ka duomenų, kurie savo laiku kaltė. Visi prašė prel. Balkūną antrojo bei trečiojo uždavinių, laisvinimo reikalais kalbės gruo
jau kiekvienas paskirai yra bu persvarstyti pareikštą jo apsi o dėl pirmojo parengė ir kon džio 20 d. 8 v.v. Visi kviečiami.
vę viešai pranešti. Ryšium su sprendimą ir pasilikti Tautos kretaus atsakymo projektą. Bet
Nuotr. V. Maželio
šiais pranešimais, keli seimo da Fondo pirmininko pareigose.
posėdyje kilo daug abejojimų
lyg8tamos svarbos ir didybės —
lyviai kėlė pageidavimą, kad
Plačiau išsišakojusių disku ir skirtingų nuomonių, ar ir šis
Vliko valdyba ir gal net tary sijų sukėlė Vliko vicepirminin bandymas atsakyti į tą opų san Lietuvos nepriklausomybės ir
ba rengtų savo posėdžius ne ko dr. B. Nemicko pranešimas tykiavimo klausimą visais atžvil tautos laisvė.
vien New Yorke ir tuo būdu su
Neturėdami iliuzijų, kad ar
apie artimiausius Vliko uždavi giais patenkinamas. Nuomonėm
eitų į artimesnį sąlytį su plates
timoje
ateityje Lietuva nusi
nius. Čia Vliko valdybos vardu pasidalinus lygiomis, nutarta
niais lietuvių visuomenės sluoks
kratytų
pavergėjų jungo, vis
buvo išdėstyta pažiūra į tris o- klausimą perduoti svarstyti ir
niais.
dėlto
tarptautiniame
horizonte
piausias problemas. Pirmoji iš spręsti Vliko tarybai.
Susirūpinimo seime sukėlė
įžvelgiame
reiškinių,
kurie
ir Ry
jų — bendravimo su pavergtai
Ateities viltys ir talka
prel. J. Balkūno Fondo ir Jung
tų Europos istoriją galės pa
siais lietuviais reikalas, jau ne
Vliko veiklos 25 metų sukak sukti nauja linkme.
tinio Finansų komiteto pirminin
Jrartą mėgintas spręsti, bet kol
čiai atžymėti skirtame Vliko sei
ko, pranešimas, kuris tik TF
Per visą žemės rutulį, per vi
kas dar neturįs visiškai teisingo
mo ir svečių pobūvyje Vliko pir sas tautas šiuo metu ritasi kaž
atstovybės Kanadoje pirm. S.
atsakymo. Išdėstęs daug sume
mininkas dr. J. K. Valiūnas pa- kokio nerimo, naujų socialinių
Banelio pranešimu buvo papil
timų, dėl kurių bandyti šio klau
dytas paguodžiančiais duomeni, reiškė eilę šių su tuo prisimini formų ieškojimo banga.
'simo sprendimai laikomi dar ne
mu susijusių minčių:
Šios kuklios bei reikšmingos
patenkinami, Vliko valdybos at
“Per 25 metus įvyko daug sukakties proga pažvelgus į ne
stovas kvietė seimą tą klausi
mą giliau panagrinėti bei savo pasikeitimų tarptautinėje are rimo ir veržimosi į laisvę ban
nuomonėmis ir sugestijomis pa noje, daug išgyveno lietuvių gą, sukrečiančią socialine ano
lengvinti valdybai, gal ir tary- tauta, pakito Vliko organizaci malija virtusią komunistįnę im
*bai, spręsti “šį labai sudėtingą, nė ir personalinė struktūra, ta periją, žvilgsnis taip pat kryps
opų ir didelio atsargumo rei čiau liko vienas nekintamas už ta į mus pačius: ką mes daro
davinys, kuriam Vlikas buvo me, kad ta banga greičiau su
kalaujantį klausimą”.
sukurtas
— tai nepriklausoma griautų okupacinę užtvarą ir
Antras Vliko valdybos užsi
Lietuva.
padėtų grąžinti Lietuvai laisvę.
brėžtas uždavinys — paruošti
Kai pažiūrime į mūsų tautos Neretas beviltiškai teisinasi,
ir išleisti svetimomis kalbomis
praeitį, nesunku įžvelgti, kokią kad mes esame maži ir didžiųjų
knygą- nušviečiančią, kaip vyk
lemiamą įtaką jos likimui tu įvykių pakreipti negalime. Tiems
doma Lietuvos rusifikacija.
rėjo vadai. Istorijos arenon ją skeptikams verta priminti Lie
Trečias uždavinys — “reika
vedė genialieji kunigaikščiai. tuvos laisvės idėjos skelbėjus
las sutelkti maksimum intelek
Tragiškas buvo karo pabaigos ir kovotojus, veikusius prieš pir
tualinių pajėgų į Lietuvos lais
sąmyšyje mūsų tautos politinės mąjį pasaulinį karą, kai Lietu
vinimo institucijų darbą”.
vadovybės — Vyriausio Lietu va buvo niekam nežinoma ir
“Mūsų vidurinioji karta (ne vos išlaisvinimo komiteto — pa- seniai užmiršta: arba mūsų pir
vadinsiu jos jaunimu)”, sakė sitrauk;mas į Vakarus. Tačiau muosius laisvės kovų savano
dr. Nemickas, “gali pagrįstai antra vertus tos institucijos, rius ir dabartinės okupacijos
didžiuotis gražiai prasiskleidu kuri gimė rezistencijos ugnyje karžygius — partizanus. Ar šių
siais savo intelektualiniais žie pavergtoje Lietuvoje visos jos faktų prisiminimas neturėtų pri
dais įvairiose profesinio gyve politinės tautos sutarimu, kuri versti susimąstyti kiekvieną lais
nimo srityse. Tačiau Lietuvos 'yra ir pakartotinai gavusi įga vajame pasaulyje esantį lietuvį,
laisvinimo institucija kol kas liojimus kalbėti pavergtos tau kuris niekieno nevaromas gali
dar neturi didelio pagrindo tos vardu, buvimas čia, laisva pasirinkti priemones ir kelius,
džiaugtis apčiuopiamu šios kar (jame pasaulyje, turi nepapras- .'kokiu būdu jis gali prisidėti prie
tos atstovų prieaugliu savo dar •tos svarbos visoje mūsų tautos į Lietuvos laisvės kovos,
bo baruose, neskaitant kelių laisvės kovoje. Tikėdami paverg
Šios sukakties proga todėl
labai vertingų pavyzdžių. Tos tųjų mūsų brolių tautiniu susi kviečiu visus į garbingą ir ne
kartos patriotizmu, tėvynės ar pratimu bei rezistencine dvasia, išvengiamą talką. Praeities nu
'tėvų žemės meile netenka abe- pasitikėdami išeivijos nesvyruo krypimai ir klaidos tenegrižta
’jbti, nes tos savybės yra aki jančiu prasmingu prie laisvės *į mūsų tarpą: mažiau žodžių,
vaizdžiai įrodytos, tos kartos kovos prisidėjimu.
manome, daugiau konkrečių darbų.
atstovams dirbant kiek kitoniš kad Vyriausias Lietuvos išlaisvi
Dvidešimts penkeri Vliko veik
ko pobūdžio lietuvių tautai ver nimo komitetas turėtų būti tas los metai liko praeityje su vi
tingo darbo baruose... tik tos židinys, kuriame susikoncentruo som mūsų sėkmingom pastan
kartos talka Lietuvos laisvini- tų visos geriausios ir pajėgiau gom, klaidom ir laimėjimais. Di
'mo institucijai kol kas dar nė sios mūsų išeivijos intelektuali dysis uždavinys — nepriklauso
nės ir politinės jėgos, nes gi už ma Lietuva ■— tebėra nepasiek
Gruodžio 21 d. kelionei apie mėnulį pakyla Apollo 8 ir čia Cape Ken ra pakankama”.
l Konkrečių priemonių šiai pro davinys, kurio siekiame, yra ne tas.”
nedy jau baigiama pasirengti lėkimui į erdves.
(ELTA)

Vyriausio Lietuvos išlaisvini
mo komiteto dvidešimts penkto
jo gimtadienio minėjime, įvy
kusiame gruodžio 7-8 dieno
mis New Yorke posėdžiavusio
Vliko seimo proga, kur buvo
seimo dalyviai ir apie kita tiek
svečių iš Vliko bendradarbių
bei talkininkų tarpo, pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas pasakė,
kad “25 metų veiklos tradicija,
istorinė paskirtis ir organiškas
ryšys su visa lietuvių tauta Vli
kui suteikia moralinį pagrindą
ir likiminę misiją stovėti nesvy
ruojant Lietuvos laisvės kovos
priešakyje ir todėl jam priklau
so mūsų besąlyginė ir visokerio
pa parama”.
Dabar šios sukakties reikšmė
yra ne ta, kad per tiek laiko
nepasiekta tikslo, o ta, kad tikė
jimas tuo tikslu ir ryžtas jo
siekti per taip nemaloniai ilgą
laiką ne tik nepalūžo, bet išli
ko nė kiek nesusvyravęs ir tebestiprus tesėti.
Eilės kitų seimo dalyvių pa
reiškimuose buvo pabrėžta, kad
nuomonių skirtumai, — kartais
net gana aštrūs pasireiškią vi
suomenėj ir pačiame Vlike dėl
veiklos būdų bei priemonių, —
jokiu atveju nėra neištikimy
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Palikęs kapines, Leonas užsuko į kuklų restoraną.
Pavalgęs, sugrįžo pas gėlininką, kur dar užsakė gėlių ka
pui, pakalbėjo su kapinių tvarkdariu ir pasileido į kelio
nę namo. Išvažiavus iš miesto, judėjimo kaip ir nebuvo.
Kelias buvo lygus, nuobodus, nes gamtovaizdžius už
stojo aukštas pylimas ir reklaminės lentos. Leonas ir
vėl prisiminė savo gyvenimo epizodus, labiau ar ma
žiau sukrečiančius jo ir taip įtemptus nervus. Baimė
susitikimo su Renata pradėjo virsti manija. Jam ne kar
tą atrodydavo gatvėje sutikta nepažįstama moteris pa
naši į Renatą. Prie durų suskambėjęs skambutis jį
gąsdindavo: gal ten ji? Nepažįstamus vokus, kartais ir
paprasčiausių reklamų siuntinius, jis plėšdavo su bai
me.
Leonas pamažu prarado pusiausvyrą. Su nerimu jis
prisiminė prieš kelerius metus reikšmingą pasikalbėji
mą su Matilda. Buvo Matildos gimtadienis. Keturioli
kos metų Matilda jau rodė visas būsimo grožio žymes, ji
buvo prieš laiką subrendusi ir rimta, augdama be drau
gių ir bendraamžių draugų vien tik savo tėvo draugys
tėje. Sentimentalios nuotaikos pagautas, stebėdamas Ma
tildą, besidžiauginačią dovanomis, Leonas prasitarė:
— Tu taip panaši į savo motiną, Matilda. Kartais
man atrodo, kad aš ją tavyje matau. Ne tik plaukai,
akys, bet ir kai kurie judesiai. Ar tu žinai, kad ji nuosta
biai dainavo?.. Kaip lakštingala. Jos balsas buvo skam
bus, sidabrinis, stiprus. Ji tau dainuodavo ne lopšinis,

bet tikras klasikinių kompozitorių dainas. Ne kartą ją
girdėjau tau niūniuojant Schuberto serenadą... — Leo
nas susimąstęs nutilo. Matilda pakėlė į jį savo dideles
mėlynas akis ir tiriamai pažiūrėjo.
— Kodėl mamytė mirė, tėte? — klausimas pakibo
ore. —Kodėl neatsakai, tėveli? Aš noriu žinoti. Kadai
se tu man buvai pradėjęs pasakoti, bet paskui atsakei,
kad aš turiu laukti, kol užaugsiu. Aš jau didelė, beveik
tokia, kaip tu, — pasistiepusi ant pirštų galų, Matilda
prisiartino prie tėvo. — Prašau, tėte. Aš didelė mergai
tė. Man jau keturiolika metų.
— Tu ne tokia didelė, kaip įsivaizduoji. Tu dar vai
kas, — ištiesęs ranką, norėjo paglostyti Matildos plau
kus Leonas. Matilda atsargiai pasitraukė, klausiamai
žiūrėdama į tėvą.

— Vis tiek, tėveli. Pasakyk, kaip ir kodėl ji mirė.
Aš prisimenu mamą Ma... Mariją. Ji sirgo, važiavo į li
goninę. Paskui viskas buvo taip liūdna ir gražu laido
tuvių namuose. Kur mama mirė?
— Mes gyvenome tada tokiame mažame miestely
je. Ji mirė... taip jau išėjo. Ilga istorija. Kada nors...
— Kai būsiu didelė... Ar ne, tėtuk? Tu man visa
da taip atsakai. Gerai. Tai parodyk man nors vieną ma
mytės nuotrauką. Argi tu neturi? Jei aš esu į savo ma
mytę panaši, tai bent norėčiau pamatyti, kaip ji atro
dė.
Leonas nenoromis išsitraukė iš kišenės rašomojo
stalo raktus ir, pasirausęs pirmame stalčiuje, padavė Ma
tildai nuo senumo patamsėjusiuose auksiniuose rėmuose
Renatos nuotrauką.
— Kokia ji graži I — šūktelėjo Matilda. — Ir tai
mano mamytei O, tėtuk, kodėl tu mamytės nuotraukos
niekada nelaikei kur nors ant židinio, kur ją galima

būtų visada matyti! Kaip norėčiau, kad ji būtų gyva!
Kodėl ji mirė, tėte? Kodėl? — Matildos akyse rinkosi
ašaros. Ji abiejomis rankom spaudė motinos paveikslą
prie krūtinės. Leonas nieko neatsakė. — Ar galiu nusi
nešti į savo kambarį? Aš norėčiau ją laikyti ant sa
vo stalelio, kad visada ją matyčiau?
Leonas norėjo protestuoti, bet suprato, kad per vė
lu. Matilda, pagavusi motinos nuotrauką, palikusi visas
gimtadienio dovanas, nubėgo į savo kambarį ir užsida
rė duris. Tą vakarą Matilda ilgai neišėjo iš savo kam
bario, o prie vakarienės ji sėdėjo nekalbi ir išbalusi, nuo
ašarų paraudusiomis akimis.
Nuo tos dienos Leonas pajuto, kad jis yra pra
radęs dukrą. Kartais jis užtikdavo Matildą, ramiai sė
dinčią savo kambaryje ir žiūrinčią į motinos portretą.
Ji nustojo klausinėjusi apie savo motinos mirties aplin
kybes, ir tai jam kėlė nerimą. Matilda buvo inteligentiš
ka ir smalsi, ir Leonas bijojo, kad ji pati nepradėtų
daryti išvadų apie savo motinos mirtį. Dar kartą jis pa
siryžo palaikyti Renatos mirties mitą ir pradėjo kurti is
torijas, kurių pagalba jis galėtų Matildai išaiškinti Re
natos mirtį.
Ir dabar, spausdamas gazo pedalą beveik iki pat
grindų, rankose suspaudęs vairą, Leonas įtemptai galvo
jo apie savo dukrą, su baime ir nerimu skubėdamas na
mų link. Jis prie namų visada artindavosi su nuolati
niu baimės jausmu, kad Matilda bus ką nors sužinojusi,
kokį nors sunkų klausimą sugalvojusi ir kiekvieną kar
tą su palengvėjimu atsikvėpdavo, radęs ją sėdinčią prie
knygų ar klausančią plokštelių muzikos, tokią pat ramią
kaip palikęs. Šito baimės jausmo Leonas negalėjo nusi
kratyti. Kažkokia nemaloni nuojauta nuolat spaudė jo
krūtinę.
£Bus dangias}

H E-L P W A N T E D — V T^R A I

m. gruodžioJ6 d.

DRAUGAS, pirmadienis,-

CLASSIFIED G U I D E

HELI' VVANTED — MOTERYS

IŠNUOMOJAM — FOR RENT

Išnuom. 3 kamb, butas su baldais,
vienam ar dviem asmenim, 1-me
aukšte. 3957 S. Rockvvell St.,
Stook Broke™ In our busy Michi
VI 7-8413
gan Avenue Office need asalstonce ln

S T E N O

Call —
Misa Hjomstrup for appt.
-v—
< ■ * V, d V» -jį giovi »*> ;
MEKRIL1.. LYNCH, PIERCE,

SERENAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

350 No. Michigan, FI 6-3700

TOP NOTCH
BEAUTY OPERATOR

APDRAUDĘ AGENTŪRA
Namų, iryvybSa
automobiliu,
•velkaton, bisnio.

I’atoslor lš«linoksjiino sąly

J.

gas.

BACEVIČIUS

n
j1

6456 S. Kedzia Ave., PR 8-2233

TELEVIZ UOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai,
stereo, oro vėsintuvai.
Pardavimas lr taisymas.

J.

MIGLINAS

Experienced
Good Salary. Paid VacAtibn
PHONE — 2824776

MEN

STČiP

lN RETREAD SHOP .
lf you do not, ąnd want CHALLENGE,
VARIETY, INDEPĖNDĖNCE and RE- Work for old Established Company
COGN1TION and are a people leader
Llsle, III.
vvitfa HldHtR goals, you have a 4728 Yencfer
cliance to Join a grovvth organižatfoh
on the ground floor.

Į'
i-

DRAUGAS
4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILL.

»<w... * » » • »

REAL

ESTATE

eh — ag

— sm

454S W. G3td St.
Chicago. 111. 60629

You can make yonr mark (and
Namų Centras
gOod money) tf you are ambltiopa,
ašd if you want growth
LEONAS REAL ESTATE aggfeslve
S kamb. 15 metų mūras
Marų.
ašid
advancement.
Liberal fringe
purka. Gazu Šildymas. Platus lotas. INOOME TAM —* NOTARIATAS —
benefits.
Salary
commensurate
IMIGRACIJA
2 raųto mūro garažas. $20.00.0.
Aukso kasykla.
Pelninga maisto
e3£
P
er
^
ence
an<* yotu"
TeL 925-6015
prekyba žinoma Marąuotto pke. Kai 2735 w. 71at St.
2 gražūs sklypai po ŠfaclSO pėdų
Beverly Shores. Ind. $7,900.
,

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

Opportunities have become available for individuala In three
arena of Engineering at our Marion, IlIinoLa, Facilhy:

IE TECHNICIANS

5 k. mūro pajamų namas su rūsiu,
nauj. šildy., kabinetine
virtuve tr
gražiai Įrengta veikiančia rūbų va
lykla. Gage pke. $16,900.
Didelei ar giminingai šeimai mū
ro nanjus bu rūsiu lr garažu ant pla
taus sklypo. . 6 H
kamb. plius 2
karrib. su pilna vonia pastogėje. 68
lr Talman. $2LĮ)00.
Sklypas lr šalimai S butų namas
geroj Brighton pko .apyl. 6—4—8%
k. modernūs butai. Virš. $800 paja
mų. $26.900.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W 43 St

Ct, 4-2390

A. & L INSURANCE AGEtfCT
AND REALTY
•

butas

rūsy.

V AIR A

Garsiau

$29,900.

REALTY

2517 W. 7 lst Street —. RE 7-9515

2 po A katnb. 8 meti
tų rūras, karštu
vand. šiluma gazu. Marąuette pke.
$42,000.
,
50 p. sklypas- Marųuette
Izniul ir
apartmentoma Tel
12 butų j metų modernus 1
gas {rengimais, balkonai,
- -- ----- ,
$26,000 metama. Pietvakarių miesto
daly. Teiraukitės.
Roomlug bouse. Pajamų
metams. Labai gerai
nėję miesto dalyje.
d kamb. mūr. "BuUt-,«nės plytelės, karšto vandens
gazu. Maro, pke, $20,500..
1H aukšto mūr. 6 Ir 6 kamb. >
iCJlmat Atskiri .šildymai, 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakley $10.500

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue

Tel. 471-0321
sarc~*i««! -

SALES • N0RT6A8ES ■ MANAGEblEMT

Member of M.LB.

s

3M COMPANY

“

P. O. BOX M

"An Ėąual Opportunity BJmployer”

------------- ■-

-jMi—bnmediate Opening

MECHANICAL ENGINEERING
BSME wlth one to five years ezperienco in a manufacturing focillty. Experlenc« and haokgroumd desired in metai
fuhrieatlon or machinery. WiU be assigned troubleshootlng
projects in t.ho manufaeturtng operations.

—
S

Interested inditiduals senti rėmimo with salary reąuirements
to: MR. JAMES REDDEN,

=

5

IflDUSTRIAL

ENGINEER

lf you're «he oxceptional person we noed, arrange for your injtorviėw at
ouce. This is an exeollent opportunity. Coniplete fi-Įnge ■ benoflt program*
Top salary. Reąuired: Industrlal Knį-lncering Degroe Or related dėgree
with eccperieuoe. Permanent pouitloti. Contaet:
-

FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY
P. O. Box 570, Bloomington, Illinois 61701
Tel. (309) 452-4411

ENERGY
araniM

•

*

SUS#

SYSTEMS
DIYTSitM^

--v < •' f ;

3

AIRCRAFT —

POWER

• ■

Ali Eąual Opportunity Employer

(M &

P)

5

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

PLANT

Muąt have Mechanical
degree.

ENGINEERS

Engineering or Aeronautical

Ėngineering

POWER PLANT INSTALLATION
Three years eocperience to inėlude: thrust reverses systėms and
components, aiudliary povver units engine structural installation.

ELECTRO - MECHANIC AL
AND MECHANICAL ENGINEERS

IMMEpiATE OpfeNfttas
FOR EXPĖRIENCED

Tool & die makers
Engine lathe opr’s
A apprentices
Cicero jCrea

Phone — 652-4232
E x pe ri e n c e d

lf you are an aggressive, hard-working Engineer looking for an
opportunity to associate yourself with a dynamic, growth-minded
company, the following will be of interest; openings exlst for applicants with backgrounds in Electrįcal Engineering, aasociated
with Logic Design, Computer concepts, Office machine®, Precision
mech&nisms, etc.
Openings also available for Mechanical Engineers with back
grounds and experience with precision įmechaniams related to
Peripheral Computer Eąuipment, Office Machines, etc.
SEND RESUMES TO

THOMAS

State

E.

WNEELER

POWER PLANT SERVICE & PRGJECTS
Three years experience to include: basic engine hardvyitre, systėišs
and components, engine performance, overhaul procėdures and
techriical publications.
Salary commensurate with experience. Ekcellent benefits including
world wide travel prlvileges.

Send Complete Resume To:

Supę:totendent, Povver Plaut Engineering

PAN

AM

John F. Kennedy International Airport
Hanger 14, Room 140, Nevv York
"An Kąual Opportunity Employer”

Personnel Manager
Dura Diyiaion Of Intercontinental Systems, Ine.
5401 20th St. West. Greeley, Oolorado 80631

TECHNICIANS
For Small Slectranics
Corporation.

An Eąual Opipartunity Employer

IMMEDIATE OPENINGS FOR

PRINTED CIRCUIT

Pasinaudokite Dran^o „Classified“ skyriumi.

N. Efctoa Ąyenne
7T '
TT"

TECHNICIANS
PLATERS — ROUTERS — DRIUER8
TAPĖ COKTROL, ASSEMBLERS ele.
STEADY JOBS — GOOD PAY
“PLENTY OF OVERTIME” — NEM PLANf

ENGINEERS

Air Conditioned, Humidity Controlled,
Free Medical, Dental, Life Insurance — Retirement Plan

d ė s i g ri
engineers:

Send Resume or Call: 313—338*7186

OAKLAND GRAPHIC ARTS, IRC.
938 Featherstone Rd., PONTIAC. Mfclrigaš 48656

Plans an? being carried out now for an accėlerator of a slze undrėamed oif n
few years ago. By 1972 the Weatbn ačcelerator will make it possible for
scientists to accelerate protoną to an energy of 200 billlon eiectron volts
bpinging the U S. ever elošer to the Solutions sought in the world'& race to
discover the secrets of inher space.
Dmign engineers pf the highest ea libre are needęd by the National Accelerator
Laboratory for this importam project—one of the most ambitious pure research
projects in the world today. Engineers wifh E.E. dėgrėė vtrill be given assignmhnU in the areas of radio freąuency, power supplies, cryogenics, and Circuit
design—working on the designlng and testihg of componerits for the 200 BeV
accelerator. From 1 to 5 years experience in design engineering is necessary.
Locąted in a westem Chicago suburty, the National Accelerator Laboratory offėrs
superior vvorking conditions and liberal fringe benefįts. .This is your opportunity
to become a pert of ošė of the most excitirig research projects in the history
oi the United States.
PLEASE CALL OOLLECT OR SEND RESUME, IN CONFIDENCE TO:
MR. WI1JJLAM, BUTOJER

ALEX BATAS—R SALTO R
Main Office 5727 W. Cermafk Rd,, Cicero, tik Tel. Ot J^RBu
Tarime šimtus namy Ciceroje, Berrvyne, Riverside, La Grange Park
tr bituose vakariniuose priemiesčiuose. Praiome ožrabti | m5s0 ls»*W
lr Išsirinkti Iš katalogo.

T. E. Moore, Personnel Supervisor
Or CaJl doilect: (317) 348-3200

HARTFORD CITL INDIAHft 47348

BOX 1770

Sciltd

Supervisor of maintenance for a 3-machine mill. Paper experience
preferred, būt not mandatory. One to three years experienice
desired. Starting salary based on ąuaJiflcations. Inėreases ąccording to merit appraisals. Send resume of ąualtficationj* to the
attention:

BS ln ChE or Chemistry wlth one to flvo yeara experlence
ln the Chemical proceaslng field. Experienoe ln piroteohntes, eocploslvės and propellents deelrable. Asstgnimonts vylll
bu Procesą Engineering in the productlon Of pyrOtechnlc
devtcea.

CALL: MR. MICHAEL StVANSON

REAL ESTATE
S po A kamb. mūr. Modernios vo
nia, alum. langai, šiluma
gazu, 2
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.
2 po 5Vį kamb. lr 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras. 2 atskiros
šilimos gazu, alum. langai,
kilimai.
$46,600.
A butų naujas mūras. Karštu vand.
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų
virš,. IJO.OOO. metams. $86,000.
14 Imtu. 2-ju aukštų mūras. Geros
pajamos. Marąnette pke, $83,000.
10 butų po :t kamb. mūr. Alum.
langai,
netoli mūsų įstaigos.
Tik
$67.000.
4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų Jstalgos. $18,800.

•

:
£

CHEMICAL ENGINEERING

Salt Lake City, Utah
84110

DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

Ir

z . '

P. O

REAL ESTATE — INCOME TAX

72 br Talman. Mūr. IM aukšto. 2
butai — C lr 4 k. Garažas. $21,900.
71 tr Dilman. M«t ♦ kamb. Įm*
tas lr 2
kamb. rūsy. Gazo
šild.
’^r. a uamb. bungulOH.
Geram
stovy. Garažas. Tik ii 4,900.
70 ir Talman. Mūr. J po E kamb.

. • - ■■ y

KETTĖRING

į
Š

Marion, Illinois

GEORGE E. DIENER

4250 S. Mapletvood Av„ CL 4-7450

Sąžiningas patarnavimas ,

Retume
In Cohfldrtiee To

*

|

Industrial Engineering TechnĮoiana tvith flvo years background in Time & Mottan Study.

(801) 3284261, E*t. 208
--

0F

MAINTENANCE
FOREMAN

OPPORTUNITIES
AT MARION, ILL.

Fw FUftlMir Knforaąation
And Appotatment Call:

SIMKUS REAL ESTATE
NOTART PUBLIC

A. LAURAITIS , .
4045 So. Ashland Ave, LA 3-8775
(Currency Eachange patalpose)

CITY

P. O. Box 2185, Kettering, Ohio 45429

Reąiilres a BSIE or BRIM wlth erperlence in Methods
and Time & Motlon. Ha wlll oonduct LE. investigattons
to reduce and oontrol costs.

PROORAMMER

New Positions In A Growing City
Salaries May Be Higher After January
Apply Now Or Write To Personnel Dept. (Municipai Btdg.)

EXCELLENT OPPORTUNITY

ESTATE

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

AliūV MFG. COMPANY
3207 So. Shields Ave.

Structural Engineers, $10,300 — $12.300
Civil Engineers, $8,800 — $10,600
Traffic Engineers, $8,800 — $10,600
Recreatiort Asst. Director, $8,800 — $10,600
Purchasing Agent, $8,800 — $10,600
City Planner, $8,400 — $ 10.OOO

ri^-----------------------

BELL REALTY

m

Call Mr. Norman 225-2212

IMDUSTRIAL ENCIHEER

40 akru ūkis su trobesiais lr ma
šinerija Mičigane, 120 mylių nuo Chi
NAMU PIRKIMAS —V-vIeN '•i’
)r
4’f4 yli'
> f
$14,000,
'fPARDAVIMAS — VALDYMAS cagos.
10 butų mūr, namas
Marąuette tamediate opennigs for professioBotą nuomavimas — Income Tas. Pk. $11,000 met pajamų- Savininkas nal progroimner w^th experien.ee
duos paskola 6%. Kaina $68,000.
in būstrieso
appUcations
using
Notariatas — Vertimai
5 kamb: mūr. touogalovr pri* 71.
oe lr Roakwsll. Galima tuoj užimti IBM 350 BAL
. •
Apdraudę Agentūra $17.900.
4 butų po 5 kamb.
mūr. namas You wlll wdrk for a faišt-movihg
Gage Pk Nauja fclūmkTr eleritf*.* medlum stet oompany iš the heart
Alum.
langai. Dvigubas
garažas.
Of, thevi Mpantfidn.- We4t whėre
$46,000.
> butai po 0% kamb lr i karnk sdriing, hupting and fishing are a
J.
BACEVIČIUS
angliškam rflsyj. 12 metų mūr, ba
way of life.
6455 S. Kedzie Ave, — PR 8*2233 mos Marąuette Pk. 3 auto garažas.

tų au namu. Geros sąlygos.
ankšto, 16 metų pajamų ma
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko.
$26.70Oi
!i buU, namas po 3 mieg. Kabinetų
virtuves, sausos Įrengtas beismentas.
Aukštus trtogas. Įmokėti $.6,000.
8 butu mūras. Sausus rūsys. 2 po
7 lr 4 kamb. butai. Garažas. $29,600,
0 kamb. rezidencija
prie Pulaski
už. (parko* Mukaus lfi lauko lr viduj.
Pirkliui patiks, kaina prieš Kalėdas.
2 ankstų, H butų modemus mūras.
11 tnetų statyba.
Beverly
Wooda.
Virš . $14.000 nuoma, Namas per 8%
metus Kslmoka. Įnešti $25,000.
“Būta” restoranas. Įrengta pagal
visus miesto reikalavimus.
Pire 68
tr Westorn. Lietuviui lengvos sąlygoa
Dviguba nauda Iš 8 kamb. mūro.
Arti Murla High. Pigus.
Liuksus 7 kamb. mūras. Įrengtas
belamentaa. garažas,
daug priedų.
Gera vieta. $20,000.
švarutėlis, gražus 4% kamb. med.
Platus lotas. Arti mūsų. $12.760.

MACHINIST

3
B

iiiHiintmiuiuiHHiHmmuiHHHimmiH
REAL

Mušt bo familiar with all types of
productlon
machines and able to
make any neccssary rapatrs to keep
them in good
runnlng condition.
Starting rate $3.08 per hr. \vith autęunatie inereasps u p to $3,40% por
hr. after 30 day for ąuallfied man.
Permanant job. Many fringe bene
fits. 40 hr. S day wk.

for

KĖTTĖRING

E N G I N E E R S

Has Iminediate Opportunitiefl

Do you liks to have someone else
do your planning and thinking?

0F

Has Excellent Openings For

VVANTED— VYRAI

MAINTENANCE

The indJvidual we seek ghould have
a minimum of three years first line 1
tucperience in a job shop atmosphere,
some study beyond high school jind
be dlssuttsfiod wifh his preseųt posl- s
Uon dile to inablllty to utilize his full 2
iiiiliiikiiliiiliiiiiiiliilliililirltliiiililillliill* potentlal.
JEIGU JUMS REIK L A Salary commensurate with experience
GRA2IĘ VIZITINIU KORTELIU, and background.
kreipkitės > “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
Send Complote Resume To
tai ir prieinama kaina.

Krautuvė Marąuette Parke
2346 W. 69th Street
776*1486
Namą tel. — PR 6-1063

CITY

GENERAL TIRE & RUBBER
UOMRANY
PRODUCTION

FENNER & SMITH, INC.

WA 5-8063

2047 W. 67th Plot*

HELP

HELP VVANTED — VYRAI

gtvlng ąuotos, a.nswering
telephone
Typlng and shorthand
neoessary.
Liberal benefits — 8:30 to 4:30.

MOVING

jutflt čv.r? .TrvTirv'^ r t*.

*

Ad

’’ ’

,

Eąual opportuhtiy emptoyvr

NATIONAL ACCELERATOR
LABORATORY P. O. Booc 5t)0
BATAVIA, ILLINOIS 60510
Tel.

(312)

231-ūflOO

HELP

VVANTED —MOT E H f S

REGISTERED NURSES
AND LICENSED PRACTICAL NURSES
NEEDED IMMEDIATELY
To Staff New 200-Bed Wing Of The

WESLEY MEDICAL CENTER
550 North Hillside, Wichita, Kanaaa 67214

MINIMUM SALARIES FOR R.N.’s $S28.o6 MONTHLY
(This Will Movė To $580.00 As Of January 6, 1969)
MINIMUM SALARIES FOR L.P.N.’s $346.00 MONTHLY
(This Will Movė To $381.00 As Of January 6, 1969)
Excellent vvorking conditions and employee benefits plūs shift and
vveekend differential. Relocation assistance.

Contact Mrs. C. Lindley, Dept. J.B.
Director Of Nursing, Or The Personnel Office
By Letter Or Telephone Colleet

KUR ĮVYKS KETVIRTOJI DAINŲ
ŠVENTĖ
JURGIS JANUŠAITIS

Lyg ir įpratarde, kad didieji vyksta, taip ii’ čikągiečių ■ gausus
susibūrimai, įvairios didžiosios būrys dalyvaus “Draugo” pre
dainų ir tautinių šokių šventės, mijos įteikimo iškilmėse.
iTotkįų svarstymų šviesoje ir
teatro festivalis ir kongresai
dažniausia vyksta
Chicagoje. kilo klausimas muzikų ir LB
Mat praktika rodo, kad Chica- centro valdybos pasitarime, lap
,ga į bet kokį parengimą gali kričio 25 d. LB CV pirmininko
sukviesti didelius skaičius žiū- inž. Br. Nainio bute, kur būtų
ir geriausia
, kas ypač labai svarbu prasmingiausia
ruošti
ketvirtąją
dainų
šventę.
ų, Tautinių šokių ir Festivahų progomis. Chicaga gau-Čia buvo įvairių nuomonių.
jji lietuvių kolonija ir turinti Vieni teigė, kad geriausios są Vargonininkų sąjungos atstovas
muz. Algis Kačanauskas (dšinėje)
daug ir pajėgių darbininkų to lygos esančios Chicagoje Ir to dalinasi mintimis apie busimąją
kiems dideliems užmojams įgy- kiam uždaviniui atlikti pati pa Dainų šventę su JAV LB centro
yendinti. O tokias šventes su jėgiausia lietuvių koloniją. Muz. valdybos pirmininku inž Br Nai
ruošti tikrai reikia didelio kad- Alice Stephens kėlė mintį, kad niu
Nuotr. A Gulbinsko
* ro , daEbįninkų ir tai dar prity šventė ruoština Clevelandė, kur
rusių ir veržlių, nesibijančių pa esanti gera auditorija, tik kiek
reigos ir atsakomybės. Chicaga suabejota ar bus pakankamas ja šventės pelno paskirstyme.
tokių žmonių, ačiū Dievui, tik žiūrovų skaičius ir ar pajėgs
Tuo pasitarimu ir pradedama
užpildyti erdvią auditoriją.
rai turi
paruošiamieji ketvirtosios dai
Muz. J. Bertulis pasisako už
Savaime suprantama, kad ir
nų šventės darbaikitos didžiosios lietuvių koloni Chicagą ir duoda tvirtus moty
Pasitarime LB c.v. ižd. inž.
jos nuo Chicagos neatsilieka. vus. Pagaliau po įvairių nuo
K. Dočkus referavo apie praėjuįjluvoh'mi vr vucvay
vuu šį
oi klau
iuui-u . w' v.
i
-vi
*v
monių pokalbio
dalyviai
New Yorkas yra ne kartą išban iiuuuu
.
, T_,
,
šių švenčių pelnus is kur paais,
, .
dęs didelio mąsto sąjūdžius ir siimą paveda LB centro valdy- *, . , *
1. - , • X .
i
• Ta ,.kėjo, kad 3,000 doi. yra pasku
,
,
. , . .
■jiem pavyko gerai develandas bai, kuri tun artimiausiu laiku . J ..
... .L. .
.
ta vaikų .chorų ugdymui bei jų
.. * ...
.. . „ nnn , ,
ir Detroitas bei Los Angeles ištirti visas galimybes ir au-1
x- i
x j
~xx.- .muzikos literatūrai, 3,000 dol.
vietovės yra davę daug gražių spręsti kur 1971 metais miosti- yna atsargoje naujos šventės
rezultatų didesnius įvykius ruo na ketvirtoji dainų šventė.
ruošimo .pradiniems
darbams
šiant. O štai šiais metais Lietu
Tuo klausimu artimiausiu lai vykdyti ir 1,500 dol. kantatų
vių žurnalistų sąjungos centro ku ir pasisakys LB c. valdyba parašymams C. v. pirm. inž. Br.
valdyba Detroite iriasi gražaus Galutinai nusispręsta ir dėl šios ' Nainys priminė, kad Kultūros
žygio ir organizuoja “Draugo”’
šventės organizacinės struktū-į kongreso metu susidarė apie
raanano premijos įteikimo iškil ros. šventę ruošia JAV LB cen- į 6,000 dol. nuostolių ir juos reimes, kas šios kolonijos lietu tro valdyba JAV LB centro kią padengti LB c. v. Į pinigiviams bus šviesiu pragiedruliu. valdyba yra atsakinga už visus nius reikalus pretenzijų beipaTikimasi, kad kaip Detroitas šventės organizacinius darbus geidavimų reiškė Muzikologijos
nepamiršta Chicagos ir gausūs ir taip pat neša visą finansinę archyvas, Vargonininkų sąjun
fetrini į didžiąsias šventes at atsakomybę. Vyriausiam šven ga Muzikos žinioms paremti ir

S

tės organizaciniams
darbams kit.
vadovaujančiam pareigūnui pa
Baigiant šį gana įdomų ir nau
vaduotoją (vicepirmininką, asis dingą pokalbį, muz. J. Bertulis
tentą (skiria muzikai) Vargo pažymėjo, kad tokio pobūdžio
nininkų bei kitų muzikų sąjun pasitarimas su muzikais esąs
ga, susitarusi su į tą skaičių pirmas ir labai prasmingas ir
Miami, Fla.
neįeinančiais chorvedžiais). Mi dėkojo c. v. pirm- inž. Br. Naimiami alto skyriuje
nėtas vicepirmininkas skiriamas i niui už sveiką iniciatyvą. Muz.
\ Miami sk. susirinkime išrink iš chorvedžių tarpo. Jis yra at-|A. Kačanauskas dėkojo Vargota nauja valdyba: pirm A. D. saikingas už šventės muzikinę užninku .sąjungos vardu. SveiKaulakis, kuris keliolika metų dalį. Vicepirmininkas dalyvau-1 kibimo šiltą žodį Mokytojų sąyra pirmininkas Ir labai gražiai
viską tvarko, vicepirm. F. Rodgęrs ir C. Bukaveckas. Iždo glo
bėjai Mary Misehik ir Edwina
Yankus, rašt. Jemnie Bukavec
Mūsų mylimas brolis
kas, iždininkas Waiter Zees.
Valdyba yra išrinkta iš veik
A. + A.
liausių žmonių, taigi ir tikimės,
Jurgis - Vytautas Krištolaitis
kad gražiai dirbs. J. Bukaveckas
yra jau eilė metų raštininkė ir
savo žemiškąją kelionę užbaigė š. m. rugsėjo mėnesio 17 die
rašo gražiai lietuviškai ir ang
ną Kaiserlautern ligoninėje.
liškai.
Mes didžiam liūdesyje pasilikę jo seserys ir broliai dėko
Lietuvių diena bus vasario 19
jame visiems: kurie mūsų Vytuką lankė ligoninėje, ypatingai
p.p. Subačių šeimai, visiems jo draugams, kurie juo rūpinosi,
dieną klubo salėj, 3655 N. W.
lankė
ir kuo nors jam padėjo. Visiems jo darbovietės — 8593
34 St., Miami, Fla.4
L. S. inžinerijos lietuvių kuopos bendradarbiams, su kuriais
Nutarta turėti šv. Mišias Gejam teko 12 metų drauge dirbti.
sų bažnyčioj už žuvusius mūsų
Neužbirštamai liekame dėkingi L. S. Co. vadui kap. J.
Venckui.
brolius, kurie dar kenčia Sibi
Mūsų visų išskirtina padėka priklauso kun. B. Liubinui,
re. Toj bažnyčioj lietuvis var
kuris
lyg vienas iš mūsų. Vytuką globojo, jam tekė įvairias
goninkas Petras Stevens. Cho
paslaugas, juo rūpinosi, bei moraliai jį stiprino. O mirus, su
re nėra lietuvių, bet išmoko gie
organizavo bei pravedė iškilmingas ir tikrai įspūdingas lai
doti lietuviškai ir per šv. Mišias
dotuves. O taip pat dėkojame kun. J. Riaubūnui ir kun. J.
gieda Marija, Marija. Garbė tu
Damijonaičiui, kurie savo dalyvavimu šias laidotuves dar dau
giau pagražino.
rėti tokį gerą lietuvį vargoninUž jautrias atsisveikinimo kalbas prie Vytauto karsto: kun.
ką.
Br. Liubinui ,dr. J. Griniui, p J. Venckui, p. J. Lukošiui.
Bayfront Parke vasario 14 d.
Visiems, kurie išpuošė mūsų brolio karstą puikiomis
bus orkestras, gros lietuvių mu
gėlėmis ir vainikais.
ziką ir bus iš Chicagos solistas
O taip pat visiems, kurie savo dalyvavimu pagerbė mūsų
a. a. Vytautą, palydint jį jo paskutinėje šios žemės kelionėje.
Alg. Brazis. Tai vyks 7.30 vai.
Kun. Romui Kaaponiui už iškilmingas šv. mišių apeigas
vakare, Miami klubo salėj, po
Clevelande.
programos bus skani vakarienė.
Dėkojame visiems mūsų giminėms ir draugams, bei kai
Kviečiami visi lietuviai
mynams, kurie mūsų šio skausmo valandoje neužmiršo ir šv.
Elena Verbila
Mišių aukomis, užuojautomis per laikraščius, laiškais ir as

Mūsų kolonijose

jungos vardu pasakė 'Antanas ka ir jas aptarti pagal savo gal DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. gruodžio 16 d.
voseną ar asmeniškus įsitikini
Gulbinskas.
mus. Tai pakenkia tikėjimo vie
LB c. v- pirm. inž. Br. Nai
nybei ir griauna pačią tikinčiųjų
nys visiems pareiškė padėką už
Šv. Gabrieliaus Bažnyčios Klebonui
bendruomenę, kuri yra viena ir
iiipestį ir dėmėsį šiam būsimam
tikroji Bažnyčia. Religijos mo
dideliam įvykiui, džiaugėsi visų
kyme reikia būtinai išlaikyti pil
sveikais patarimais ir kvietė
jojo mylimai Motulei
ną ir nepakeistą apreikštų tiesų
visus muzikus bei bendruomeniA. f A. ELZBIETAI AUGONIENEI mirus,
doktriną Negalima iškreipti nei
ninkus nuoširdžion ir vieningon
vienos tikėjimo tiesos aptarimo,
širdingą
užuojautą reiškia
talkon, kas užtikrins ir šio di
kuris buvo Bažnyčios autorite
džiojo kultūrinio įvykio — ket
A. L B. Wilwaukee’s Apylinkės
tingai ir apgalvotai paskelbtas.
virtosios dainų šventės sėkmę.
Šiame klausime Bažnyčia negail
Vaidyba ir nariai
Svečius maloniai priėmė ir pa
daryti jokių nuolaidų, nors kar
vaišino ponia Nainienė.
tais dėl to galėtų kilti neigiamų
ar
nepopuliarių išvadų,— pab
ŠV.RAŠTO VERTUMU
rėžė
šv. Tėvas baigdamas savo
SUNKUMAI
kalbą. Audiencijos mietu ŠV. Tė
Popiežius Paulius VI-sis ben vas atskirai kreipėsi į Slovaki
droje audiencijoje kalbėdamas jos maldininkus, atvykusius į
tikintiesiems šv. Petro baziliko Romą iš Čekoslovakijos, iškel
TĖVAS IR SŪNUS
je, iškėlė įvairias sunkenybes, damas jų Ištikimybę savo tėvų
kylančias dabartiniais laikais, tikėjimui ir katalikų Bažnyčiai.
MARŲUETTE FUNERAL HOME
verčiant 'šv. Rašto tiesas ir ap
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
tariant tikėjimo dogmas pagal
— Motoristai, kurie į mašinų
naujųjų laikų ir įvairių kalbų bagažines įdeda žiemą svorio
Tol. 476 - 2345
2533 West Tlst Street
reikalavimus, čia dažnai kyla kad geriau būtų važiuoti, kaip
Tel. TO 3-2108-09
1410 So. 50th Ave., Cicero
pagunda pareiškė popiežius iš Sears Roebuck ekspertai teigia
apreikštų tiesų lobyno pasirink daro blogai, nes pažeidžia ma
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
ti tas tiesas, kurios labiau patin šinos stabilumą.

KUN. d. AUGŪNUI,

PETKUS

A. 4- A.

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GĖLINYČIA

JADVYGAI JARIENEI

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuv**)

Ir kitų papuošimų.

mirus

2443 West 63rd St.. Chicago. Al.

josios šeimos narius širdingai užjaučia

Telef. PRoepect 8-0833

Nashua, N. H.
ŽINIOS IŠ NASHUA, N. H.
BALFO VAKARAIS

Nashuos Balfoskyrius, kaip
kiekvienais metais taip ir šie
met, lapkričio 13 d suruošė pa
rapijos salėje korių vakarėlį. Iš
šio paruošimo irparinktų aukų
gauta gryno pelno 149 dol., o
pridėjus dar vėliau gautą iš Al
fonso Ulčickio 5 dol. auką, pel
nas padidėjo iki 154 dol. Balfo
skyriaus valdyba visiems auko
tojams ir prisidėjusiems darbu
asmenims nuoširdžiai dėkoja.
Ypatinga padėka priklauso pa
rapijos klebonui kun. J. Bucevičiūi už auką ir leidimą nemoka
mai pasinaudoti sale, o kun. A.
Vainauskui už auką Ir pagalbą
ruošiant kortų vakarėlį.
Valdyba

Visiems, visiems esame neužmirštamai dėkingi .

Nuliūdę SESERYS IR BROLIAI

SEARS

A. -f- A.
ELENAI JANKAUSKIENEI mirus,

jos dukrą ALDONĄ ir seserį EMILIJĄ GRUNDMANAITę giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
Ona ir Antanas Kaunai
k Emilija Vattnoraiti

Staiga miirė š. m. gruodžio 13 d. apie 5 vai. vakaro rašyto
jas, literatūros kritikas ir mokytojas
’
— "

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

BENYS BABRAUSKAS
Gyveno 1316 South 48th Court, Cicero, Illinois.
Gimė Lietuvoje, šaulių apskrityje. Amerikoje išgyveno
19 metų.
Baisaus liūdesio prislėgti lieka: žmona poete Gražina Tulauskaitė, sūnus Vytenis, 2 pusseserės Kalifornijoje, Ona Mi
kuckienė ir Mary Konrad su šeimomis, žmonos seserys — Ma
rija Antanaitienė ir Danutė švelnienė su šeimomis. Lietuvoje
liko velionies sesuo Liudvina Ūerbulenienė su šeima ir kiti gi
minės.
■ . ’; : i
Kūnas pašarvotas Vasaitls-Butkus koplyčioje, 1446 So.
50th Avenue, Cicero, Illinois.
Atsisveikinimas 8-tą vai. vakaro pirmadienį, gruodžio 16 d.
Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 17 d. 8:30 vai. ryto
iš koplyčios bus atlydėtas į šv. Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šfv. Kazimiero kapines.
Nuliūdę: Žmona, sūnus Ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus, Telef. OL 2-4003
Prašome nesiųsti gėlių.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
ONA

DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 -34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO<
MR. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcresf 3 - 6335i
Vienas blokas nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A. -J- A.

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PILIPAUSKAiS

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 1967 m., gruodžio 17 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gruod. mėn. 17 d. 8
vai. ryto Švč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a
Onos Pilipauskas sielą-

LACKAWICZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET
Tek REpnbUc 7-1213
2314 W. 28rd PLACE____________________ Tek Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
*348 8. CALIFORNIA AVE,__________ Tek LAfayette 3-3S72

ANTANAS M. PHILLIPS

3307 8. UTPANICA AVE. ________

®eL YArds 7-6401

POVILAS J. RIDIKAS

Nuliūdę: duktė ;jr sūnus su šeimomis.

3354 S. HALSTED STREET_______________ Tek YArds 7-ięil

HERITAGE MEMORIAL
ANTKAPIAI IR
PAMINKLAI
yra pilnai šarantuotL
Sears, Roebuck and Co.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

Kun. dr. J. Prunskis randa kiekvienam ir kiekviena proga
tinkamą paguodos, patarimų ar pamokymų žodį. Dalis jo raSytų
knygų dar neišparduota ir,galima gauti DRAUGE:

KAINOS nuo $74.85; j tę kainę Įeina pristatymas ir
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai
Sutaupote

PRospecf 8-0834

A. L. B. Milwaukee’s Apylinkės
Valdyba ir nariai.

PADĖKA

meniškai, širdingai mus užjautė.
Visiems laikraščių bendradarbiams, kurie apie mūsų brolį
taip gražiai parašė, o taip pat ir laikraščiams — Darbininkui.
Draugui ir Dirvai, skyrusięma savo laikraščių skiltis mūsų
brolio pagerbimui.

—

—

Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South Westem Avenue

Tel. HEmlock 4-4800

THOMAS J. KEARNS, vedėjas

AUKŠTYN ŠIRDIS (pavyzdžių ir gražių minčių rinkinys) $2.00
METAI SU DIEVU,
(patrauklūs pasiskaitymai)

$L00

MOTINA GAILESTINGOJI, (pritaikyto gegužės mėn.) . ..0.30
AUŠROS VARTAI, (Vilniaus šventovės Istorija) ............... $1.80
lllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIHI

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
16821 S. MICBIOAN AVE.

Tek COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3316 S. LITUANICA AVE.

Jei. YArds 7-1138

VASAITIS — BUTKUS
14*8 JEk gOth Ave., CICERO, ILL._______Tek OLympie 2-1+03

LAWN FUNERAL HOME
Sigfflund J. Sutkui
7606 STATE RD., OAKLAWN. ILL.

Tek 636-2320

6

DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. gruodžio 16 d.

X Marijonų
bendradarbių
Chicagos apskr. prieškalėdinis
susirinkimas su vaišėmis įvyks
šį trečiadienį, gruodžio 18 d., 7
vai v. marijonų vienuolyne..
Prašome bendradarbius ir mū
sų vienuolyno rėmėjus daly
vauti.
X Dovana turi būti vertingu
lietuviiką . katalikišką tokraStj
Draugą ’

Užprenumeruokime

x Su a. a. Ben. Babrausku
atsisveikinimo valandėlė įvyks
ta šiandien, pirmadienį, vakare
7:30 v. Vaaaičio - Butkaus lai
dotuvių koplyčioje, 1446 So. 50
ave., Cicero, BĮ.
X žurnalisto Jurgio ir Ve
ronikos Janušaičių 25 m. vedy
binio gyvenimo sukakties palai
minimas įvyks gruodžio 29 d.,
sekmadienį, 3 v. p.p. tėvų jė
zuitų koplyčioje. J. Janušaitis,
kuris yra vienas iš mūsų prodūktingiausių spaudos darbuo
tojų, yra aktyviai įsijungęs ir į
visuomeninę veiklą. Šiuo metu
jis yra Balfo vajaus globos ko,pirndninka3 t yra
surinkti didesnę sumą pi„ t prekyWntakų, su to.
prekybos

savo bičiuliams šį laikraštį Ka
lėdų švenčių proga.

x Ar prieš indoeuropiečiams
atsikeliant Europos žmogus tu
X Marcelė Totoraitienė po rėjo vieno Dievo sąvoką, tai
sunkios operacijos sveiksta na- yra klausimas, kurį kun. Vyt.
muose dr. Tumasonio priežiū-, BagdaJlavičlus svarstys trečiaroje.
dienį 7:30 v. v. Jaunimo centre.
X Kurie mano, kad “Draugo”
X Bridgeporto Šv. Jurgio pa
prenumerata
yra vertinga Ka
rapijos lituanistinė mokykla
lėdų
švenčių
dovana,
turi pa
gruodžio 22 d., sekmadienį, 3 v.
skubėti
laiku
užsakyti,
kad bi
p. p. parapijos salėje rengia Ka
čiulis
tą
laikraštį
pradėtų
gauti
lėdų eglutę, šalia mokinių išpil
domos programos bus rodomos tuoj >po Naujųjų Metų.
x Julia Šalkauskas, Chicago,
lietuviškų vaizdų skaidrės. Tėvų
komitetas kviečia visus savo at III., gavusi “Draugo” kalėdines
silankymu paremti lietuviškąją korteles viena jų mus pasveiki
mokyklą. Vaikučiai bus Kalėdų no ir pridėjo 5 dol. auką. Nuo
senelio apdovanoti, o svečiai pa širdus ačiū.
X Lietuvos Vyčių sendrau
vaišinti kavute.
gių susirinkimas įvyks gruodžio
x Barbara Vilcauskieuė, Ber- 17 d., 8 v. v. Vyčių salėje, 2451
wyn, Iii., “Draugo” skaitytoja, W. 47 st. Visi nariai esate kvie
savo sveikinimus mūsų dienraš čiami gausiai susirinkti ir naučio parėmė ir 5 dol. auka. Labai jų narių atsivesti. Susirinkimas
ačiū.
svarbus
X Aukų mūsų spaudai parem
X Kazimieras Mikšys, gyve
ti,
atsiteisdami už kalėdines
nąs 6807 So. Talman, Chicagoje,
korteles,
kalendorius ar kt., pri
gavo laišką iš Indijos, nuo vys
siuntė:
4
dol. — Mot. Balchukupo Ignacijaus ISu D’Souza
nas,
po
3
dol.
— K. Kriaučiūnas,
Vyskupas dėkoja už auką ir ra
F.
Černių
vienė,
Ant. Kleiza; po
šo, kad jo vadovaujamoje Barodos vyskupijoje potvyniuose 2 dol. — V. Merkevičius, A.
žuvo daug žmonių, gyvulių, pa Mačiulis, A. Abraitis, Br. Masėlių. Du kunigai, teikdami pa čiulaitis, V. Poškus, A. Adomai
galbą,. žuvo automobilio nelai tis, A. Sprainaitis, Mr. & Mrs.
mėje. Pažymėtina, kad tas in P. Cinkus, M. Senferas, M. Kra
N.
das vyskupas buvo K. Mikšį ap sauskaitė, K. Savickas,
Ward-M.ikšytė, J. Gepneris, J.
lankęs Chicagoje, o dabar savo
laiške net visą posmą įrašęs lie Nakutavičius, iSt. Jakubauskas,
tuviškai. K. Mikšys yra vyres B. Genys, J. Vaškevičius, V.
nio amžiaus, pensininkas ir tu Vaičiūnas, J. Rucys, J. Shaulins
įkas, S. Tumosa, Ed. Petraus
ri rūpesčių su sveikata.
kas, M. Baibickienė; 1 dol. — J.
X Vyrų uždaras rekolekcijas Čaplikas.
Visiems nuoširdus
numatoma organizuoti vasario ačiū.
21-23 d. specialiuose rekolek
x VI. ir A. Stropai, atnaujin
cijų namuose Barrangton, BĮ.,
dami “Draugo” prenumeratą,
apie 50 mylių nuo Chicagos. Jos ir atsiteisdami už kalėdines kor
prasidėtų vasario 21 d. penkta
teles, pridėjo 5 doL auką. Mūsų
dienį 77 vai v. ir baigtųsi va
dienraštis dėskoja.
sario 23 d. sekmadienį, 3 vai.
X “Prisiųsldte mums dau
p.p. Rekolekcijas pravestų lie
giau
kortelių” — rašo skaityto
tuviai tėvai jėzuitai. Norintieji
jose dalyvauti smulkesnių infor jai ir užsako jų didesnį kiekį:
macijų gali gauti. Albinas Dzir kun. A. Vaikiška, dr. M. Stanei
vonas — 927-2322 arba Vytau kienė, A. Vaičiulaitis, Al. Manvydas, E. šeškūnas. Ačiū už pa
tas Kasniūnas — 585-3617.
ramą “Draugui”.
X Petras ir Elena Starevičiai,
X “Nė vienai šeimai nebus
neseniai iš Chicagos — Roseramios
Kalėdos, jei neužsakysi
lando persikėlę gyventi į Los
Angeles, mums prisiųstame ka te savo augantiems vaikams lie
lėdiniame sveikinime rašo: “Mes tuviško laikraštėlio “Eglutės”,
čia jau baigiame apsiprasti. La kuri įpratins vaiką į lietuvišką
biausia esame sužavėti Šv. Ka skaitymą. Adresas: “Eglutė”,
zimiero parap. bažnytiniu cho I.C.C. Putnam, Conn. 06260.
ru. Taip gražaus bažnytinio gie
X “Draugui” padėjo apmo
dojimo seniai jau nesame gir kėdami prenumeratą ar kita
dėję. Puiki ir 'šios .parapijos proga pridėdami aukų: 3 dol.—
tvarka. Visur jaučiamas didžiau Just. Palubinskas, po 2 dol.:
sias noras lietuvybę išlaikyti”. J. Bertulis, S. Mockūnas, Pov,
X Už a. a. inž. Alfonso Se- Balčiūnas. Dėkojame.
mėno sielą, minint liūdnas ant
ras mirties metines, gruodžio 7
d., antrad., bus atnašaujamos
gedul. šv. Mišios koplyčiose: T.
Marijonų 7 v. r., T. Jėzuitų 8
v. r. ir Madison, Wis. Liūdinti
šeima maloniai prašo prisiminti
velionį maldose.
<pr.>

I S AKT! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

vairiose Seinų krašto vietose o
taip pat ir Lenkijoje.

SUVALKŲ TRIKAMPY

— Dali. Žibuntas Mikšys, nuo
— Punsko miestas pereitą
latos gyvenąs Paryžiuje, šiomis vasarą pasipuošė žolynais, gėlė
ITALIJOJ
dienomis lankėsi Chicagoje, da-? mis, apsišvarino ir Lenkijos
— { Romą per Maskvą atvy
lyvaudamas lietuvių teatro fes miestų konkurse laimėjo 50,000 ko Rygos arkivyskupijos ir Lie
tivalyje ir kituose kultūriniuo zlotų premiją. Esą pastatyta pojos vyskupijos apaštališkasis
se parengimuose. Savo viešna kiek naujų namų, tačiau vis dar administratorius vysk. Julijo
gės proga, dailininkas susitiko nesą kanalizacijos. Neįstengia nas Vaivods. Taip pat šiomis
su Vytautu Saulium, kuris atlie ma ir mokytojams gyvenamąjį dienomis iš Belgijos į Romą at
ka technikinį klišių paruošimo namą pastatyti: nesą statybinės vyko Minsko vyskupijos apašta
darbą ryšium su Lietuvos Di medžiagos ir “vykdytojo”.
liškasis administratorius vysk.
— Punske
veikia vidurinė Boleslavas Sloskans, po II-jo
džiosios kunigaikštijos 1529 me
tų statuto leidimu. Z. Mikšys mokykla — licėjus su dėstomą Pasaulinio karo gyveną trem
yra teisininkės — istorikės Jo ja lietuvių kalba. Licėjaus di tyje.
nės Deveakės, 1965 metais Pa rektorius A. Uzdila.
ryžiuje, mirusios, statuto pra
— šlynaldemyje veiklia ge imiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiimimiiiimuiii
dininkės, testamento vykdyto ras lietuvių choras, Sidaro va DEKORAVIMAS
jas. Yra vilčių jog statutas lie dovaujamas. Iš lietuvių dabar
IŠ VIDAUS IR Iš LAUKO
tuvių kalboje pasirodys 1969 m. tinių veikėjų minimi agr. J. Pa Kilimai ir apmušti baldai valomi.
vasarą. Originaliai statutas bu
Kreiptis |:
jaujis,
kult namų vedėjas
Akad. skaučių dr-vės Chicagos sk. valdyba. Iš k,: J. Rašlavičiūtė, V. vo pasirodęs 1529 m. sena sla
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1060
Čėpla.
Bobinaitė, Ir. Baltramonaitė, R. BaraitS (pirm.), G. Pagirytė, R. Do vų kalba ir buvo išleistas trimis
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIMIHIIIIIIUIttM
markaitė.
Nuotr. J. Tamulaičio
— Petras Vilkelis, Dušnicos
laidomis.
Grafas Aleksandras
Plateris, teisės istorikas, yra šio (prie Galadusio ežero gyvento
leidinio redaktorius kartu su jas, Lenkijoje minimas kaip įžy GARBAGE DRUMS
dr. P. Joniku, kuris prižiūri kal mus žydų gelbėtojas, 1939 m., WITH COVERS AND HANDLES
bą. Ta pačia proga dail. Žibun vokiečiams užėmus Lenkiją, or
80 and 60 gal. Free dellvery
tas Mikšys apsilankė ir Beverly ganizavęs masinį žydų gabenimą
BALFO RINKLIAVA CICERO KA PASIŪLYTUM DOVANŲ
Shores, Mich., kur susitiko sa į nepr. Lietuvą. Tuo metu Vil 5622 So. Racine. 434-1113
“Chicago Sun Times” dien vo universiteto laikų kolegas kelis per sieną pergabenęs apie
Cicero Balfo vajaus aukų rin
inž. G. Kačanauską ir arch. E. 100 žydų ir tuo būdu išgelbė
kėjai jau baigia aplankyti pagal raščio priede buvo išspausdinta
PARDUODAMI
Masiulį. Buvo nesimatę lygiai jęs jų gyvybę. Ir kiti lietuviai Iš MODELINIŲ
pasisakymai
parinktų
kritikų
NAMŲ BALDAI
turimus adresus savo tautiečius
daug padėję žydams.
30% iki 50% nuolaida.
Galima
ir surinktas aukas įdeda į Šv. ir plunksnos žmonių kokias kny- 20 metų. šiuo metu Žibuntas
gas jie pasiūlytų dovanoms šv. slaugo ligoninėje Detroite gullnpirkti dalimis ir iėmokėtinai.
—
LVKD
—
Lenkijos
lietuvių
Antano taupymo ir skolinimo
motiną Arlauskaitę - draugijos eilė skyrių veikia į- SOUTHWEST FURNITURE CO.
bendrovėj specialion Balfo sąs- Kalėdų proga. Jdomu, kad dau- čią savo
6200 S. VVestern, Tel. GR 6-4421
kaiton Nr. 21203. Pasekmės
antorlų pasiūlę daugiau J Mikšienę, aktorę ir reiisorę Ihlogos. Ciceriečiams prieš kitus
P™*““
pvz-jn^uaų milžimą, dudklę lietu- iiiiuiiuiiiuuuiiiiiiiiuuiKiiiiiimiiiiiiiiii
Balfo skyrius jau rradonu,ti Vietnamo klausimu. Vienas pa- toškai scenai
LEO’S SIHCUIR SERVICE A. ABALL ROOFING C0.
knygą, kaip
nereikės, bet iki užsibrėžto tiks- 81
savo pa
LEONAS FRANCKUS
Inž. Juozas Ruptnskas,
įsteigta prie* 49 metu.
lo dar toli. Pasigendame dar ne- geriausią dovaną. Gi “Chicago Rocheeter, N. Y., dirbąs New Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tune-np ir Motorų Remontas
Dengiame visų raštų stogus. Taiso
_ geraširdžių aukotojų, ku- Tekūne paklausti kritikai komaža
greito žinyboj, prie kelių
me arba dedame naujus kaminus, ri
67BB Se. VVestern Ave. nas.
rie savo"pa”vde^a^net“dlr'nė; «“ Sdruinslo. knygne, via ei planavimo darbų,
nutekamuosius vamsdiiua Dažo
šių metų
me li lauko. Taisome mūra “tuck
Kampas 58th Street
atliko, todėl malonui praiome
S°tenyT°
‘ gruodžio 14 d. išvyko porai mė
pointing”, Pilnai apsidraudė.
Visas
Telefonas — PRospect 8-9633
darbias garantuotas
visus cicerieėius, išsikėlusius Įl^ '
fubernatenus nesių atostogų į Australiją. Ten
įimnnnnnnniniiiiiiiiniiviiiniiiiiiiiiiiii
LA 1-6047 arba PO 2-8778
tolimesnes apylinkes, ir tuos. ShaPTO rekomendavo be kitų apsistos pas brolį Joną Rupinskinygų
ir
Miltono
Prarastąjį
ro

kurių rinkėjos namie negalėdavo
Apskaičiavimai nemokamai
ką ir brolienę Vingro Rupins— ao% pigiau mokflsH
rasti, savo aukas atnešti ar paš jų. Biwco ir daugiau kurie siū kienę (šilingaitę) su šeima, gyv. 'O** —
Skambinkite
bet kuriuo laiku
>. apdrands uno ngntee ir automo
tu atsiųsti j taip gerai visiems lė jau seniai išleistas, klasikines
bilio pas
Adelaidės mieste.
FRANK ZAPOLIS
žinomą Juozo Gribausko vado knygas, tačiau buvo ir tokių,
kurie
rekomendavo
ir
aktualias
aaos% Weat »ftth Street
vaujamą šv. Antano taupymo
Chimera lUinota
karą
ir
riaušes
liečiančias
kny

ir skolinimo bendrovę; 1447 So.
TeL OA 4-MM ir OR S-4MS
IVI O V I N G
gas. Įdomu kokias lietuviškas
49th Ct. Cicero, III. 60650.
knygas kalėdų dovanoms pa
Apdraustas perkraustymas
Dėkojame visiems jau auko siūlytų lietuviui lietuviams.
(vairių atstumų.
jusiems, o tos pareigos dar neO V I NG
■
.4
‘
atlikusiems linkime paskubėti TEISĖJAS NELEIDŽIA PA
J. NAUJOKAITIS
A. VILIMAS
tai atlikti, kad šventą Kūčių va
Apdraustas perkraustymas
SKELBTI IŠBRAUKTŲ
823 VVEST 34th PLACE
Ilgų metų patyrimas
karą galėtume visi jaustis liksTelef. — FRontier 6-1882
VIETŲ Iš PRANEŠIMO
VfA. 6-0209
Chicago, Illinois
mi ir laimingi ir kad nė vienam
U.
S.
distrikto
teisėjas
Wilmūsų neberūpėtų Balfui neįteik
ta auka. Aukas rinko: O. Bau liam J. Campbell atmetė advo
kienė, Č. Bačinskienė, J. Bobi kato D. Walkerio prašymą, kad
PASINAUDOK DABAR
nienė, K. Deveikis, O. Galvydie- būtų leista paskelbti kai kurie
įvykiai,
kurie
buvę
išbraukti
iš
nė, L. Griauzdienė, J. JelmokieAUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS
nė, A. Kvecas, M. Mackuvienė, Walkerio pranešimo apie buvu
J. Maildeikienė, R. Memėnienė, sius Chicagoje neramumus pra
dr. B. Motūšienė, E. Migutienė, I ėjusio rugpiūčio mėnesį, vyks
tant JAV-ių demokratų konven
Gr. Medziak, I. Pemkienė, J. Pucijai. Teisėjas Campbell paretšpelienė, N. Sodeikienė. Visoms kė spaudos konferencijoje, kad
PHR ANNUM
PER ANNUM
ir visiems priklauso nuoširdi paskelbimas tų dalykų, kurie
ON INVESTMENT
ON REGULAR
BONUS
istorijos
padėka.
O. Z. buvę išbraukti iš Walkerio ra- Buffalo, N.Y.. miesto
CURRENT RATE
$1,000
MIN.
narto, gaili turėti įtakos į fede- muzie.tui įteiktas lietuvių tautinis
košt urnas, atžymint Lietuvos ne- |
DAUGIAU
KAIP
PUSK
ŠIMTMEČIO
PATARNAVIMŲ
ralinę grand juiry, kuri dabar priklausomybes atkūrimo 50 m.
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS
tyrinėja tarp policijos ir demoną sukaktį. Nuotraukoje matyti Ma- į
VIKAD ISMOKEJOM TAUPVTOJAM8 PAGAL
X švenčių proga atsilankę į trantų susikirtimus. Išbrauktos rija Gamziukaitė. modeliuojant tą:
PAREIKALAVIMU
kostiumą,
muziejaus
atstovas
!
vietos
liečia
įvykius,
į
kuriuos
Bangą TV pirkdami juodą-balWatler Dunn ir dr. A. Gamziukas
esą
įvelti
šeši
policininkai.
Šiuos
tą TV gausite dovaną AM ne
AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS
šią nuotrauką įsidėjo “Buffalo
šiojamą radiją; prie spalvotos įvykius dabar tyrinėja grand Courier-Expre.se/’ laikraštis gruo
BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
gausite AM-FM. Adr. 2649 W jury.
džio 9 d. laidoj.
4071 Archer Ava., Chicago, DI 00682
LA 8-8248
6Srd St Tei. 434-0421, namų
WA 5-3607.
(sk)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

5.25

4.75

x Lietuvių Fondus paaukotos
sumos nurašomos nuo pajamų mo
kesčių. Visi LF nariai ta teise nau
dojasi. Baigiantis metams atsiran
da daugiau norrinčlų įstoti j LF
narius, nes gali fondui duotą au
ką nurašyti nuo pajamų mokesčių.
LF adresas: 6643 S. Maplewood
Ave., Chicago ,111 60629.
(pr.)

X Naujųjų Metų sutikimas
Play House, 2515 W. 69 St.
$25.00 porai; $15.00 asmeniui.
Valgis ir gėrimai. Rezervaci
joms skambinti 778-4240 (sk.)

X Terros dovanų ir brange
nybių prekyba atdara nuo pir
mad. iki penktad. nuo 9:30 —
9:00 v. v. šeštad. nuo 9:30 —
6 v. v. ir sekmadieniais nuo 12
iki 5 v . v.
Terros adresas — 3237 W. 63 J lietuvių kultūros muziejų Chicagoje atsilankę R. Korzonas. P. SoSt., telefonas
434-4660. (sk.) , deika ir J. Pileckis.
Nuotr. J. Kasakaičio

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

— Švenčionių statybos remon nėj, viešoj kalboj piktinosi to
tų įmonei reikia miško medžia kiais beprasmiais vežiojimais,
gos. Miškų ūkis čia pat. Bet - vistiek negelbėjo, kaip negelb
medžiagas skirsto tokia rusiška sti ir iki šiai dienai laikraščiuo
įstaiga, vardu Utbumsnab. At se nuolat kartojami pasipikti
seit, popierio gamyklų aprūpini- nimai ar 1 pasityčiojimai dėl to
mo įstaigos padalinys Lietuvoj, kių nesąmonių. Tame pačiame
Taigi švenčionišldai kreipiasi į laikraštyje skelbiamas skundas
tą “litbumsnabą". Ir gauna me iš Dūkšto. Ten Baltijos geležiu-'
džiagos ig (Karelijos, šiek tiek iš kelių valdyba nutarė praplėsti
Biržų, tik ne iš vietinių miškų. geležinkelio stotį. Darbą pradė
Iš Švenčionių miškų ūkio me jo tuo, kad uždarė pervažą iš
vienos miestelio (dabar jau |
džiagą “litbumsnabas” skiria į
miestu vadinamo) dalies į kitą.
Klaipėdą, į Gudiją, tik ne į Dūkštas liko padalintas į dvi įŠvenčionis. Švenčionėlių geležin zoliuotas dalis: norint iš vienos
kelio stotis užversta lentomis, gatvės pervažiuoti į kitą, reikia
balkiais, kurių vieni parengti važiuoti apie 4 kilometrus. Ka
išvežti kitur, o kiti ką tik atvež da stoties plėtimo darbai prasi
ti iš kitur. Apie tai rašo “Czer- dės, dar nematyt, bet pervaža
wony Sztandar”, lenkų kalba uždaryta, ir net miesto valdžia
Vilniuje leidžiamas kompartijos į skundą dėl to uždarymo ne
dienraštis (lapkr. 24). Ir nebe- gauna jokio atsakymo iš gele
vadina to net “nepaprasta isto žinkelių valdybos. Jokiai Lietu
rija”, kadangi toki reiškiniai, voje veikiančiai administracijos
matyt, nepagydoma rusų biu-Į įstaigai geležinkeliai nepriklau
rokratijos liga. M. šumauskas so, ir jų valdytojai prieš vietos
prieš apie 10 metū, būdamas gyventojus nemažiau Išdidūs
vietinės

administracijos vinšū-, kaip ir rusų kariuomenė. (EUta)

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET

Telef. — CA 6-7262

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE

CENTER,

MKRQŪETTE PK.. 6211 S. Westem.

INC.

PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 var. Kitom
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro
SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

