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Kalėdų
teroras

Kai šventės subanalinamos
ligi kraštutinumo

Tai ne Kalėdos, kurios ameri
kiniu pavyzdžiu jau jsibrovė į vi
są eilę vak. Europos kraštų, tai
— prekijams proga pasipinigau
ti, o pačias šventes subanalinti
ligi kraštutinimo.

Ką gi mato mūsų vaikai gat.
vių vitrinose ar pačiose miestų
gatvėse? Eglutes, kurios žymiai
gražesnės už tą, kurią mama pa
statė “livingrumo” kampe. Jau
keturios savaitės visiems mums
buvo kalama i galvą, kad jau ne
trukus Kalėdos, kad... nepamirš
kite įsigyti dovanų.
Pirkite, tuštinkite savo
pinigines
M

Mieste visur vainikai, papuoša
lai, o vitrinose akis rėžia praš
matniai išdėstytos prekės. Tik
pirkite, tik tuštinkite savo pinigi
nes, nes juk... Kalėdos.
Per garsiakalbius ar per radi
ją girdėjai kalėdines giesmes ir
tą, nuostabiai gražią “Tyliąją
naktį...” Giesmės ir vėl priminda
vo: nepamiršk įsigyti dovanų...

Kalėdinis teroras...

I

t

Taip, tos dovanos, ar ne ame
rikiečių išmislas, jau yra virtęs
kalėdiniu teroru (“Dėl Dievo
meilės, Onute, juk štai atėjo do
vanėlė iš Jonaičių šeimos. Sku
bu į miestą, į “dauntauną”, gal
ką nors nupirksiu, nes Jonaičiai,
ko gero, pagalvos, kad mes juos
pamiršom. Kaip baisui”)
Kalėdos ir štai jau laukiamas
telefonas. Iš Brooklyno gali pa
skambinti dėdė Antanas, o iš Syd
nejaus į Adelaidę sesutė Agnieš
ka. O mes? Ar galime pasiduoti?
Reikia paskambinti Petraičiams
į Detroitą, nes juk jie susilaukė
naujo prieauglio, negi nepasvei
kinsi?

Mirė S. Smetonienė

Trys astronautai jau Amerikoje, susitiko su šeimomis — Vyksta žygio vertinimas
— Pasaulio politiniai vadai teigia: prasideda nauja era, žmonija pasiekė žymaus lai
mėjimo
Havajuose sveikino 7.000
žmonių minia

Maurice H. Stans. prekybos sekr. R.
Nixono vyriausybėje, turėsiąs daug
reikšmės ūkio klausimais.

Baudžia intelektualus

Platino prieš komunizmą
nukreiptus lapelius
MASKVA. — šeštadienį Mas
kvoje patirta: Leningrado teis
mas kalėjimo bausmėmis praėj.
ketvirtadienį nubaudė tris inte
lektualus; chemijos inž. L. Kvačevskį, 30 m. amž., teisinį pata
rėją J. Gendlerį, 33 m. amž., ir
inž. A. Studentkovą, 33 m. amž.
Jie buvo suimti rugpiūčio m.,
'jiems rengus protestą ryšium
įsu čekų intelektualų persekio
jimu, dar prieš invaziją. Kra
tos metu pas nuteistuosius bu
vę rasti prieš komunizmą nu
kreipti leidiniai, pvz. Djilo “Nau
joji klasė” ir kt.
Sovietų spauda apie bylą ty
lėjo.

HOUSTON. — Vakar, sek
madienį, trys astronautai (jie
vadinami ir lunamautais...),
Borman, Loveli ir Anders iš Ha
vajų
atskraidinti į Houston,
Teocas valst. čia juos, prieš auš
tant, pasitiko šeimų nariai, pa
reigūnai, spauda, 2.000 žmonių
— gerbėjų.
Kelias valandas praleidę ar
timųjų tarpe, pavėluotai atšven
tę Kalėdas, trys herojai jau nuo
vakar, erdvės tyrinėjimų spe
cialistų smulkiai apklausinėja
mi. Vėliau jie pateiks platų pa
reiškimą apie jų kelionę į mė
nulį. Bus supažindinti ir pasau
lis ir JAV-bių gyventojai.
Prieš jiems atskrendant į JA
Valstybių žemyną, astronautai
20 minučių buvo nusileidę Ha
vajų salose — čia jie buvo triuk
šmingai sveikinami 7.000 susi
rinkusios minios. Už sveikini
mus padėkojo Borman.

žiūrėję, pripažino — jų sveika
ta esanti visai gera. Kitą rytą
jie apžiūrėjo “Apollo 8” erdvė
laivį, su kuriuo jiems teko vyk
dyti šešių dienų žygį. Kapsulė,
sverianti 6 tonas, laivu bus nu
gabenta į Kaliforniją, Downey
miestą. Čia ją tyrinės N. Ame
rican Rockvvell Corp.

Anders pakeltas
į Įeit pulkininkus

VVASHINGTON. — Vienas tri
jų astronautų, Anders, jau pa
keltas į Įeit. pulkininkus. Pagal
įprastą tvarką, vienu laipsniu
pakeliami astronautai, įvykdę
pirmąją erdvių kelionę. Kiti du,
Borman ir Lowell, jau yra skri
dę erdvėje, ir pagerbti 1965 m.

Vakaruose, pvz. Švedijoje, jau
atsiranda balsų, kurie susirūpinę
klausia:
nejaugi
neįmanoma
kaip nors sugrąžinti tikrąją Kalė
dų dvasią?
Tą dvasią išgelbėti gali tik pa
skiras individas, asmuo, savo pa
vyzdžiu ir savo valia. Mūsų šei
mos sugebės atšvęsti Kalėdas ateity pagal jų paskirtį, rasti kalė
dinę šilumą, jei bent vienas iš
šeimos narių nekreips dėmesio į
visą kalėdinį banalumą bei visus
“įsipareigojimus” ir Kalėdas švęs
su visu joms priklausančiu oru
mu, rimtimi.

Pavargę, bet geros sveikatos

Sovietų S-gos gyventojai
žygį sekė neįprastu smalsumu

Kremlius siuntė
“geriausius sveikinimus”

; MASKVA. — Sovietų Sąjungos gyventojai ištisą savaitę
nepaprastu smalsumu sekė erd'vėlaivio kelionės eigą ir vėliau
jo nutūpimą Ramiajame vande
nyne bei paskelbtus sovietų va
dų sveikinimus. Gyventojai Mas
kvos gatvėse sustabdydavo iš
Vakarų kraštų atvykusius už
sieniečius ir juos klausdavo:
kaip sekasi vyrams? Ar jiems
nieko blogo nenutiko?

A. Sovieto prezidiumo pirm.
N. Podgornyj savo telegramoje
prez. Johnsonui pabrėžė: “Tai
naujas žmogaus pasiekimas erd
vės nugalėjimo srity”. Jis prašė
perduoti Kremliaus sveikinimus
“Apollo 8’’ erdvėlaivio įgulai,
drąsiems astronautams.

Maskvos televizijos siųstuvas,
dviems valandoms nuo nutūpi
mo praslinkus, parodė keletą
vaizdų: kaip trys herojai išlipa
Ar jau išsiuntei 300 kalėdinių
iš helikopterio ir kaip sveikinikortelių?
’mo žodžius taria erdvėlaivio ka
pitonas W. Borman. Rusas ko
Pasveikinimai kortelėmis? Jie
Švedijos jaunimas už Kristų,
mentatorius pridūrė: “Mes visi
siaučia Amerikoje, jie jau įsivy
prieš
terorą
žygiui linkėjome sėkmės. Mes
rauja ir Europoje. Jurgi, ar jau iš
siuntei visus sveikinimus? Ma
Prieš “kalėdinį terorą” pirmie stebimės jų drąsa”.
tau, dar trūksta 240? Taigi, vie ji organizuotai, šiais metais, pa
ni siunčia 300, kiti 50, treti gal sipriešino švedai, jų jaunimas.
KALENDORIUS
20 — šie pastarieji, tur būt, ma Dar nuo lapkričio m. vidurio tas
Gruodžio 30 d.: šv. Mansvežiau bendraują su žmonėmis...
jaunimas Stockholmo miesto šie
tas,
šv. Anyza, Augąs, Audro
Čia ir vėl kitas kalėdinis tero nas išmargino plakatais, kuriuo
nė.
ras. Dovanos, pasveikinimai,
se pasisakoma prieš “kalėdinį iš
Gruodžio 31 d.: šv. Silvest
naudojimą”. Paaiškėjo, kad kalė
ras
I, šv. Melanija, Davis, Min
diniams garsinimams, reklamai
gailė.
švedai kasmet išleidžia apie 80
mil. dol., lygiai tiek pat, kiek šie
ORAS
kia parama mažai išsivysčiusiem
Oro biuras praneša: Chicago
■ kraštam.
Pirmąjį advento sekmadienį je ir jos apylinkėse šiandien de
Švedijos sostinėje įvyko 500 “re besuota, šalta, galimi lengvi snie
formatorių” eisena. Vienas šalia go krituliai, temp. sieks 20 ir
kito žygiavo ir socialistinis ir baž daugiau 1. F., ryt — šalta, be
nyčioms artimas jaunimas ir visi pakitimų.
jie kėlė šūkius prieš “melą ir
Saulė teka 7:18, leidžias 4:28.
liuksusą” ir už “krikščioniškąjį
• New Yorke padėtis vis rim
frontą, už Kristų.”
ta. Be gripo, miestą palietė ir
Belieka tikėti, kad tokių, kito
laivų krovikų streikas.
kių, Kalėdų šalininkų skaičius va
karų sukomercintame pasauly
nėra mažas. Metas pasipriešin kiančiam gilesnės minties stokos
ti prekybininkų sukeltam, kalė jausmui. Gelbėkite tikrąją Kalė
Švedijos demonstrantai su užrašais doms artėjus, triukšmui. Metas dų nuotaiką I
Sulaikykite kalėdini terorą".
) padaryti galą mus visus persun-

“Tass” žinių agentūra, ke
lias dienas skelbusi šykščias ži
nias. dabar jau skelbė plačius
pranešimus, kėlė astronautų
“drąsą, meistriškumą”, nurodė
į “žymų pasiekimą mokslo, tech
nologijos” srity.
10 sovietų kosmonautų, svei
kinusių amerikiečius, buvo šie:
G. Titov, A. Nikolajev, P. Popov, V. Bikovskij, V. Nikolaje
vą - Tereškova, B. Jegorov, K.
Feoktistov, P. Beliajev, A. Leonov ir G. Beregovoj.

Vietname
Derybos su Vietkongu —
Naujųjų metų dieną
SAIGONAS. — Vietkongo at
stovai pasiūlė amerikiečiams su
jais susitikti N. Metų dieną ir
' aptarti trijų JAV karių paleidi
mo klausimą. Kalėdų metu šiuo
reikalu susitarti nepavyko. Ta-,
čiau Vietkongas reikalauja, kad
JAV kariniai daliniai sustabdy
tų veiksmus derybų ruože, į šiau
rėš vakarus nuo Saigono, be to,
laikytųsi komunistų numatytų
ginklo paliaubų. Sąjungininkų
jos nenumatytos. Spėjama, kad
Vietkongas siekiąs JAV-bes įvelti į politines derybas ir įma
nomai daugiau siekti propagan
dos tikslų.

Buv. Lietuvos prezidento našlė

J. Lindsay, New Yorko m. galva

Gripo epidemija
tebesiaučia

Gruodžio 27 d. sėkmingai pa
sibaigus istoriniam trijų JAV
20 mil. JAV gyventojų
astronautų žygiui į mėnulį, įvy
būsią gripo aukomis
kį sveikino viso pasaulio kraš
ATLANTA. — Oficialiai pa
tai. Apie sėkmingą kelionės į
erdves pabaigą neskelbė tik skelbta: per paskutines tris
gruodžio m. savaites JAV-se mi
Raud. Kinijos spauda.
rė, paliesti gripo ar plaučių už
Popiežius laimino
degimo, netoli 1.000 gyventojų.
visus žygio talkininkus
Paskutinę savaitę tų aukų skai
Popiežius Paulius VI sveiki čius siekė 547.

Italijos gyventojai su nuosta
ba sekę erdvės žygio šešių dienų
eigą, jam pasibaigus, jį apibū
dino vienu, ryškiu žodžiu “Fantastico”.

Sovietai kelia JAV erdvės žygi

Televizija parodė sutikimo
vaizdus

Astronautus, JAV sveikino
pasaulis, išskyrus Kiniją

mo prez. Johnsoną ir visą JAV
tautą, nurodęs, kad Bormano,
Lovelli o ir Andereo žygis buvęs
didingas. Popiežius pareiškė pra
šąs Dievo palaimos “visiems
tiems, kurie prisidėjo prie šio
kilnaus žygio”.

“YORKTOWN” laive. _ Penk
tadienį nusileidę astronautai
kas vyksta aplink tave, ar ką da pirmąją naktį praleido “Yorktown" lėktuvnešio kabinoje, ku
ro tavo kaimynas.
ri paprastai skiriama laivyno
Vargiai pasipriešinsi
admirolui. Gydytojai, juos ap
kalėdiniam terorui

Kalėdiniam terorui pasiprie
šinti begalo sunku. Nėra lengva
krikščionišką, gilios prasmės
šventę paversti švente su jai pri
deramu turiniu. Tuo tarpu Kalė
dos virto... komerciniu šėlimu.
Sakykite, ar Betliejaus dvasia
reikalauja, kad būtų taip žymiai
pakelta įvairių prekių apyvarta,
kad būtų parduota tokie dideli
svaiginančių gėrimų ar kvepa
lų kiekiai?

Atstovų Rūmų nariai, Podėli
ir Fascell, pareiškė pasiūlysią
kongresui
įstatymą, kuriuo
trims narsuoliams būtų suteikti
garbės medaliai. Ligšiol juos yra gavę karo herojai, be to, adm.
R. Byrd ir aviatorius C. Lindbergh.

Apskaičiuojama, kad prieš žie
mai pasibaigiant, Hong Kongo
gripo aukomis būsią apie 20 mil.
JAV gyventojų. Epidemjios auk
ščiausio įsisiūbavimo laukiama
apie sausio m. vidurį.

PRAHA. — Čekoslovakijos
gyventojai skrydžiu ir jo baig
me nepaprastai domėjosi. Jie
priminė, jog vieno astronautų,
Loveli, motina buvo gimusi Pil
zeno, alaus, mieste ir prieš dau
gelį metų emigravusi į JAV-bes.
Prezidentas L. Svoboda pasiun
tė nuoširdžius sveikinimus prez.
Kalėdinės nelaimės
Johnsonui ir astronautams.
Chicagos O’Hare aerodrome
Italijos prezidentas G. Saragruodžio 27 d. sudužo, nusileis
damas, North Central keleivi gat savo sveikinime iškėlė ame
nis lėktuvas. Žuvo 26 keleiviai rikiečių sugebėjimus bei para
šu dviem lakūnais, sužeista 25. i dytą “avantiūros dvasią”.

CLEVELAND, Ohio. — So
fija Smetonienė, buv. Lietuvos
prezidento A. Smetonos našlė,
mirė Clevelande, Ohio, šv. Vin
cento ligoninėje, gruodžio 28 d.
10 vai. vak., sulaukusi 85 metų
amžiaus.
Pašarvota
Mahon - Murphy
laid. namuose, 13201 Euclid
Ave. Laidojama ryt, antradie
nį, gruodžio 31 d., iš šv. Jurgio
par. bažnyčios.

Pasitraukė
Prahos vyriausybe
PRAHA. — O. Černiko vado
vaujama vyriausybė vienbalsiai
atsistatydino. Prahos radijo ži
niomis, sausio 1 d., įsigaliojant
federalinei santvarkai, su dviem
kraštais, pradės darbą jau nau
ja vyriausybė. Manoma, kad
jai, kiek siauresnio masto, taip
pat vadovaus O. Černik.
Į Prahą iš Maskvos atvyko
kom. partijos sekretorius K. Katušev su visa eile palydovų. Jie
numato pasitarimus su režimo
vadais.

Izraelio teroras-puolė Beiruto
aerodromą

Pasaulis atrodo esąs vienas ir
Lebanono vyriausybė skundėsi
artimas
Jungtinėse Tautose
LONDONAS. — Sveikinimus
BEIRUTAS. — Izraelio heli
pasiuntė britų karalienė Elžbie
kopteriai užvakar, šeštadienį,
ta II ir princas Pilypas. Min.
pirm. H. Wilson telegramoje, pa nusileido tarptautiniame Beiru
to, Lebanone, aerodrome ir iš
siųstoje į Baltuosius Rūmus nu
rodė, kad žygis buvęs “didžiu lipę ginkluoti Izraelio kariai per
45 minutes sunaikino 13 Lebalis įnašas žmonijos žinių aruo
de, siekiant pažinti visatos pas nono keleivinių bei kitų trans
laptis”. Kadangi visi žygį ga portinių lėktuvų. Juos sunaiki
lėjo stebėti per televiziją, jau nus, aerodrome buvo kilę gais
tai, Wilsono žodžiais, liudija, rai. Pirmomis žiniomis, aukų
kad mūsų pasaulis esąs vienas,
glaudžiais ryšiais susietais.
Komunistai pripažįsta
žygio reikšmę
Sir B. Loveli, britų Jodrell
Bank observatorijos direkto
VARŠUVA. — Lenkų spauda
rius, prieš mėnesį dar kritika ir radijas trijų astronautų žygį
vęs numatytą skrydį, dabar ypa laiko “rimtu žingsniu” žmogui
tingai iškėlė Amerikos technolo nusileisti mėnulio paviršiuje.
gijos bei organizacijos sugebė
Lenkų dienraštis “Žycie Warjimus.
szawy’’ pažymėjo: “Šiuo metu
mes negalvojame apie politiką
Franco: žmonijai atsivėrė
ir pamirštame apie kraštą, ku
nauja era••••
riame astronautai yra gimę”.
Ispanijos valstybės vadas, Vengrijos laikraščiai teigė, kad
gen. F. Franco telegramoje pre “Apollo 8” žygis buvęs pačiu
zidentui Johnsonui pažymėjo, svarbiausiu pasiekimu erdvėje,
kad JAV-bės į istoriją įrašiu J. Gagarinui vykdžius pirmąjį
sios “didingą puslapį”. Dabar, skridimą aplink žemę.
Komunistinės Kubos radijas,
Franco teigia, žmonijoje prasi
kelias dienas skrydį vertinęs
dėjusi naujoji era.
kaip “kosminį įvykį”, savo svar
Fed. Vokietijos kancleris K. biausių žinių programoje pas
G. Kiesinger pažymėjo esąs lai
kyrė septynias minutes, patei
mingas, istoriniam skrydžiui lai kęs JAV pranešimą apie erdvė
mingai pasibaigus. Bochum mie laivio nusileidimą.
sto, erdvės tyrinėjimų centro
mokslininkai — vokiečiai trijų
astronautų žygį laiko nepapras
tu pasiekimu.
Astronauto motina emigravo iš
Čekoslovakijos
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ir
ateity?
Atėjo, praslinko Kalėdų šven
tės ir... jos netrukus jau bus pa
mirštos, o mūsų sąmonėje vis dar
tūnos tikroji Kalėdų prasmė, tas
ties eglute susirinkusios šeimos
židinys, kuriam visai tolimas bei
svetimas kalėdinis sukomercinimas bei prekybininkų dar nuo
lapkričio mėn. antrosios pusės su
keltas triukšmas.

Kaina 10 c.

žmonių tarpe nebuvo. Nuosto
lių — apie 35 mil. dolerių.
Tel Avive pranešta, kad tas
žygis buvęs atkirčiu, praėj. sa
vaitę, ketvirtadienį, dviems arabų teroristams Atėnuose įsi
veržus į Izraelio keleivinį lėk
tuvą ir apšaudžius keleivius
(vienas jų žuvo).
Lebanono vyriausybė, pen
kias valandas posėdžiavusi, nu
tarė pasiskųsti J. Tautų Sau
gumo Tarybai. Tai padaryta va
kar. Reikalą svarstė ir Egipto
Vyriausybė.

Izraelis kaltina Lebanone vei
kiančią slaptą arabų organiza
ciją Palestinai išlaisvinti. Le
banono vyriausybė paneigė ska
tinanti arabų teroristų veiks
mus.
JAV vyriausybė, Izraeliui įvykdžius teroro veiksmus, įtei
kė protesto notą.
• Izraelio žygis Lebanone su
kėlė rūpestį. Teroro žygį smer
kia daugelis kraštų. Prancūzų
užsienio reikalų ministeris M.
Debre pasiūlė: iš Izraelio rei
kalauti atitraukti jo dalinius iš
užimtų sričių.
Maskva apie Izraelio žygį Bei
rute paskelbė tik po 12 valandų.
Ji tai laiko “rimta provokacija”.
Laukiama naujų Maskvos puo
limų Izraelio adresu.
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JIE ŠVENTE 50-TIES METŲ VEDYBŲ
SUKAKTĮ

J.

'

M O V I N G
sEKEhjAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus, ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Lietuviška giesmė,
lietuvių
kalba tariami kunigo žodžiai,
jauki, sava ir miela tėvų Jėzui
tų bažnytėlė. Prieš altorių su
klupę Florijonas ir Anelė Šoliūnai dėkoja Aukščiausiajam.
Jų vedytbinio gyvenimo 50-ties
metų sukaktis. Priesaikos at
kartojimas, malda, kun. Jono
Kubiliaus, SJ, žodžiai. Čia toli
nuo gimtosios Dzūkijos, toli nuo
Lietuvos.

vyras (jau miręs) ištiesė tvir
tą pagalbos raniką Šoliūnų šei
mai. Ji jiems padėjo ir į Ame
:«47 VV. «7th Place
WA 5-8«63
riką atvykti.
-y.-.
-<»•
Amerikoje pirmieji keleri me
tai Šoliūnams nebuvo lengvi.
Rezid. Telef. 230-4683
Vyriausias sūnus Vytautas buvo
paimtas į kariuomenę ir išsiųs
DR. K. G. BALUKAS
AKL&ERJ.1A IR MOTBUL LIGOS,
tas į Korėjos karą. Jaunesnieji
Gpi EKdLOGIN f: t'HI BL RGI.I A
dar nebuvo tvirti darbininkai.
6449 S. Pulaski Koad (CraMford
O noras mokytis irgi nebuvo
Medical Buikling) Tel. LU 5-6446
Priiina ligonius pagal suintarimą^
praėjęs. Duktė Regina iš Vokie Sūnūs .dukros, žentai įr marčios Šoliūnų 50-t.es metų vedybinio gyvenimo
8-3222
jubiliejaus metu. Sėdi: Florijonas Šoliūnas, Anelė Šoliūnienė ir Šoliūniepės jei neatsiliepia, skambinti
tijos
išemigravo
į
Kanadą.
sesuo Albina Žvagždienė.
Nuotr. V. Jasąičio
Vedybinio gyvenimo 50 metų
Be stiprių darbo rankų para
BR. ANNA BALIŪNAS
tai ne dažnai pasitaikanti su
mos,
bet
milžinišku
užsispyrimu didėjo marčiomis, žentais ir anū
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
kaktis. Florijonas ir Anelė šo
nyčioje Leipalingyje, bet toli
GERKLES LIGOS
liūnai jos sulaukė ir lapkričio Jonas, Vladas ir Janina baigė kais.
Chicagoje. Vaikai tegali pasvei
PRITAIKO AKINIUS
universitetus.
28--,8 \V<st OSrd Street
Susirinkusieji linki ilgiausių kinti tėvus tik atsiųsdami mag Vai.: kasdien
24 d. pamaldomis Jėzuitų baž
10—12 vai. ir 7—9 v.
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
nytėlėje ir ,po to, artimųjų tar
šoliūnų šeima yra nepapras metų. -Anūkai išpildo gražiai netofoninę juostą. O kiek yra dieni
uždaryta. Ligoniai priimami su
to šeimos vieningumo pavyz paruoštą dainų ir muzikos pro šeimų, kad net nei juostos at sitarus.
pe Vyčių salėje atšventė.
OfLso telefonas: PR 8-3229
dys.
Iš šalies žiūrint vienas ki gramą. Tai Vyto žmonos Aldo siųsti negali? Ką pergyvena iš
Rez. telef. WAlbrook 5-5076
Šoliūnų gyvenimo kelias ne
(šapalaitės) nuopelnas. draskytų šeimų nariai! Ar toki
buvo rožėmis klotas. Nedosnūs tam net šiurkštoki pasirodo, nos
Ofisas 3148 West 03rd Street
Kun.
Janas
Kubilius, SJ, kun. pergyvenimai per menki įvesti į
ibet
šeimos
jungtį
ir
išorėje
ne

' Tel.: PR«>speet 8-1717
derliumi Vilaikių kaimo (Laz
Rezid.: 3241 West OOth Place
'I’el.: REpublic 7-7868
dijų ųps.) laukai daug rūpesčio demonstruojamą meilę išsako, Jonas Borevičius, iSJ, ir Jonas mūsų literatūrą, ar žemdirbių
kalbomis tautos naikinimas per mažas rei
sudarė tėvams 4 sūnų ir 4 duk kad ir toks trumpas Vytauto Jasaitis trumpomis
DR. & BIEŽIS
kalas, kad būtų nagrinėjamas
terų šeimą aprūpinti ne tik kas išsireiškimas išvykstant į Korė sveikina sukaktuvininkus.
ŲHIRURGAS
Džiaugiasi sulaukę 50-ties me Jungtinėse Tautose?
Valandom Įyasdien nuo l Iki 3; tre
dienine duona ir drabužiu, bet ją: “Man nieko tokio, bet Vla
uždaryta. Antradieniais lr
svarbiausia mokslu. O vaikai į dui ir Janei būtinai reikia mo tų vedybinio gyvenimo sukak
Šoliūnų šeimos šventė baigė čiadieniais
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.
muksią veržte veržėsi. Ne ge- kytis, nežinau kaip jie versis”. ties Florijonas ir Anelė galiū si. Vieniems buvo lemta turėti
BR. VL BLAŽYS
resnės duonos ieškoti, bet nuo Jis šeimoje buvo stipriausias nai, džiaugiasi giminės ir arti turtus, kitiems kitokią gyveni
PLAUČIŲ
IR VIDAUS LIGOS
mieji.
darbininkas
ir
išeidamas
laibiau
rusiškojo okupanto' išsigelbėti
mišką pasitenkinimą, o Šoliū
2801 w«st 63rtl Street
rūpinosi
liekančiais
jaunaisiais
Kampas 63-čJos ir California
Šoliūnai, kaip ir daugelis lietu
Iš magnetafoninės
juostos nams didžiulę dvasinę stiprybę, Vai
: kasdien nuo 6—8 Vai. vak.
vių, turėjo iš savo namų į neži nei savo likimu. Nepaprastu pasigirsta Ilgiausių metų, duk gilų tikėjimą Aukščiausiuoju ir
Seštaų. 2—4 vai.
Trečiad.
ir kitu laiku pagal snsttar.
nią išeiti. Skaudu palikti gim šeimos vieningumu ir pagalba ters sveikinimo žodžiai ir žento tikrą meilę savo tautai. Bena
Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
tąjį kraštą, bet dar skaudžiau, vienas kitam patys susidarė są dzūkiškos dainos garsai. Aša mio kelyje sutikau Šoliūnų šei
kąįp išdraskoma šeima. Dvi dųk lygas mokslų baigimui ir geres ros laika nuo laiko sustabdo žo mą ir šios sukakties proga vie
DR. C. K. BOBELIS
ros Onutė ir Bronė liko okupuo niam įsikūrimui. Ir Amerikoje džius tų, kurie į iš okupuotos šumai atskleidžiau šeimos gy
Inkstų
Ir šlapumo takų chirurgija
toje Lietuvoje. Nežinia kuriam jų neužmiršo ir dažnai su vie Lietuvos atsiųstą juostą įkal venimo apžvalgą. Linkint Flori
Tel. 695-0533 — Elgin
laikui tąpo nuo tėvų, brolių ir nokia ar kitokia pagelba ar pa bėjo ir įdainąvo. Trūkstantys jonui ir Anelei Šoliūnams dar
425 No. Liberty Street
tarimu
atskubėdavo
Albina
seserų ątskintos. O anksčiau
žodžiai išsako ką jie jaučią, ką daug laimingų metų norėčiau
Route
25. Elgin, Illinois
Dzųkijos ežero bangos atėmė žvagždienė.
1
-----------------------------jie pergyvena negalėdami da pridėti: Aukščiausias, duok mū .... t:", t--:—
Tol. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
jauno Šoliūnų sūnaus gyvybę.
Špliūnų išauginti vaikai ne lyvauti retoje šeimoje pasitai sų tautai daug tokių šeimų.
j. Alksnė
DR, PETER T. BRAZIS
Nuo Leipalingio iki Chicagos vien savų šeimos reikalais rūpi kančioje šventėjų. Ašaros užtem
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS
nasi. Mūsų tautos reikalai yra do akis sukaktuvininkų ir ar
Praūžus karui šoliūnai, kaip jų gyvenimo neatskiriama dali timųjų.
2484 West 71st Street
SIUNTINIAI | LIETUVA
ir daugelis kitų, pateko į bena-; mi. Visi ateitininkai. Vytas bu
Vak:
pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
COSMOS
ENPRESS
Jungtinėse Tautose susirinkę
penktad- 1-5, treč. tr šešt tik
mių stovyklas Vokietijoje. Be-' vo at-kų moksleivių valdyboje, visų pasaulio valstybių rinktiniai MARQUETTE GIRT PARCEL ŠERY. antr.,
susitarus.
69th St.
Tel. WA 5-2787
namio dalia Šoliūnams nebuvo o dabar aktyvus Lemonto lie vyrai svarsto apie žmogaus tei 2608
2501 OOth St.
'tel. WA 5-2737
Ofiso — HE 4-6758.
dėkinga. Augantys vaikai sto tuvių kolonijos veikloje, Vladas ses ir žmoniškumą, žodžiai lie 3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320
Lietuviu
bendrove
turinti teisę
DR. S, ir M. BUDRYS
vykliniame gyvenime pakanka veikė at-kų moksleivių ir stu jasi jūromis, žodžiai ir žo siuntinius
siusti savo vardu Ifl Cbl
ALERGIJA
tiesiai J Lietuvą.
mai tegalėjo gauti tik mokslo. dentų tarpe ir buvo at-ikų sen džiai. Išplėštas iš savo žemės cagos
Didelis
pasirinkimas Jvairių me
2751
West
51st Street
Duonos ir drabužių buvo nuo draugių pirmininku, o Jonas ramus žemdirbys švenčia 50- džlagų, ital. lietpalčių ir kitų prekių
Priimami doleriniai dovanų u*
Valandos:
antradieniais,
penktadielatinė stoka. Jie mokslo ir sie nuolatinis spaudos bendradar ties metų vedybinio gyvenimo sakymai
nais 2-—9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.
E. Ir V. Žukauskai
Ligonini priimami pagal susitarimų.
kė- Juos matėme ne vien mo bis, ypatingai sporto srityje. sukaktį ne savo parapijos baž
kyklos suole: dalyvavo organi- Pakviesti, jei tik gąli, niekada
zącijose, sportavo, o Jonas dar neatsisako talkininkauti lietu
būdamas gimnazijoje jau ben viškam darbe.
dradarbiavo spaudoje.
Džiaugsmą temdo šešėliai
Lengvesnės dienos Šoliūnams
Šoliūnų 50-ties metų vedybi
atėjo, kai Amerikos lietuviai
įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BESKOVĖS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums
galėjo benamiams padėti. Chi nio gyvenimo sukaktį švenčiant
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
cagoje gyvenanti
šoliūnienės Vyčių salėje susirinko būrys
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 41-4%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.
sesuo Albina žvagždienė ir jos giminių ir artimųjų, šeima pa-

Kurkite geresnę ateitį
ŠTAI MfiNESINB TAUPYMO LENTELE:
MĖNESINĖS
SANTAUPOS

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

-|2 YRS. 14 YRS. I6 YRS. 8 YRS.
10 YRS. | 12 YRS. 14 YRS. | 16 YR. | 18 YRS. [ 20 YRS.
STO IK) $252.131 $524.08' $833.30'$1,167.46 «$1,534.51'$l,937.70'$2.380.57 $2,867.04 $3.401.40 $3.988.36
20.00; 504.26! l,058.16i 1,666.59 2.334.91 3,069.02! 3.875.39 4,761.14 | 5,734.08i 6,802.80 ! 7,97672
30.00) 756.39'1,587.25!2,499.89 3.502.37 4,603.531 5,813.09 7,141.711 8.601.12 10,204.20,11,965.08
j 46 6b:i.008 53(2.118 331033.18 4,669.82 6,138.04) 7.750.78 9,522.28! 11,46846 13,605.6045,953.43
50.00• 1,260.66 2,645.4114,166.48 5,837.28 7,672.55) 9,688.48! 11,902.85 1Į4,335.21117,Q()7 (JO 19,941.79
60.00! 1,512.79 3,174.4914,999.78 7,004.73 9,207.06 11,626.17) 14,283.42117,202.25 20,408.40123,930.15
70.00! 1,764.92)3,703.58; 5,833.07 8,172.19 10,741.57113,563.87116,663.99 20,069.29 [23,809.80127,918.51
80.0012,017.05 4,232.6616,666.37 ą.339.65! 12,276.08 45,501.56 19.044.56 22.936.33'27,211.19 31,906.87
90.0012,269.18!4,761.74 7,499.66 10.507.10 13,810.59 17.439 26)21,425.13 !25,803.37-l30,612.59135,895.23
100.00 [2,521.3215,290.82! 8.332.96 11,674.56115,345.09! 19376.95'Ž3,805.70'28.670.41 !34,013.99)39,883.59
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Prie sukaktuvinio pyrago. Florijonas ir Anelė Šoliūnai, toliau stovi sūnus
Jpnas.
Nuotr. V. Jasaičio

ASSOCIATE OPTOMETRISTS
Lietuviškai kalba

DR. EDMUND E. CIARA

DR. FRANK PLECKAS, OPT.

2709 W. 51st Street
Tel — GR 6-2400

755-4177.

Ggfc

Rez. PR 8-6DH0.

DR, E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi — NERVU IR
EMOCINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building
(1149 Šo. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų

DR.

W.

M. EISIN-EISINAS

Akit-ierlja lr moterų Ilgos

6182 So. Kpdzie Avė., WĄ 5-2670

Kataraktas yra graikiškas
žodis: kata — žemyn ir arssein
— mušti, smogti. Pirma reikš
mė yra vandens smarkus puoli
mas žemyn, kada sutinka tekė
damas kokią kliūtį. Kita reikš
mė yra oftalmologijoje: akies
lečiuko aptemdinimas, kuris
kliudo spinduliams pereiti.
JAV yra kasmet apie 300,000
kurie ateina pas gydytoją —
akių gydytoją — su kataraktų.
Nežinia, kokia yra katarakto
priežastis. Paprastai kataraktas
pasirodo pas senyvus žmones.
Nieko kito nelieka, kaip opera
cijos priemone išimti lęšiuką,
padarant inciziją, kuriai užda
ryti reikėdavo padaryti nuo 6
iki 8 susiuvimų. Dabar dr. Char
les D. Kelman New Yorko Man
hattan Eye, Ear and Thoat Hos
pital praktikuoja naują meto
du. šitas metodas tepadaro tik
vieną mažą skylutę, kurią pas

kui vienu susiuvimu galima už
daryti. Jis mikrokopo pagalba
įduria tokia adata, kuri per se
kundę padaro 40,000 vibracijų.
Tuo būdu suskystina lęšiuką,
paskui įleidžia tam tikrą skys
timą ir visą mišinį iščiulpia.
Tokiu būdu lęšiukas yra paša
linamas. Pati akies operacija
suprastėja, palengvėja. Mano
ma, kad šita technika bus ga
lima pritaikyti ir kitoms ope
racijoms. Operacija vadinasi
“ultrasonic surgery. Pvz, išimti
akmenis iš inkstų, ištraukti arteriosklerotinius sukietėjimus iš
arterijų, iš širdies, peršviečiant
organizmą rentgeno spinduliais.
Tuo tarpu, jei kas mano, kad
katarakto pavojus gresia, gali
susižinoti su dr. Kelman, kuris
per dvejus metus jau daug to
kių operacijų yra padaręs ir vis
daugiau bei geriąu tobulina sa
vo techniką.
J. Venckus, SJ

Ofiso HE 4-1414.

Rez. RE 7-MMI7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė ^akušerija lr moterų ligos
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 1—3 ir ti—8 vai. vak.
šeštad. 12-—3 vai. popiet.
Trečiadieniais uidaryta

Ofiso tel, PR 8-222O

Namu — re?.

Certifikatų sąskaitos

Ant visų knygeli)
sąskaitų

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis.
Mažiausiai turi
būti $8000. Pelnas mokamas
kas šeši mėnesiai.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A
2656 West 6Sr(l Street

Pirmad.. antrad., ketvirt. ir penkt.
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 3 v.v.
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022

Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 W. 7 lst Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.,
šešt nuo 9 iki 12 Vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000

* College Bonus Savings
9 Home .Mortgage Loans
* Home

Improvement

Loans

* Christmas Club
* Insured Family Savings

* Free community rooms for
your orgajoiz’n meetiiigs
* Cash checks and pay all
family bills witb our spec’l
money order checks. No

*
*
*
*
9

SeU & redeem U.S. Boi
Two large free park’g 1
Save-by-Maii Kits
Travelers Checks
Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVĖ.

TEL. GK

6 - 7575

HOURS:
Pbmad....................... 12:00 P M.-8:00 P.M.
Antrad .................
9:00 A.M -4:00 P.M.
Trečiad............................. .. Uždaryta viaa d

Ketvirtad..................... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Penktad. ..................... 9:00 A.M.-8:00 PM.
šeštad....................... 9:00 A M.-12:30 P.M

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p.
Išskyrus trečiaųienj

Telef. 423 - 2660

DR.

E RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir
penktad. 8 v. r. iki 9 v, v. Treč. Ir

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC.

ORTHOPEBIJpS LIGOS

2745 West 69tb Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine
VAL.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p.: ant
rad. ir ketv. nuo 9 iki II v. ryt© lr
nuo 6-8 v. v.; penkt. nuo 9 Iki 11 V.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
_______ Telef. REpublio 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS
CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street
VaJ.: antrad. nuo 2—5 popiet,
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro
Ofiso teleft 776-2880
Rezid. telef. PRospect 9-6780

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, UI.
Kabineto tel. 687-2020
Namų tei. 839-1071
Vizitai pagal susitarimų

Rea. GA 8-7278

OLympic 2-1381

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street
Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRovehIU 0-0617
Valandos: pirm. ir ket nuo 12 va
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak
antr. lr penkt. puo 12 iki 2 vai. p i
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. F. V. KAUNAS

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad.
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad.
Uždaryta.

DR- P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 W. 15th Street. Cicero

KODIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING
7156 South IVestern Avenue
Pirmad., antrad..
ketvirt. ir penkt.
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
ll vai. ryto iki 3 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tol. 239-2919

DR, MARIJA LINAS

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVUSIAS:
* Vaeation Club
* Notary Public Service
serviee charge to memb

spec: VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 8-7800; Namu 92.'.-7U9?

PRospect 8-9081 INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO

gydytoja ir chirurge

JOHN PAKEL, President

DR. A. PUSTELNIKAS

Vąlandps pagal susitarimą Jei ne šeštad. 8 v. r. iki 3 y popjef.
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

DR. IRENA KURAS
T ŪKTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

lr

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rez. Tel. GI 8-0873

1-3 vai. ir 6-8 vai. vak..
išskyrus trečladieniua
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Kataraktas

3424 W. 68rd St., GR 6-7044

Tikrina akis.
1‘ritalko akinius
"contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą.: Pirm., antr..
Valandos pagal susltarlma
ketv. 2—B, 7—9 vai. Penkt. 2—5 ir
Uždaryta trečiadieniais
šeštad. 10—2 vai.

Kasdien

IŠ MOKSLO PASAULIO

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

/1afETYX''

* Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:30, šeštadieniais
8:30
12:00.

aku&erlja moterų ligos
2817 VVest 7 lst Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 VV. 71st Street

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v.
y. r., 2-8 v. vak.
karo. Sekmad. ir
_______ Rezid. tel.

v., penktad 10—U
Sėštod. 1-4 y. va
trečiad, uždaryta
VVA 5-3099
"

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR, MOTERĮ

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th SL
Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. b
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 iki j
v. v. šeštad. 2—4 vaL popiet ir kiti
laiku pagal Kusitarimą.
Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-611

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitarus

Vai.: 2—4 P. p. ir 6—8 y. vak.

------ Trečiad, ir šeštad. už~ Y ¥
Telefonas

—

GRovehIU

6-2823

DR. A VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBfi AKUŠERIJA IR
MOTERŲ LIGOS

2524 VVest 69th Street

Valandos: 1 iki 4 ir 6 tkl 8 v.
šeštadieniais 1 iki 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

vai

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŽKEVI6IUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 So. Albany Avenue
Vai,: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai.

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

vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet
ir kitu laiku pagal susitarimą.

DR. A. MACIŪNAS

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. BE 4-3150

CHIRURGAS
2858 VVest SSrd Street

DR. F. 0. WINSKUNAS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVeet 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 y. v.

Ofiso HE 4-1818

Ofiso tel. 767-2141. Namų 638-4850

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS

Treč. ir šeštad. pagal sualtąrtmą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
6449 So. Puiasld Road
2454 VVest 71gt Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4
Vai. kasdien 9—II ryto ir 4—8 v. v. lr J-§ V. v., ketvirt. 6-8
vakaro.
šeštad. 9 v. f. — 2 y. popiet.
Šeštadienlają J2-2 vaL popiet

Karine ruoša ir

PARTIZANINIS KARAS
Partizaniniu karu supranta
me tokį karą, kai ginkluoti da
liniai, nesudarą reguliarios ka
riuomenės (ar jos likučiai),
kovoja okupuotoje priešo te
ritorijoje. Paprastai tokie par
tizanų būriai nestoja į at
virą mūšį, o veikia netikėtai
puldami priešo karines pajė
gas ar įrengimus.
Partizanai žinomi jau nuo
seniausiųjų laikų. Nors amžių
bėgyje daugelį kartų pasikeitė
ginklai, jų rūšys ir kovos tak
tika, bet partizaninio karo
reikšmė ne tik nesumažėjo, bet
dar išaugo.
Partizanų vardas nesveti
mas ir lietuviams. Jau laisvės
kovų metu (1918 — 1920) mū
sų partizanai sudarė karinės
užuomazgos pradžią ir sėkmin
gai kovėsi su bolševikais, len
kais, bermontininkais. II-jo
pasaulinio karo metu partiza
ninis ginklas buvo dar plačiau
panaudotas. Sovietų Sąjunga
juos organizavo planingu vals
tybiniu mastu ir, kaip šiandien
Rytų ir Vakarų strategai pri
pažįsta, jie buvo viena iš di
džiausių Vokietijos pralaimėji
mo priežasčių.
Gal būt. ir Pabaltijo tautų
likimas būtų buvęs kiek geres
nis, jeigu jų kariniai vadovai,
užuot daug lėšų ir laiko skyrę
reguliarios kariuomenės paruo
Šimui, būtų plačiu mastu ap
mokę savo kraštų vyrus ir mo
teris partizaninio karo meto
dų, atlikę kai kuriuos įrengi
mus.
i*
Partizaniniu karu žymia da
limi reikia laikyti ir dabartinį
Vietnamo karą, tiek daug kaš
tuojantį JAV-bėms ir P. Viet
namui žmonėmis,, ginklais, me
džiagomis. Nėrą-abejonės, kad
Amerikos karinė galybė gali
atvirame mūšio lauke bet ku
rią valstybę nugalėti, bet ki
taip yra partizaniniame kare.
Šiandieną dar nėra aišku,
kaip plačiai IU-jame pasauli
niame kare bus naudojami la
bai brangūs atominiai ginklai
ir ar iš viso jie bus naudoja
mi; nežinoma, kokia bus jų
rėikšmė, bet labai aišku, kad
ir tame aukštos technikos ka
re partizaniniai kovos veiks
mai daug kur turės lemiamos
reikšmės.
Tačiau partizaninis karas yra įmanomas ten, kur yra tam
tikros geografinės sąlygos:
aukštesni kalnai, platesnės pel
kės, didesni miškai, pavojin
gos perėjos. Tai suprasdamos
kai kurios valstybės net vals
tybiniu mastu tokiam karui
ruošiasi. Sakysime, Švecarijos
karinės pajėgos jau ne nuo
šiandien apmokomos partiza
ninių karo veiksmų.
*
Prieš naujas karo galimybes
šiandieną gana arti stovi ko
munistinė Jugoslavija. Po Če
koslovakijos okupacijos jai
daugiausia graso okupacija iš
rusų pusės. Ir šiai galimybei
valstybiniu mastu ruošiamasi.
Sakoma, kad niekas kitas
taip gerai nepažįsta rusų bol
ševikų stiprių ir silpnų pusių,
kaip Stalino mokinys Tito. Apie jį kalbama, kad jis ne nuo
šiandien žinąs ir Rusijos “A-

chilo kulnį” (silpniausią vie
tą). Toji “kulnis” — partiza
ninis karas paskutinio pasau
linio karo metu rusų ir tų pa
čių jugoslavų labai plačiai var
totas prieš bendrus priešus vo
kiečius. Ateinančios žinios sa
ko, kad Tito bando to karo iš
mėgintus metodus, reikalui esant, prieš rusus nukreipti.
Pereito mėnesio gale Bosni
jos kalnų vietovėje Jajce su
važiavo Jugoslavijos komunis
tų partijos ir žymesnieji buv
partizanų vadai Jugoslavijos
liaudies respublikos 25 metų
sukakčiai atšvęsti. Kaip žinia,
toje pačioje Jajce vietovėje
1943.XI.29 "Jugoslavijos tau
tinio išlaisvinimo antifašistinė
taryba” (208 delegatai) nuta
rė atstatyti karalių ir sukurti
Jugoslavijos federalinę komu
nistinę valstybę. Stalinui tai
buvo “durklas į nugarą”, nes
jis tikėjosi, kad Sovietų Są
junga galės savo sienas pra
plėsti ligi Adrijos, prijungda
ma prie Rusijos visas Jugos
lavijos tautas.

Kaip prieš 25 metus Tito ir
kiti vadovai pašaukė Jugosla
vijos tautas prieš vokiečių okupaciją, taip dabar buvo at
sisukta prieš rusus. Pažymėti
na, kad šiame jubiliejiniame
komunistų suvažiavime aukš
čiausiose vietose figūravo bu
vusieji Tito partizanų vadai.
Tiesa, kai kurie jų atvyko tik
ką iš kalėjimo paleisti, dau
gelis jų buvo diktatoriaus ma
lonės netekę. Tačiau beveik
visi kviestieji atvyko svarbiem
pasitarimam. Tito jiems pa
reiškė, kad, kaip jugoslavų tau
ta gražiai pasireiškė pereita
me kare. taip lygiai turi pui
kiai pasirodyti prieš dabartinį
naują priešą.
Suvažiavimui pasibaigus, atėjo daugiau žinių apie Jugos
lavijos totalinio karo ruošą:
visi 17 - 50 metų amžiaus vy
rai turi būti taip paruošti, kad
galėtų būti kelių valandų bė
gyje į karinę tarnyba pašauk
ti, 19 - 40 metų amžiaus mo
terys turi būti kariškai apmo
kytos. Seniai ir vaikai turi bū
ti taip pat karinėms ar civili
nėms tarnyboms paruošti. Ju
goslavijos parlamentas karo
reikalams paskyrė papildomus
400 milijonų dinarų kreditus.
1969 m. karo biudžetas sieks
7,3 bil. dinarų ir sudarys 64,3
proc. visų valstybės pajamų.
Kai Sovietų Brežnevas savo
laiške Titui paklausė, kodėl
Jugoslavija imasi tokių efek
tyvių karinių priemonių, atsa
kydamas Tito savo ruožtu už
klausė jį. kaip toli siekia Mas
kvos vykdoma “aprėžto socia
listinio suvereniteto doktrina”
kitoms komunistinėms šalims.
Brežnevas į tai nieko nebeat
sakęs, užtat Sovietų spauda ėmė labiau plūsti Jugoslaviją.
Lygiagrečiai vis labiau kelia
mas Makedonijos valstybės įkūrimo — tuo pačiu Jugoslavi
jos padalinimo klausimas. Skel
biami ir Tito planai: Sovietų
invazijos atveju energingai
priešintis; nebeišgalint apsigin
ti reguliarios kariuomenės pa
galba, karą prieš rusus tęsti
partizaniniu būdu.
b. kv.

Spaudoj ir gyvenime

KAIP RUSAI APIPLĖŠIA OKUPUOTUS

KRAŠTUS
Okupantai nuskriaudė Lietu
vos ūkininkus, iš savininkų pa
versdami raudonųjų dvarų ku
mečiais. Bet, tuo nepasitenkinę,
sunkiai skriaudžia pačius okupuotuosius kraštus. Tuo klausi
mu “Sandaros” Nr. 51 duoda to
kias žinias:

je ir Belgijoje parsiduoda po 131
rublius už toną; Čekoslovakija
ir Lenkija turi mokėti po 337 ru
blius už toną. Tona sovietinės
medvilnės Vakaruose prista
toma po 526 rublius už toną, ry
tiniame Berlyne jos kaina —
957 rubliai.

“Tonas sovietinių anglių pašau
linėje rinkoje kainuoja 81 rub
lis. Vienok okupuotieji rusų kraš
tai, taip vadinami “satelitai” yra
priversti mokėti'129 rublius.
Sovietinis gazolinas Šveicarijo

Pirkdama batus Varšuvoje So
vietų Sąjunga moka po 3 rublius,
61 kapeiką už porą. Vakarų rin
kose lenkai gauna už juos dvigu
bai tiek.
Dar daugiau Sovietai apiplėšia

TARP RYTŲ IR VAKARŲPOLITINE ŽIEMA

SOVIETU POLITIKOS BARUOSE PASIŽVALGIUS
Ar Nbconas keis užsieninę politiką?
Kai kurie Washingtono poli
tikai 1967 m. pavasarį teigė,
kad Amerikos pagrindinis sie
kimas su 1970 metais turėtų bū
ti pastangos baigti šaltąjį karą,
trukusį porą dešimtmečių. Mat,
girdi, vakarų Europos auganti
pažanga, nacionalizmo atgiji
mas, rytų Europos kraštų au
ganti nepriklausomybė, permai
nos Sovietų Rusijoje ir didžiu
lis prekybos tarp rytų ir vaka
rų Europos augimas yra pakei
tęs padėtį. Girdi, pirmu kartu
po II pasaulinio karo mes esa
me vietoje, iš kurios galime įžiū
rėti patvarios taikos ir pasto
vumo laimėjimą. Pasak šen. Ed
vardo Kennedžio (D., Mass.)
1967 m. balandžio 17 d. Northwestem universitete pareiški
mo, išskyrus rytų Vokietiją, So
vietų Rusija nebeturinti dau
giau satelitų?! Rumunija tuo
atsikratė, kaip tai padarė prieš
eilę metų Jugoslavija ir Albani
ja. Taip pat jis pasakė, kad ry
tų Europos tautų laisvinimas
iš komunistinio režimo prievar
tos ateina ne ginkluota inter
vencija ar vidaus revoliucija,
bet laipsnišku laisvės augimu jų
viduje. Ten nuims centralizuoto
planavimo rėmus, nes pramonė
ir prekyba gali reikštis geriau
be jų.
Tokios mintys yra kai kurių
Washingtono politikų galvose ir
lūpose, bet gyvenimo faktai kal
ba ką kita. Čekoslovakija 1968
metų pradžioje pabandė laips
niškai laisvintis viduje, vykdant
socialinio bei ekonominio gyve
nimo reformas; buvo pradėta
respektuoti asmens, žodžio ir
spaudos laisvė. Gi rugpiūčio 22
d. į Prahą, Čekoslovakijos sos
tinę, įriedėjo Sovietų Rusijos
tankai, pasitelkiant Varšuvos
pakto narius, ir užgniaužė be
pradedantį viduje laisvėjimą.
Taigi ar Sovietų Rusijos sateli
tų skaičius mažėjąs? Tai viena.

K. BARAS

“provokacija” Sovietų Rusijos
pakraščiams, tai pasiruošimas
“intervencijai”, “invazijai”. So
vietai padidino biudžetą karo
reikalams; jų laikraštis “Izvestija” 1968 m. gruodžio 8 d. gra
sino Turkijai, kad Montreux su
tartis dėl Dardanelų būtų pa
kelta Sovietų Rusijai naudin
gesne prasme. Lapkričio mėn.
gale Sovietų Rusijos vadovai mė
gino stiprinti Varšuvos pakto
karinę vienybę. Ir čia Rumunija
nusilenkė Maskvai. Kremliaus
vadovai lapkričio 26 d. suveržė
ekonominę priklausomybę nuo
Maskvos centralizuojančios ran
kos. Maskvos vadovai pabrėžė
principą, kad prekybos su užsie
niu nauda turi nusilenkti prieš
politinius uždavinius (o tie Mas
kvos komunistų vadovų yra ži
nomi — pavergti visą laisvąjį
pasaulį komunizmui). Sovietai
bando sustiprinti viso pasaulio
komunistų partijų vienybę. Mas
kvoje įvyksianti pasaulio ko
munistų partijų konferencija
1969 metų gegužės mėnesį.

Reikšmingas Sovietų pasirengi
mų apibūdinimas

Londono laikraščiui “Observer”:
1 “Mes neturime turėti naujo
Vietnamo. Vadinasi, kad Ame
rika neturi atsidurti tokioje pa
dėtyje, kurioje ji būtų geriau
sia ginklų, gausiausia pinigų,
gausiausia žmonių davėja kitai
valstybei besiginančiai nuo ko
munizmo agresijos. Pasaulio tai
kai nebūsią sveika, jei JAV-bės
'turės tiesioginių konfliktų su
Sovietų Rusija ar su komunisti
ne Kinija. Aš tikiu, kad žmo
nių santykių reikalui daugiau
galima padaryti inteligentingu
kreipimusi į gerą valią, supra'timą, jog visi mes turime dary
ti nuolaidų, kad galėtumėm gy
venti drauge, negu mėginimu
primesti bendruomenei doktri
nas smurtu ar propaganda”.
Pasak “Darbininko”
(1968
m. gruodžio 17 d.), šiais žodžiais
Nbconas nesiskiria nuo Eisenhowerio, Kennedžio ar Johnso
no, kurie mėgino taip daryti,
kaip Nbconas sako. Rezultatai
betgi žinomi, nes jie priklauso
ne nuo vienos pusės.
Gi apdairesnis politikas, ypač
žinąs ir pažįstąs Sovietų Rusi
jos komunistų vadų siekius, kon
sta tuoja: negalėsi susikalbėti su
Sovietų Rusijos bolševikiniais
vadovais, kol jie neatsisakys
seno carinio despotizmo bei biu
rokratizmo ir seno Maskvos im
perializmo. Kol to nebus, negali
teigti, kad mes esame toje vie
toje, iš kurios galime įžiūrėti
patvarios taikos ir pastovumo
laimėjimą.

Šiuos Sovietų Rusijos komu
nistų pasirengimus šitaip įver
tina "Christian Science Monitor”:
“Socialistinių kraštų vienybė
ir solidarumas yra Maskvos dar
bų tvarkoje. Jokio tolimesnio
Čekoslovakijos "humaniško so
cializmo”; jokio daug rumuniš
ko ekonominio nacionalizmo;
jokio daugiau Jugoslavijos įtai
Roma. Italijos Raudonojo
gojamo revizionizmo”.
Kryžiaus iniciatyva šiomis die
Dabar tenka palaukti, argi nomis į Biafrą Afrikoje išvyko
tai reiškia augančią rytų Eu speciali 6 savanorių sanitarijos
ropos kraštų nepriklausomybę? grupė padėti karo aukų gelbė
Kokia numatoma naujos JAV jimo darbe. Italų sanitarų gru
'vyriausybės užsienio politika? pė, kuriai priklauso ir tropinių
Ją apibūdino išrinktas prezi ligų gydytojas, dirbs karo pabė
dentu Nbconas, pareikšdamas gėlių stovyklose

Antra. Kalbama, kad esame
po II pasaulinio karo tokioje vie
toje, iš kurios galima įžiūrėti
patvarios taikos ir pastovumo
laimėjimą. Argi jau tokia pa
dėtis esanti? Sovietų Rusijos
komunistų laikraštis “Pravda”
(1968 m. gruodž’o 14 d.) apkal
tino Šiaurės Atlanto sąjungą
(Nato), kad ji “graso” Euro
pos saugumui, paliesdamas 1968
m. lapkričio mėnesį Nato kon
ferencijos nutarimą paruošti
planus Nato šiaurinio ir vidu
rinio sektoriaus apsaugai. Tai,
girdi, pasak “Pravdos”, esanti
Baltijos kraštus. Maistą ir įvairius
pramonės gaminius Sovietai pa
ima iš ten mokėdami 23 nuoš.
mažiau, negu už tą viską reiktų
kitur mokėti”.

J. Žvilh

Reikia pažinti komunizmą ir jam aiškiai atsakyti
V. LITAS
George F. Kennan, ilgame
tis Amerikos ambasadorius Mas
kvoje ir Belgrade, Trumano lai
kų sulaikymo politikos autorius,
yra didelis Rusijos ir Amerikos
politinių santykių žinovas. Spau
da prieš kurį laiką paskelbė
Kennano pasisakymą Maskvos
politikos klausimais.

Kennanas dabartinei Ameri
kos vyriausybei prikiša nutoli
mą nuo Europos ir dideles už
sienio politikos klaidas. Ameri
kos prezidento noras susitikti
su Kremliaus vadovais prie da
bartinių sąlygų, Kennano ma
nymu, yra “pilna nesąmonė”.
Kennanas klausia, kokį respektą Maskvos valdovai gali paro
dyti' besiskiriančiam iš tarny
bos Amerikos prezidentui. “Ką
gali Johnsonas Maskvos valdo
vams pasiūlyti? Bloga politika
tartis su Maskva, neturint ran
kose kortų, saldainių ar bota
go”.
Kennanas toliau sako: “Kal
bos apie politinį atlydį man nie
kada nebuvo suprantamos. Lig
šiol man neteko matyti jokių
politinio atlydžio įrodymų, aš
nepasitikiu jokiais vadinamais
susitarimais, kurie sudaryti vy
riausybių, neturinčių kontakto
su tauta.

Konspiratyvinė
komunistų
veikla neleidžia susidaryti atly
džio atmosferai: negali būti nei
atlydžio, nei bendradarbiavimo.
Tik atominio ginklavimo srity
je yra pasiekta tam tikra pa
žanga. Bet tai nereikia maišyti
su atlydžio politika. Susitarimai
atominio ginklavimo klausimais
yra abipusis diktatas. Atomi
niai ginklai yra pavojus abiem
pusėm. Tikras susitarimas turi
liesti vidurio Europos tautų ateitį ir kitas pasaulio proble
mas. Bet ligšiol nieko nepasiek
ta. Niekas nepasikeitė nė vok šku žemių suvienijimo klausi
mais.”
Į

Kennanas įdomiai pasisakė
Čekoslovakijos klausimais. Mue
ncheno susitarimo laikais Ken
nanas dirbo amerikiečių Prahos
pasiuntinybėje ir matė vokie
čių Wehrmachto įžygiavimą.
Kennanas sako: “Maskva užė
mė Čekoslovakiją spaudžiama
vidaus sunkumų”.

Gynybos sekr. Melvon Laird kalbasi su prez. Johnson aktualiais politiniais
klausimais.

VIDURNAKČIO SERENADA
Romanas

AURELIJA BALASAITIENB
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Renata buvo priversta su viskuo sutikti. Ir Mike
pritarė jų planams, žiūrėdamas į Renatą pilnomis mei
lės ir pasididžiavimo akimis. Renata jau seniai buvo
su Mike atsiskaičiusi, nors jis labai priešinosi, prieš pri
imdamas iš jos stambų čekį kelionės į Italiją ir visoms
kitoms išlaidoms apmokėti.
Kitos savaitės pradžioje Bill Marcucci atsiųstos siu
vėjos pradėjo ruošti Renatos garderobą šešių savaičių
kelionei po Amerikos miestus. Tačiau Renata sau pačiai
tvirtai pasižadėjo, kad, sutarčiai pasibaigus, ji daugiau
niekam neįsi pareigos. Tuo tarpu jos išsvajotos ramios
atostogos turėjo laukti savo eilės.
Prieš pradėdama gastroles, Renata buvo labai už
siėmusi, ir dienos bėgo greitai. Paskutinį vakarą, bai
giant pasiruošimus, vėlokai prisistatė į jos butą Bill
Marcucci.
— Atleisk, Rena, kad taip vėlai. Atnešiau lėktuvo
bilietus ir kitus dokumentus. Dar norėčiau peržvelgti
kartu su tavim visą kelionės maršrutą. Poilsiui bus ne
daug laiko, bet po to duosim tau atostogas. Aš pats
krintu iš nuovargio: nemigo naktys, telegramos, susi
rašinėjimai, telefonai... Sunkus agento gyvenimas!
— Bet pelningas — nusijuokė Renata.
— Nustok iš manęs nuolatos tyčiojusis. Nemanau,
kad aš to užsitarnauju. O kad įrūdyčiau tau savo lojalu
mą, turiu prisipažinti vieną dalyką, kurį dariau be ta
vo žinias ir ne už pinigus.

Klausimas dabar, ką Ameri
ka turi daryti. “Amerika į Va
karų Vokietiją turėtų perkelti
100,000 kareivių ir Maskvai pa
sakyti: mes atsitrauksime, ka
da jūs atitrauksite kariuome
nę iš Čekoslovakijos”.
Vengrų sukilimo (1956 m.)

— BūtentI
— Pastebėjęs tavo nuolat blogėjančią nuotaiką, aš
išdrįsau, turėdamas tavo visus įgaliojimus, pasamdyti
pagaliau detektyvų agentūrą tavo dukrai ir vyrui su
rasti.
— Na ir?
— Jau yra šiokie tokie rezultatai. Tikiuosi, kad pa
skutinioji žinia tave nuteiks maloniau būsimai kelionei.
— Pasakok greičiau, —Renata traukė Bill už ran
kos, paduodama jam brangių cigarų dėžę ir sekdama jo
veidą.
— Daug susirašinėjimo. Nuvargtam skaitydama.
Bet aš tau trumpai papasakosiu. Pagal turimą infor
maciją apie tavo vyrą, jo pomėgius, profesiją ir pana
šiai, pagaliau jiems pavyko sužinoti, kad jis apsigyve
no Arizonoje ir, tik tau grįžus iš Europos, staiga vėl ne
tikėtai dingo. Bet detektyvai pastebėjo, kad jis lygiai
taip pasielgė, išvykdamas iš Volleyvillės. Dabar jiems
jau bus lengviau jį surasti, nors priežastis jiems nežino
ma, kodėl jis vėl staiga dingo.
— O, kai aš grįžau iš Europos? Aš nieko nesa
kiau, Bill, bet man buvo šovusi mintis jo ieškoti per
išeivių spaudą. Ar tu supranti, ką tai reiškia? Jis nuo
manęs bėga, Bill. Jis bėga... ir slepia mano kūdikį. —
Ir Renata pradėjo verkti. Valandėlę Bill tylėjo, pagerbda
mas savo darbdavės liūdesį. Po kiek laiko jis, padėjęs švel
niai savo minkštą ranką ant jos peties, pradėjo kalbė
ti.
— Mes juos rasime, Renata. Nenusimink. Tavo vy
ras neturi teisės nuo tavęs slėpti tavo vaiko. Aš tau duo
du garbės žodį, kad rasime ir kad tu ją pamatysi...
Tą naktį Renata sapnavo apie susitikimą su Matil
da. Ir sėdėdama lėktuve, ji vėl iš naujo pergyveno stip
rų motinišką savo vaiko ilgesį.

ir Čekoslovakijos okupavimo
metais Washingtonas buvo už
imtas kitais reikalais. Ameri
ka buvo priversta nesikišti į
Sovietų Rusijos vidaus reikalus.
Mūsų padėtis yra gerai žinoma
Maskvai. Washingtonas gali pa
siūlyti: atsitrauksime iš Bava
rijos, jei jūs atsitrauksite iš
Čekoslovakijos. Bet Maskva ši
tą pasiūlymą, galimas dalykas,
nepriims. Šitas Amerikos pasiū
lymas duotų bent kiek stipry
bės čekoslovakams derybose su
rusais. Rusai dabar prie Čeko
slovakijos sienų pastatė savo
kariuomenės įgulas neva apsau
gai nuo amerikiečių ir vokiečių.
Tokia galimybė turėjo būti
aptarta dar prieš Čekoslovaki
jos okupavimą. Bet Amerika yra užimta Vietnamu ir bendrai
nesiinteresuoja Europos reika
lais. Amerika turėjo pramatyti,
kad Vengrijos įvykiai niekur
Europoje nepasikartos.
Į klausimą, kiek yra galima
rusų agresija prieš vakarų Eu
ropą, Kennanas atsakė: “įžy
giavimą į Čekoslovakiją rusams
padiktavo vidinė kova. Bet ru
sai iš to nieko nelaimėjo. Nie
kas to nelaukė. Aš negaliu ti
kėti, kad tai buvo rusų gerai
iš anksto apgalvotas žygis.
Padėtį nulėmė Maskvos poli
tinė frakcija, kuri šiuo laiku yra pajėgi diktuoti savo valią.
Rusiškame komunizme yra tar
pusavy kovojančios grupės. Sta
linas 1948 m. pripažino, kad dėl
Jugoslavijos nėra kito pasirinki
mo. Tito turi būti paliktas. Gud
rus Stalinas prieš Tito nesiė
mė karo žygių. Naujieji Krem
liaus valdovai nepasisėmė iš
Stalino išminties. Po Stalino
mirties naujieji Kremliaus val
dovai varo avantiūrų politiką”.
Kennanas apgailestavo, kad
Bonna taip ilgai laikosi Hallsteino doktrinos. Amerikos ir
vakarų Vokietijos politika turi
būti lankstesnė.

KUNIGAI DARBININKAI
Prancūzijos katalikų vysku
pų įgaliotinis “kunigų — darbininikų” reikalams tvarkyti, vysk.
Pichon praneša, kad šiuo metu
Prancūzijoje iš 44.000 katalikų
kunigų ir 105,000 vienuolių tik
230 kunigų šalia sielovados dar
bų, dirba fabrikuose, statybose
ir kitose įmonėse, kaip papras
ti darbininkai. Paskutiniu metu
šiems kunigams Vatikanui pri
tarus leidžiama įsijungti ir į
darbininkų profesinių organiza
cijų veiklą.

Pirmame Illinois pietiniam mieste, pasisekimas buvo nepaprastas. Jai vos pradėjus dainuoti, kilo šauks
mas, plojimai, o policija sunkiai galėjo suvaldyti jau
nųjų garbintojų minias. Viešbutyje beveik buvo neįma
noma po koncerto miegoti, nes susirinkusi didžiulė stu
dentų ir moksleivių minia ilgai triukšmavo ir choru rei
kalavo jos pasirodant Renatai nuo autografų pasirašinėjimo sutino ranka.
Trečio kelionės etapo metu Bill Marcucci turėjo
didelę naujieną: tikslų Leono adresą ir įvairias žinias
apie jį ir Matildą. Renata buvo taip susijaudinus, kad
Bill tikrai išsigando. Jam atrodė, kad Renata nepajėgs
sekantį vakarą dainuoti, nei viešai rodytis. Tik su dakta
ro ir vaistų pagalba jis ją kiek apramino.
Apžiūrėję kelionės planą, jiedu pastebėjo, kad
Stonesville yra tarp dviejų didelių miestų, kuriuose Re
nata koncertuoja. Ir ten galima nuvykti lėktuvu. Rena
ta gavo iš Bill pasižadėjimą, kad po dešimties dienų,
atlikusi dalį kelionės, ji galės išskristi į Stonesville. Re
natos veidai degė ir iš nerimo plakė širdis. Ji pradėjo
bijoti susitikimo su dukra ir nutarė ją tik iš tolo pama
tyti, kad nors galėtų žinoti, kaip ji atrodo. Ir Leoną ji
norėtų pamatyti... Tik kad pati būtų neatpažinta. Ta
čiau ir čia Bill įsikišo:
— Atmink, Renata, kad, kaip motina, turi teisę į
savo vaiką, ir jokiu būdu Leonas nuo tavęs dukros ne
gali nuslėpti. Aš siūlau perduoti visą reikalą advoka
tui. Tegul jis parašo Leonui laišką ir susitaria dėl su
sitikimo. Jis amžinai slėptis ir bėgti nepajėgs, juo la
biau, kad po tokio ilgo ieškojimo jis buvo surastas. Jei
jis yra protingas vyras, tau bus nesunku pasimatyti su
dukra. Kas žino gal ir vyras...
Renata pasidavė Marcucci nuomonei ir telefonu
paskambino advokatui, pavesdama susižinoti su Leonu.
I Biu daugiauJ,

I

DRAUGAS. pirmadienis, 108$ m. gMlocfco 30 d.

HELP VVANTED — MOTERYS

f iqht hirfeh-riefects

d**
MARCH
DIMES

Chicago Area Conununity College tvith excel. facll. and good
salary. Schedule needs the following person nei l:

«

Practical Nursing InstTuctor tvith
R.N and Bachelor degree and
' three yrs. vvork e.xper.
Data Proceso instructors — Aasisrant Librarians — Mid Manage

Send Resume ln confidence.

GARBAGE DRUMS
WITU COVERS AND HANDLES
30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113
ESTATE

REAL ESTATE -- INCOME TAX
DRAUDIMO IR RT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY
A. LAURAITIS
4045 So. Ashland Avė., LA 3-0715
(Currency Exchange patalpose)
Sąžiningas patarnavimas
Tvarkingas, teisingas ir greitas
patarnavimas visais Real Estate
reikalais. Be to, veikia Notariatas,
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekam) kitokį
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC
4250 S. Maplewood Av„ CL 4-7450
40 akrų aklu su trobesiais lr ma

šinerija Mičigane, 120 myliu nuo OhlcagOH. $14,000.
tO butų mūr. namas
Marųuette
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas
duoa paskolų. 8%. Kaina $68,000.
5 kamb. mūr. bungalovv prie 71os ir Roektvell. Galima tuoj užimti.
$17,900.
4 butų po 5 kamb.
mflr. namas
Gage Pk. Nauja Šiluma ir elektra.
Alum.
langai.
Dvigubas
garažas.
$46,000.
3 butui po
kamb. lr 4 kamb.
angliškam rflsyj. 12 metų mflr. na.
man Marųuette Pk. 3 auto garažas.
$62,000.
0 gražūs Mklypai po 60x160 pMų
Beverly Shores, Ind. $7,900.

LEONAS REAL ESTATE

CVOOMK TAJL — NOTAIUATAM OSIGKAOUA

2735

W.

71st St.

CLASSIFIED GUIDE
HELP WANTED — VYRAI

Tel. 925-0015

Kalėdos savam name
2 butų modemus numos ir gražus
beismentas. 3 atskiri Šildymai. Apie
44 tr Talman. Pigus.
Šedevras. 6 kamb., 8 motų mflro
rezidencija ir mūro garažas. Centr.
air oond. Malonu ŽiūrStl lr gyventi.
Arti 103 ir Kedzie.
0 kamb. 15 metų niūras.
Marų.
parke. Gazu šildamas. Platus lotas.
2 auto mflro garažas. $20.000.
1^4 aukšto. 15 metų pajamų mflras. 2 auto. garažas. Prie pat parko.
$26,700. Priims rimtų pasiūlymų.
3 butų mūras. Arti ofiso. 2 po 7
lr 4 kamb. butai. Garažas, $29,600.
2 Aukštų, M butų modernus mflraa.
11 metų statyba.
Beverly
Woods.
VirS $14,000 nuoma. Namus per 611
metus Išsimoka. įnešti $26,000.
Dviguba naudu Iš 8 kamb. mflro.
Arti Maria High. Pigus.
Liuksus 7 kamb. mūras. įrengtas
beismentas, garažas;
daug priedų.
Gera vieta.. $20,000.
švarutplls, gražus 4 H kamb. med.
Platus lotas. Arti mūsų. $12.760.

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

DR — AG — 214
4545 W. 63rd Street

Chicago, IU. 60629

CLERK - TYPIST
Sharp indy needed tmunodlntoly for
general office pOBltion.
Northweot
side. 40 - 45 wpm.
typing.
Good
starting salary and
complete com.
pany benefits.

Oall Mr. Ackerman
for appointment 545-6601

Fiat Roosevelt Motors, Ine.
1125 IauU
ELK GROVE VT1.LADE, ILL.
We are stafflng n«w Office.
We need:
1 - EXECimVE SECRETARY
1 - RKCEPTIONIST
1 - SECRETARY
CALL 'lit SCHILLER For Appolnt.
430.0400

Jie&koma moteriukė, galinti pagel
bėti ligotai senutei netoli MUhvay
aerodromo. Prašoma teirautis tel.
586-0090.
R B A L ESTĄTE
72 tr Talman. Mflr. 1H aukšto. 2
butai — 1 tr 4 k. Garažas, 151,000.
71 lr Talman. Med. 4 kamb. bo
tas tr 2
kamb.
rūsy. Gazo
šild.
$18,600.
Mūr. 5 kamb. bungakm.
Geram
stovy. Garažas. Tik $14,900.
70 Ir Talman. Mflr. 1 po 6 kamb.
,r butas rūsy. Garažas. $29,900.

VAINA

REALTY

2517 W 71 nt Street — RE 7-M18
3-jų
miegamųjų “evpandaMe”
mūr. namas. iy2 vonios, 2 maš.
garažas. Daug priedų. Apyl. 71st
ir Marąuette pko.
776-8200

OUTSIDE
MACHINISTS
SHIP FITTERS
(First Class only)

Apply or write
BR£WER DRY DOCK
COMPANY
2945 Richmond Terrace
Staten Island, KY.
An Kųual opportunity omployor

SHEET METAL
LAYOUT MEN

ENGINEERS
INDUSTRIAL
Washer And Oven Design
Able to handle entire project through
estimating, ųuoting, design, insta.1lation and debugging. Salary open.
Relocation expenses paid. Send re
sume, or call collect Jim Hester.

Eųual Opportunity

MR. MEMMEL
352-6650

BARON-BLAKESLEE, INC.

Needed For Our
Odeasa Eabricatlon DlVision

In Abilene
We offer pay comnienmirate vvith experience and training; merit raises
and promotions: good vvorking oo.nditions; opportunity for advancement
into
management and sales; free
retirement
plan; siek leave: paid
vacation:
group insurance;
and
ot.hers. Send Resnme ln confidence to,

COMPUTER

JtfSTRITE MFG. C0.
2601 N. Southport
Tek US-2111

cluding the Litton-plan to purchase company stoeks and liberal pension
plan- Write or- call; 550 Central Avenue. Orange, New Jersey oir call
(201) 673-7100. Ext. 2254

An Eųual Opportunity Employer

glIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIĮb
S engineers
S

1620 So. Laramee Avenue

A L E X SITIS-REALTOR
Main office 5727 VV. Cermafh Rd„ Cicero, IB. Tel. OL 6-2233
Tarime šimtus namų CHceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park
tr kituose vakariniuose prieanieečiaose. Praftotoe užsukti i mūsų iataigo
lr Išsirinkti ii katalogo.

Egperience With Die Cast Dies (Plenty of Orėrtlme)

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

Asmime reaponsibtlMy for complete and modern Tool Roorh, dLrectlng
activity. for 20 or more Tool & Die Makers and Journeymen Maėhlniats.
Excellemt Fringe Benefits; Modern Tool Room
Send Reaume To: Director Of Industrial Relations

HURD LOCK <& MANUFACTURING CO.
(iltEENVlLH^, TKNNK08KK 37742

(312) 925-1200

ASSEMBLERS

An Equal Opportunity Employer
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New exciting modular home manufacturer needs men to assetnble
housing components in the natipn's most modern and convenient plant.
Ejcperienced or we will tirain you.
Employee bfenefits include —

General Electric

• Above average wages

Building
Majer Steam Turblne Plant
Near Charleston, South Carolina

• Hospitalization
• Paid Vacations
• Paid Holidays

• Excellent Working Conditions
• Year Round Employment
An opportunity to get in on the ground floor of this glamour indutftrT-

Positions Available Immediately
To Help With Initial Planning:

Apply, Write or CaU (305 ) 943-8500

2IMC0 MODULAR HOUSING CORPORATION
1407 S. 8th St.
Pompano Beach, Floridai

This will be 340.000 square foot plant, manufacturing vital components
of large steam turbine-generators used by eleetrie Utilities to produce
electrlcal power. Its output will by massive turbine low pressure exhaust
hoods vveighing up to 500 tons when fully assembled and as large as
a three-story house. This is heavy metai fabrication and machining.
It s pretty obvious that starting in these positions in advanee even of
the completlon of a new major GE facility, will give the successful ap
plicants a gteat advantage for future career growth.

PLANT
ENGINEER

An eųnal opportunity employer

JESkperience not

HELP

Immediate Openingš Are For:

TIME STANDARDS SPEGIALISTS
PROGRAMMER —

necessary.

SUBURBAN CONVALESCENT
HOME
Tbp Noteh Secretaries
• GENERAL OFFICE
• TYPISTS
• FIGURE CLERKS

Foster Grant Company a major manufacturer of plastics and plastic
Products seeks a “take charge" individual to supervise and coordinate
all plant maintenance and construction of its rapidly expanding plant
in Sandusky, Ohio.

NUMERICAL CONTROL PARTS
QUALITY CONTROL ENGINEERS

130 W. 26th St. — Tel. 756-5200

totperiano-d gal — with good stono

•

skilia Typiat mušt type 40 wpm and
have good figure aptttude.
Pleasant worklng oonditiona.
Nr. Ekcellant Public transportation.
5 Day Wock.
Exoellent Fringe Benefits.

Industrial engineer
ground preferred.

•

Mechanical baekground plūs 2-3 years esrpetience in
area of machining, fabrication or large assembly work.

or

industrial

management

Oa.il Cari Pietsch — 334-7900

Please send your resume ineluding salary requirements to

TSC COMPANY
4747 N. Ravenswood

MR. R. N. KING

8806 N. Grace Si., Nilea, 01.

TeL 296.4600 U ta 7 - 7 to 3

GENERAL

ii ELECTRIC

Ap Bųual OpflMM-tunlty Employer

i Remiate dienr. "Draugę".

A

baek

GINERAL ELECTRIC COMPANY
P.0. Box 10167, Charleston, S.C. 29411

FOR ALL SHIFTS
APPLY AT ONCE
SVTTHOID NURSING HOME

The ųualified candidate should possess an engineering degree and one
or more years produetion. plant or construction experience. Consldėration tvill be given also to nondegreed engineers who can substitute demonstrated successful experience for educational reųuirement. Technical
know-how aftd the ability to motivate people are of pri mary importance.
The individual employed tvill receive this corporation's egcellėnt bene
fit program plūs a unique opportunity to advanee in a dynamic or
ganization.

Reąuirements:

NURSES AIDS AND LPN’S
Member of MLS.

FOREMAN
TOOL & DIE MAKERS

Expertence In Die Castlng Or Aaseonbly Line ProdUotlon

WiU work Ln all phases of professional industrial engineering ineluding
plant layout, faciuties studies, cost reduetion studies.

Intereetlng poeAUon avoitabie toj-

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMEMT

GENERAL FOREMAN
Experl©nee In Metai Fabrication
Die Castlng And Assembly Line Produetion

INDUSTRIAL ENGINEERS

HELP WANTED — MOTERYS

KITCHEN

Opportunity Employer

STOP! BOOK! READ! TOP WAGBS!
these are Terrific openingš

PROJECT ENGINEERS

Sales Secretary

NERIS REAL ESTATE
6924 South IVestern Avenue
Tel. 471-0321

An Eųual

Work involves installation and modification of adVanced packaging and
Processing eguipment

BAJTLE CRWX, MICHIGAN
Oollect onlls accepted. Phone (616)
962.8661, Ext. 114. Travel ejcpenses
lior lntervtew paid lf
employment
agreement is mede.

UNTTED-DE SOTO
3101 S. Kedzie
Mr. R. W«hlstrom 254-0700

Division of LITTON INDUSTRIES

S has engineering opportunities for promotable individuals with up to S
S five years «xperience.
3

LEILA HOSPITAL

REAL E STATE

SWEDA INTERNATIONAL

GENERAL FOODS CORPORATION

1

MEDICAL
TECHNOLOGISTS
ABC P registered or eligible. 193 bed
general ąeute care hospital. ourrently
under C.5 inilllon dollar
expansion
aial modernization program. Salary
range: $7,000 to $10,400.
Benefits
IncLudc paid Blue Grose/Blue Shleld,
free life Lnsuranee, liberal siek leave,
vacations and bolld&ys,
retirement
program. Permanant positions. Pleaso
contact.
Personnel Director

Appointments made for Your convenience.

B.S.M.E.

B.S.M.L

B.S.I.E.

Stainless Steel Experieace

BARON BLAKESLEE, INC.

Excellent starting salary with exceptlonally good employee benefits Ut*

LUNDELL CONTROLS INS.
2560 N. Blston Avc.
TcL 772-8200

eųual opportunity employer

WEL D E R S
HEU-ARC WELDERS
ARC WELDERS

experience with a model shop. Basic training should include a completed
apprentlceship.

Full time steady job. Good starting vagos vvith perlodic lnereasen.
Puld vacations, holidays, hospital Insurance. Attendance Bonus Plan.
Phone Mr. Mike Swanson Or Mr. Glenn VVaite

7400 S. RockweU
Chicago, Illinois 60629

$42,006,
50 p. sklypas Marųuette pke. Biz
niui ir apartmentams. TelraųkitŠs.
12 butų l metų modernus 1 rturtlngas įrengimais, balkonai.
Pajamų
$26,000 metams. Pietvakarių miesto
daly. TelraukitSa
Hoomlng house. Pajamų. $60,000
metams. Labai gerai išnuom. siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.
0 kamb. mūr. **BuUt-ima**, kokli
nis plyteles, karšto vandens šildymas
gazu. Mara. pks. $20,600.
t % aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. 1
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 tr Oąkley 010,500

ness equipment is enlarging its staff in the R & D modelmaking department. Immediate job opportunities exist for experienced model-makers.
Applicants should have minimum 5 years experience as tool and die-

maker also in the field of moldmaking for precision parts — or genami

Immediate Openingš

Apsimoka skelbtis DRAUGE,
nes jie plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
tos visiems prieinamos.

LITTONS SWEDA DIVISION worldwide leader in the field of busi

ELECTRONIC TKCHNICIAN
WITH DIGITAL EXPERIENCE

Ehcperlenced
Torch & iron solder
locentive Eumlngs
Eaccellent Benefits

ŠIMAITIS REALTY

4.
BACKVICIŲS
6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

R t 0

NĘEDS

COMPANY

GENERAL FOODS
CORPORATION

BELL REALTY

MODEL - MAKERS

skelbiasi dienraštyje “Drauge1

INSTRUMENTĄ TION

EASTERN AND MILL STREET
PLYMOUTH. VVISCONSIN

An Eųual Opportunity Employer

Remkit tuos biznierius, kurie

VYRAI nt MOTERYS

Apdraudų Agentūra

AMETEK

An Eųual opportunity employer

An eųual opportunity employer

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas*
Notariatas — Vertimai

Please Contact;

TREANOR
EQUIPMENT COMPANY
3601 S. Treadaway
Abilene, Texas 79602

gražiai (rengta veikiančia rūbų va
lykla Gage pke. $14,900.
Didelei ar giminingai Seimai mū
ro namus su rūsiu Ir garažu ant pla
taus
sklypo.
6 tį kamb. plius 2
kamb. su pilna vonia pustogAje. 641
lr Talman. $21,000.
Sklypas lr šalimai 3 butų namas
geroj Brighton pko .apyl. 6—4-—8 H
k. modernfls butai. Virt. $8o0
mų. $26,900.

GL

• PAID LUNCH PERIOD
• LIFE INSURANCE
• WPS HOSPITALIZATION
• ACCIDENT AND SICK LEAVE PLAN
NINE PAID HOLIDAYS AND VACATION

1620 So. Laramee Avenue

SOLDERMAN

MAN

who has a baekground of electricity, hydraulies and machine repair,
Here is an excellent opportunity for a sound future wlth an egpanding
manufacturer. This position includes the following benefits.

VVELDKRS

AM Bųuąl opportunity employer

Paid vacations A holidays, paid
5 k. mūro pajamų namas su rūsiu,
nauj. šildy., kabinetine
virtuve lr hospitalization & profit sharing.

2737 W 43 St.

MAINTENANCE

AUTOMOTIVE ELBCTRICIAN

Tired oi spending 6 to 8
hrS. a week. going to &
from your Job?

ACCURATE THREADED FASTENLRS>
3550 W. Pratt-av. (6800 N.)

OUR PLYMOUTH PLANT NEEDS A

With Expertence On
Cat Eųulpment To Work In
Abilene, Otlessa And Pecos

Employer

JANITOR

LJC COMSTOCK AND CO. INC.

ALSO jPAKTSMEN AND
MECHANICS

P. O. BOX 21396
LOUIŠVILLE, KY. 40221
TEL. (502) 636-1374
An

DEALER

Wo are a franchised dealer for Gat
Eųulpmeht
trith a 50.000 sų. mile
terrttory ln We»t Teixas. W« sėli and
Service
Earthmovlng
Eųutpment,
Industrial Rugines, Turbina Englnes,
and Compressors.
Our Eabricatlon
Center deslgns and fabrlcates oil well
Service and conati-uetion eųutpment.

GRIFFIN A COMPANY

VYRAI

MECHAHIC

TEKĄS

CATEKH1LLAR

VVANTED

Construction tool repair and main- Experienced preferred. Nights.
9
tenance mechanic. Mušt be familiar hours, 5 day week. Permanent. Reliwith electrical contractors toolsj able bondable man. Earn very. good
wages, plūs profit sharing Insurance
363-5300
Westem suburbs.
449-5300 CaU Mr. Meyer

VYRAI

U’ANTKD

Work in a brand new lite nianuf.
Plant in country side. ...$2.98 to
$3.18 per hr while we train you.
Guaranteed raiše after 60 days.
Mušt be able to read prints.
• Pension plan • Hospit. • Profit
Paid vacations & holidays, paid sharing
Call
hospitalization and profit sharing.

We have an opening secretary to
assume the responsibilitles in our
sales dept. We can offer you top pay.
and eoccellent benefits.
2 po 6 kamb. 8 metų rūraa, karštu If you can take lite dietation and
2 po 0 kanib. mūr. Modernios vo
nia, alum. langai, šiluma
gazu, 2 vand. šiluma gazu, Marųuette pke. type 60 WPM give us a call.

auto. garažas. Marųuette pke. $29,906.
2 po 5 $4 kamb. lr 4 kamb. angliš
kam rūsy'. 7 metų mūras, 2 atskiros
šilimos guzu, alum. langai,
kilimai.
$46,600.
A butų naujas mūras. Karštu vand.
šiluma gazu. alum. langai. Pajamų
Virš $10,000. metams. $86,000.
14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros
pajamos. Marųuette pke. $83,000.
10 butų po 3 kamb. mūr. Alum.
langai,
netoli mflsų įstaigos.
Tik
$67,000.
4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų Jstaigos. $18,900.

HELP

Immediate Openingš!

ment Coordinators.

PARDAVIML'I

REAL

HELP

MM

To arrange an intervietv please send complete resume ineluding- salary
reųuirements or eaming history to:

STEVE LIAUKOS

FOSTER GRANT CO., INC.
■

400 Broadway
SANDUSKY. OHIO 44870
An Eųual Opportunity Employer

M

Perskaitė Drauge

kitiems pasiskaityti.

•

NAUJAS BODAS
Vfc^IUl GYDYTI

dijos aukos buvo iškilmingai ward Northrop 11946), William DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. gruodžio 30 d.
palaidotos Uli mieste Biafroje. F. Giauąue (1949), Glenn T.
“Caritas Internationalis” savo Seaborg ir M. McMillan (1951),
pranešime pabrėžia, kad tai yra Chven
Chamberlain ir Emilio
pirmoji nelaimė, teikiant pagal isegre (1959), Donald Glaser
A. 4* A.
bą Biafros karo aukoms. Iki i (1960), Melyin Calvin (1961),
BALIUI JABLONSKIUI mirus,
šiol įvykdyta 823 skridimai per 'Charles H. Townes (1964).
vežant 8,000 tonų maisto ir
dukrai LILIJAI KUšELIAUSKIENEI su šeima reiškia
vaistų Biafros karo aukoms pa
me gilią užuojautą.
gelbėti. Nežiūrint skaudžios ne
RADIO PROGRAMA
laimės pagalbą
teikiančiųjų
-•<>Bronius fr Eugenija Blinstrubai
moralė liko nepalaužta ir pa
skutiniu laiku kasnakt buvo įRimantas ir Irena Blinstrubai
Seniausia Lietuvių Radio Pro
vykdyta po dešimt skridimų.
grama Naujoj Anglijoj, ifi stoties
1360 bangos, veikia sek
—• Berkeley, Calif., universi Wi,YN,
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai.
tetas gausus savo riaušėmis tu po pietą Perduodama: vėliausių
ri daugiausia Nobelio premijas pasaulinių žinių santrauka ir ko
gavusių mokslininkų. Tai che mentarai. muzika, dainos ir Magmikai ir fizikai. Tai yra Luis dutės pasaka. Programą veda —
Steponas J. Minkus, Biznio reika
Aivare? (fizikas, 1968 m. j, lais kreiptis f: Baltie Florists —Wendell M. iRtanley ir John Ho- gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E.
TĖVAS IR SŪNUS

Peru sostinėje Limoje buvo
naujais metodais pradėtas gy
dyti vėžys. “Draugo” korespon
dentui tęko kalbėtis su vienu
daktaru, kuris buvo nuvykęs į
Limą susipažinti su naujais eks
perimentais. Jis patyrė, kad
tikrai Peru gydytojas Alfonso
Zavaleta Cruzado pradėjo gydy
ti savo seserį 60 metų amžiaus,
turėjusią vėžį šlapumo organų
take. Jis pradėjęs gydyti ir tik
rai po kelių savaičių vėžio simp
tomai dingę. Gydytojas paė
Velionės J. Jarienės pastatyti Kenoshoje ' inteligentai”, kada ten buvo daug
męs iš sergančio vėžiu ligonio
jaunimo.
kancerinį serumą ir įleidęs savo
seseriai. Daktaro manymu, ser
A. A. JADVYGA JARIENE
gančio vėžiu serumas, įleistas
į kito taip pat vėžiu sergančio
Broad^ay, So. Boston, Mase. Tel.
Kenosha, Wis., ,po sunkios li Wis. “Viešpaties Angelas...” gięs kūną, išgydęs vėžį, nes organiz
AN 8-9189. Ten pat gaunamas lr
gos lapkričio 29 d. mirė aktorė mės žodžiais šeima, giminės ir mas pradedąs kovoti su sveti
' dienraštis “Draugas*’.
ir režisorė Jadvyga Ancevičiū- artimieji atsisveikino su a. a. muoju vėžiu ir tuo būdu išgyKas mėgsta pasijuokti ir poil
tė - Jarienė. Velionė gimė 1907. Jadvyga.
siaudamas gerai nusiteikti, bū
dąsUI. 7, Šiauliuose. Ten pat lan
Nuliūdime liko vyras Bronius,
tinai turi perskaityti Giovanni
Tačiau Peru vėžio specialistai
kė mergaičių gimnaziją, o vė dukterys — Aurelija PaukšteGuareschi iš italų kalbos vers
A.-f-A.
liau pasirinko mokytojos darbą. lienė ir Janina Madsen. Aurelija pareiškė, kad dr. Zavaleta gy tas knygas:
JONAS REGELSKIS
Pradžioje mokytojavo Lygu seka motinos pėdomis. Ji vaidi- dymas nesąs moksliškas ir galįs
būti tik atsitiktinis pagijimas. DON KAMILIAUS MAŽASIS
(REGELSKY)
muose. Po kiek laiko grįžo tam
Gyv.
11833 S. Eggleston.
Tuo
tarpu
dr.
Zavaleta
daro
to

pačiam darbui į Šiaulius, tačiau
PASAULIS
liau
bandymus
ir
nori
moksliš

Mirė gruodžio 27 d., 1968
neužilgo perėjo dirbti į Šiaulių
I dai. $3.00
kai įrodyti, kad toks gydymo
m., 5:30 vai. vak.. sulaukęs
Apygardos teismą.
II dai. $1.00
pusės amž- Gimė Lietuvoj —
būdas yra moksliškas ir turėtų
1927 m- Šiauliuose susituokė
Skaudvilės apskr., Stulgių pa
būti
medicinos
mokslo
pripažin

su Bronium Jaru. Ten gyveno
rapijoje, Laplięgių km. Ame
DRAUGAS DON CAMILLO
tas.
K. Kl.
iki 1944 m., kai dėl karo veiks
rikoje išgyveno 55 metus.
(naujas leidinys) —- $3.00
Paliko giliai nuliūdę: du sū
mų turėjo pasitraukti j Vokie
NBLAJMfi
TEŠKANT
nūs
Albert ir marti Louise,
tijąČia gerasis klebonas Don Ka
Doiph
ir marti Georgiapn- ke
PAGALBĄ
Jadvyga ypač mėgo vaidybą
milius ir komunistas Beponis yra
turi anūkai: Janicę Lynne.
ir teatrą. Pradėjusi teatralinį
Jaxįueltoe, Judith, Leigh, Ann
“Caritas Internationalis” tarp aršiausi priešai ir geriausi drau
darjbą su mokyklų vaikučiais,
ir Trący Lynn, du pusbroliai:
tautinė katalikų artimo globos gai:
Kazimieras Ir Antanas Regeldaugiau jo neapleido. 1931 m.
organizacija praneša apie skau — Jei būčiau jūsų vietoje, to
skiai su šeimomis, giminės:
Šiauliuose įsteigus dramos te
džią nelaimę Biafroje. “Caritas šuns niekad negrąžinčiau, — sa
Ona
Jankus ir Uršulė Junduatrą, lankė ir baigė to teatro
ko Peponi.
Jis
su
šeimomis ir daug kitų
IntematianaMs
”
lėktuvas,
vežan
Jarienė
direktoriaus J, Stanulio veda—
Aš
taipgi,
jei
būčiau
jūsų
giminių,
draugų ir pažįstamų.
tis 10 tanų pieno miltelių BiafOjas dramos studijas. Režisavo
įvairiuose veikahl0se>
Lietuvoje liko brolio Kazi
vietoje,
tačfati
būdamas
savo
vie

roe Išdalijantiems vaikams,
miero šeima.
Šiaulių šaulių teatrui. Jsteige'^.
n1rtlz5taloa o trečiojo
dvi Ha5nn
dainų plokšteles,
pakilęs iš Sao Tome portugalų toje... grąžinsiu savininkui šu
Velionis buvo vyras miru
paštininkų teatrinę grupę. Abu
je plokštelėje “Sigutėje” galima salos vakarų Afrikoje, prieš nu nį, — atšauna jam Kamilius.
sios Onos Mečytės.
su vyru Bronium tose grupėse girdėti ir Jadvygos Jarienės
Priklausė prie: West Pullsileisdamas Uli aerodrome Biaf
SužmcĮgiųtas Kristus altoriuje
vaidino.
man Lietuvių Civic klubo, 9balsą.
roję, nukrito ir sudužo. Žuvo yra Don KamiUaus Vięšpats ir
Vokietijoje taip pat neapleido
to Wardo Liet. Demokratų
Ilsėkis ramybėje,
ištikima keturi lakūnai: kapitonas iš An patarėjas:
klubo, Roselando Liet. Žemai
mėgiamo darbo. Wheneno lietu lietuve! Mes likusieji stengsi
glijos, antrasis pilotas iš Vokie — Viešpatie, sapnavau,
čių klubo ir Liet. Tauragės
kad
vių tremtinių stovykloje pasta mės tęsti tavo pradėtus darbus.
tijos, motoristas iš Amerikos ir
klubo.
šiąnakt... kažkas buyo įėjęs į
tė kelis scenos veikalus. 1950
Kūnas pašarvotas Leonard
P. Petrušaltis.
stebėtojas iš Meksikos. Trage bažnyčią, — pasakojasi Don Ka
m. atvyko į Kenoshą, Wis. čia
kopi., 10821 S. Michigan Avė.
milius.
tuojau pat suorganizavo dramos
Laidotuvės jvyks antradieni,
*
gruod.
31 d., 8:30 v. ryto j
ratelį ir per maždaug 15 metų
FOTOGRAFAS
— Įš tikrųjų kastas sapnas, yVisų Šventų par. bažnyčią-ir
pastatė 16 veikalų. Aplankė ne
pač, jei išeidamas paliko bažny
ŽAVIOMS NUOTAKOMS
ifi jos j Sv. Kazimiero kapines.
kartą Racine, Rocikfordo ir net
čioje kepurę,
nusišypso Kris
Nuofiirdžiai kviečiame visus
Chicagos kolonijas su scenos
gimines ir draugus dalyvauti
tus.
fiiose laidotuvėse
pastatymais.
d
Visps knygos gaunamos Drau
Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir
Buvo plačių pažiūrų lietuvė.
visi
kiti giminės.
ge.
Illinois
gyventpjąi
prie
kny

Priklausė LB apylinkei, Vasa
gos kainos turi pridėti 5 proc.
Laid. direkt. L. Bukauskas.
rio 16 gimnazijos1 rėmėjų rate
mokesčiams.
Telef.
CO 4-2228
liui. Pasirūpino,. kad Dramos
ratelis įstotų nariu į LF.
Laidotuvių išvakarėse koply
čioje įvyko visuomenės atsisvei
A. -f- A.
kinimas su velione, kurį prave
dė Br. Juška. Atsisveikinimo
BALIUI JABLONSKIUI mirus,
žodžius tarė L. Pliūra — LB
jo dukrąį LILIJAI KUŠEUAUSKI£N£I, baliui dr.
apylinkės, Z. Lukauskas — Dra
KOSTUI JABLONSKIUI S jų šeimoms reiškiame gi
mos ratelio ir Br. Juška — LF
lią užuojautą.
vardu. Visi prisiminė velionę
kaip darbščią režisorę, nuošir
home of
džią jaunimo auklėtoją ir pat
Aleksas, Bronė ir Loreta
MOD E R N
riotę lietuvę.
Grybauskai
Gruodžio 2 d. po pamaldų šv.
photogropby
Petro
bažnyčioje,
palaidota
Šv. Jurgio kapinėse, Kenosha,

Mirus mano mielam Dedei
A.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, ffyvyMa.
automobiliu,
sveikatos, biz
nio.
Patogios iSsiniokgjiino sąly
gos.

J.

BACEVIČIUS

MSB 8. Kedzie Avė.. PB 8-2238

Gowns by Martha

PORTRAITS
•
CANDIDS
3213 S. Morgan St. YArds 7-5858
FRANK’S TV and RADIO, INC.
Telef. — CA 5-7232

3240 SO. HALSTED STREET

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai,
' stereo, oro vėsintuvai.
Pardavimas ir taisymas.

J.

PARDUODAMI
16 MODELINIŲ -JĮ AMŲ B AI.D AI
30% iki 50% nuolaida
Galima
pirkti dalimis ir išmokėtinai.

SOUTHWEST FURNITURE CO.
6200 S. Western, Tel. GR 6-4421

RICHMOND

SERVICE

Kampas Riehmond ir 63rd St.
DSalenlnly lr vietiniu
automobiliu
Taisymas Priklauso Chicago Motor
Club. Nelaimes atveju skambinkit*
GR 6-3131 arba GR B-8358
Sav. — Juozas (Joel Juraltls
———

A. MYKOLUI

KALVAIČIUI,

Clevelande, Ohfe, Jo žmoną KAZIMIERA KALVAITISNĘ. dukrą ELEONORA GRĮGONIENĘ, sūnus JUOZJJ.
ALFJJ ir Jų Šeimas, nuoširdžiai užjaučiu ir sykiu
liūdžiu.
Ona Dallidleni
Syracuse, Neu York

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

MIGLINAS

Krautuve Marąuette Parke
2846 W. 69th Street
776-1486
Namų tel. — PR 6-1063

f

PASINAUDOK
AUKŠTESNIAIS

4.75

%

DIVIDENDAIS

5.25

%

PER ANNUM
PER ANNUM
ON INVESTMENT
ON REGULAR
BONUS
CURRENT RATE
$1.000 MIN
DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL
PAREIKALAVIMU
AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, III 60682
LA 8-8248

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

KOPLYČIOS:

Tel. 476 - 2345
Tel. TO 3-2108-09

2533 West 7Ist Street
1410 Se. 50t h Avė., Cicero
AIKŠTE

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd St., Chicagc, III.
Telef. PRospect 8-6888

iSM
——

Knwwr~w w“”'inrd'

—

PRospect 8-0834

p

t MAŽEIKA &EYANS
FUNERAL HOME
T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking Facilities
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

REpubUc 7-8600

EUDE'KIS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741 - 2

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
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 28rd PLACE __________________TeL Virginia 7-6672

ONA RIBIKAUSKAS

DABAR

PETKUS

PO TĖVAIS SĮURBYTĖ
Gyveno 7215 So. Fairfield Avė., Chicago, Illinois.
Mirė gruodžio 28 d., 1968 m., 1:45 vai popiet, su
laukusi senatvės. Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskr. Ame
rikoje išgyveno 61 metus.
Giliai nuliūdę liko: dvi dukterys — Estelle ir Anna
Samulionis, žentas Joseph, sūnus Lee Bdwards, marti
Marge, anūkai Jo-Ann Foy, jos vyras Robert, Lorette
Paetow, jos vyras Robert, anūkai George Samulionis ir
Sharon Edwards, proanūkas Bryan Arthur Paetow ir
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopi, 6845 jSĮo.
Westem Avė. Laidotuvės įvyks antrad., gruodžio 31d. 9
vai. ryto iš kopi. į Svč. P-lės Gimimo parap. bažnyčią ir iš
jos į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, sūnus ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direkt Mažeaka-ffyana, Telef. RE 7-8600.

PETRAS BIELIŪNAS

<848 8. CALIFORNIA ĄVĘ.___________ Jet LAfayette 8-8872

ANTANAS M. PHILLIPS

8807 8. LITUANICA AVĖ.________________ Tel. YArds 7-3401

POVILAS I. RIDIKAS
8884 S. HALSTED SĮĮBEĘT_______ ________ Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10621 S. MICHIGAN AVE.__________TeL OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8818 8. LITUANICA AVĖ.________ Tel. YArda 7-1188 -1188

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 5Qth Ąve., (CICERO, DLL._______ Tel. OLymplc 2-1603

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7909 STATE RD., OAKJLAWN. HJL

TeL 686-2820

lis penkių aukštų namas, kuria
me yra dvi nemažos salės, ko
taip labai trūko Rauch gatvėje.
Tai, be abejo, padės sustiprinti
pabėgėlių tautinių grupių kultū
rinę veiklą, nes ateity bus gali
ma surengti ir didesnio masto
pesirodymus. Į “Susitikimo na
mų” kuratoriją iš lietuvių gru
pės įeina Alina Grinienė ir R.
Hermanas.

DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. gruodžio 30 d.
X
Alfonsas Neverdauskas,
knygos ‘"Pajūriais - Pamariais”
ir kitų rastų autorius, rimčiau
sunegalavo ir šiuo metu po sun
kios operacijos, dr. Starkaus
priežiūroje gydomas šv. Kry
žiaus ligoninėje, kamb. 543. Pa
gal ligoninės taisykles gali būti
X "DRAUGO” LEIDĖJAI lankomas tik 7-8 vai vak.
PRANEŠA, kad dėl nuolat ky
X Dr. J. Briedis parėmė
lančių dienraščio leidimo bei "Draugą” 5 dol. auka. Labai
atlyginimų kaštų (apie tai ne ačiū.
kartą vedamuosiuose esame ra
X E. Vizgirdienė, detroitiškė,
šę), atidžiau išstudijavus dien per mūsų bendradarbį Detroite
raščio leidimo finansines gali VI. Selenį, paskyrė 5 dol. auką
mybes, skaitytojams pageidau "Draugui” paremti. Nuoširdžiai
jant nemažinti laikraščio pus dėkojame.
lapių skaičiaus, nebuvo rasta
x RITOS DAPKIENĖS ke
kitos išeities, kaip vienu dole ramikos išdirbiniai ne vieną ste
riu pakelti metinę prenumera bina, kam teko juos matyti
tos kainą. Taigi nuo ateinančių Lookporte, 139 Archer Avė. Iš
1969 m. sausio 1 dienos Chica statyta (keraminės tautinės lėlės,
gos bei apylinkių (Cook County) lėkštės ir kitokie šios meno sri
prenumeratoriams ji sieks 17 ties išdirbiniai su tautinių mo
dol., kitur JAV ir Kanadoje tyvų ornamentais. Būdami šio
gyvenantiems — 15 dolerių, je apylinkėje nepraleiskite pro
įžeidėjai tikisi, kad mieli skaity gos nepasigrožėję šios srities
tojai, kurie patys asmeniškai menu.
nuolat jaučia nuolatinio kainų
x Vytautas Vizgirda, Aurora,
kilimo
pasėkas,
supras ir III., parėmė mūsų dienraštį 5
"Draugo”
rūpesčius ir toliau dol. auka. Dėkojame.
pasiliks mūsų dienraščio prenu
X Eilė "Draugo” skaitytojų
meratoriais, už ką iš anksto - geradarių, dėkodami už kalė
dėkojame.
dines korteles, parėmė dienraš
X Liuda ir Bronius Bartašiai, tį piniginėmis aukomis: 4 dol. Club Gražina savininkai, Chica Ged. Biskis; po 3 dol. - K. Žiedo
go, III., kalėdinių sveikinimų nis, i9t. Mockienė, Mrs. Al. Mavietoje prisiuntė 15 dol. auką chules, A. Baniukaitis, J. žemai
"Draugui” paremti, šia proga tis, Maria Staneika, M.D., J.
jie sveikina visus savo giminai Vidmantas; po 2 dol. - P. Bitlečius, draugus ir pažįstamus lin ris, E. Lapas, A. Dovydaitis, S.
kėdami sėkmės ir geriausių 1969 Naumavičius, V. Joksas, Ad. Pupelis, Eliz. Miller, St. Jurkūnas,
metų.
X Prof R. Sealey, dvejiems J. Pultinevičius, Alice Lopec, A.
metams užsisakydamas “Tlhe Gatautis, J. Kanavolas, Rūta
Marian”, rašo: “Mudviem su Stauskas, F. Kurkulis, Baltie
žmona ( - poetė D. Sadūnaitė. Resort Beverly Shores, Alf.
Red.) vis labiau patinka žurna Žiedas, E. Umbrasas, G. Juodei
las. Lapkričio numery ypač bu ka, >St. Ruokienė, P. Balandis,
vome sudominti dr. Lassnerio S. Gustainis, A. Lelevičius, A.
straipsniu “(The Soviet Empire”. Šležas, Al. Slėnys, V. VinoloProf. Sealey pats noriai bendra vas, Z. Gedminas, J. P. Phillips,
darbiauja “The Marian” žur I. Žemaitaitis, M. Komaras, B.
V. Cypas, S. Kamarauskas, R.
nale.
X Vytautas Kamantas, PLB Viskanta, J. Saukaitis, dr. P.
ir skautų veikėjas, Westmont, į Budininkas, A. Stakėnas, Z. Žu
III., mums rašo: "Džiaugiamės kas, J. Poškienė, Just. Kuras,
“Draugu” kasdien jį gaudami Em. Steponienė, A. Leesden,
ir skaitydami ir norime kad ir St. Paškauskas, Al. Kulnys,
toliau jis mus lankytų, mus ir Mrs. B. Zemeikis. Visiems nuo
mūsų vaikus džiugintų. Lietu širdus ačiū.
viškos spaudos reikšmė nepap
X šokių muzikos plokštelės.
rastai didelė, o jūsų “DRAUGO” Europos ir Amerikos orkestrai.
- ypatingai. Kartu su šiuo laiš Puikiausias pasirinkimas. Gra
ku inž. Kamantas mums prisiun dinskas, 2512 W. 47 St., FR
tė 15 dol. auką. Nuoširdžiai dė 6-1998.
(sk.)
kojame.
X Dr. A. Baltrūkėnas, Akron,
Olhio, atsilygindamas už kalėdi
nes korteles, mums atsiuntė 5
dol. auką. Dėkojame.
X Kalėdoms ir Naujiesiems
OPEROS PAJAMOS
Metams keletas lietuvių šeimų
Chicago Lytric opera per li
Chicagoje susilaukė iš gimtojo kos savaičių sezoną iš parduotų
krašto jiems brangių svečių. Pas
bilietų turėjo $1,277,167 paja
Tadą ir Algirdą Palionius vieši
mų. Pora mėgėjų, lankiusių 10
brolis Vaclovas iš Vilniaus, pas operų, už bilietus būtų užmokė
Joną Burneikį duktė Lydija, ki
ję $224. Už tų operų geriausias
lusi iš Panevėžio, ir pas Povilą plokšteles būtų užmokėję tiktai
ir Marijoną Daubarus pastaro
$115.80.
sios sesers duktė Bronė Žilins
NUSLYDO NUO KELIO
kienė iš Kauno.
X "Draugą” parėmė užsaky
Continental Traibvays auto
darni didesnį kiekį kalėdinių kor busas, vežąs 25 keleivius į Chi
telių: Dr. J. Balčiūnas, J. Klio- cagą, nuslydo nuo teduoto kelio
rienė, L. Bajorūnas, G. Bar- arti Valparaiso, Ind. Iš važia
čiauskas. Labai ačiū.
vusių sužeisti 17ka keleivių, 'ku

Tipinga East St Louis lituanistikos mokyklos klasė: yra vietos 25 mokiNuotr. A. Grigaro
niams — mokinių tik penki.

J. A. VALSTYBĖSE
— Ben. Rutkūnas, savo svei
kinimus siųsdamas “Draugo”
redakcijai, taip pat išreiškė di
delį gailestį mirus a. a. Ben. Bab
rauskui ir reiškė nuoširdžią už
uojautą velionės našlei poetei
Gražinai Tulauskaitei.
— Lietuvių liaudies meno ir
tautodailės parodą, kuri buvo
suruošta Detroito Centrinėje bib
liotekoje, palankiai paminėjo
Detroito dien-tis “Free Press”.
Paroda buvo atidaryta lapkri
čio 13 d. ir uždaryta gruodžio
24 d., ją apžiūrėjo daug ameri
kiečių.
__ JAV Lietuvių Bendruome
nės vakarų apygardos suvažia
vime Los Angeles, Calif., nau
jai išrinktoji valdyba pirma
me savo posėdy gruodžio 20 d.
pasiskirstė pareigomis: pirm.
Ig. Medžiukas, vicepirmininkai
J. Cinga ir A. Skirtus, sekr. A.
Tumas ir inž. B. Markia. Tame
pat posėdy priimtas veiklos pla
nas ir apsvarstyta eilė reikalų:

x Balio Pakšto salėje Naujų
Metų sutikimas. Teirautis tel.
YA 7-8722 (sk.)

BANGA

naujų apylinkių steigimas, Jau
nimo pavasario šventė, Lietuvių
diena, Lituanistinių mokyklų
mokytojų ir tėvų konferencijos
sušaukimas. Be to, nutarta pa
KILIMUS IR BALDUS
siųsti sveikinimą Centro Valdy
Plauname ir vaškuojame visų
bos pirmininkui B. Nainiui, ku
— Detmoldas, kol emigracija
rūšių grindis.
ris dalyvavo Apygardos suva
MOVI NG
J.
BUBNYS
— Tel. RE 7-5168
dar
nebuvo
palietusi
lietuvių
žiavime ir su kuriuo buvo ap
J. NAUJOKAITIS
tarta daugelis svarbių organiza bendruomenės Vokietijoje, bu
Apdraustas perkraustymas
vo anglų zonos lietuvių centras.
Ilgų metų patyrimas
cinių reikalų.
Detmolde gyveno ir 1953 mirė WA 5-0209
Heating Contractor
CMcago, Illinois
mūsų
rašytojas (bei filosofas
DID. BRITANIJOJ
Įrengtu naujus lr perstatau se
nus vtsq rOAtu namo apAlldymo
pečius tr atr conditioning 1
— LONDONE, gruodžio 14 Vydūnas. Dabar čia nedaug tau
naujus lr senus namus Stogų
A. ABALL ROOFING C0.
d. Sporto ir socialinio klubo va tiečių belikę, todėl retai kas ir
rinas (gutters), vandens Alldyįsteigta priet 49 metus
mul boilerius.
Turiu leidimus
dovybė suruošė prieššventinį po didžiojo lietuvio kapą teaplanlko.
dirbti mieste tr užmiesčiuose.
Dengiame visų rūAlų stogus. Taiso
Vėlinių
išvakarėse
jį
aplankė
Darbas atliekamas greitai lr są
me arba dedame naujus kaminus ri
būvį. Už įdomiausią ir gražiau
žiningai. Apskaičiavimai nemo
nas, nutekamuosius vamzdžius. Daže
PLB
Btelefeldo
apylinkės
pir1
kamai.
sią pypkę pirmąją premiją lai
me 1A lauko. Taisome mūre “tuok
Pilnai apsidraudė.
Vlsa>
DOMAS ŽUKAUSKAS
mėjo S. Puidokas, antrąją - J. mininkas Švažas. Iš jo atsiųstų ( polntlng".
darbas garantuotas
HEATING A SHEET METAL
nuotraukų
matyti,
jog
kapas,
4444 8. Western. Chicago t, DL
Dirvonskis.
Telefonas VI 7-8447.
— “Nidos” knygų klubas iš rudens lapų apsnigtas, prašosi LA 1-6047 arba PO 2-877P
Apskaičiavimai nemokamai
leido sieninį kasdien nuplėšiamą kiek priežiūros.
Skambinkite
bet kuriuo laiku
kalendorių, skirtą 1969 m. Prie
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiniiiiii
KOLUMBIJOJ
kinėje lapelio pusėje šventųjų
DEKORAVIMAS
ir tautiniai vardai ir reikalingos
Illlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllinilllh
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO
kalendorinės žinios. O antroje
Kilimai ir apmušti baldai valomi.
LEO
’
S
SINCLAIR
SERVICE
pusėje trumpi lr įdomūs pasis
LEONAS FRANCKUS
Kreiptis Į:
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
kaitymai
Tune-mp ir Motorų Remontas
— KUN. K. A MATULAITIS
5759 So. VVestern Avė. rilillllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllMll
išvertė į lietuvių kalbą vilniečio
Kampas 58th Street
kun. J. Hermanovičiaus parašy
10% — 20% — 80% pigino mokčalt
Telefonas — PRospect 8-9533
tus atsiminimus “Raudonųjų
ui apdrauda nuo ugnies tr automo
bilio
pas
iiuiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitmim
stovyklose”. Juose autorius pla
FRANK
ZAPOLIS
čiai rašo ką patyrė pats Sibiro
8208 H West OBth Street
kalėjimuose ir vergų stovyklo
Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8684 Ir OR 6-4880
se 1948-1955 m. Kun. K. A. Ma
tulaičio pastangomis ši atsimi
nimų (knyga bus išleista lietuvių
kalba ir jai jau, renkama prenu
MOVING
merata. Knyga turės apie 350
IREZIDENCINIAI.
puslapių ir kainuos 5 dolerius.
Apdraustas perkraustymas
KOMERCINIAI.
— “ŠALTINIO” NR 6 -kartu
Įvairių atstumų.
MEDICINOS IR
su artėjančiomis Kalėdų šven
— Dr. Feliksui Proscevičiui
KITOKĮ PASTATAII
tėmis jau pradėjo lankyti savo sausio 11 d. sukanka 84 metai
A. VILIMAS
skaitytojus. Jo vedamasis “Ma amžiaus. Jis gimė 1884 m. sau
823 ĮVEST 34th PLACE
2457 VVest 69th Street
Telef. — FRontier 6-1882
no laimė”, kuriame pareikšto.' sio 11 d., Lietuvoje. Baigęs gim
TeL HE <.7482
mintys minint Išganytojo atėji naziją išvyko į (Maskvos univer
mą į šį pasaulį. Toliau rašo: A sitetą kur baigė medicinos moks
Ramūnas - Tyliojoj nakty; Z lūs. Kaipo valdžios stipendinin
Ivinskis - Politinis nepriklauso kas, buvo mobilizuotas į carismos Lietuvos gyvenimas; S tinę armiją. Ir buvo paskirtas
Kas tik turi gerą skonį,
ROkicnė - Sibiras; V. K. Taikin į Turkestaną kariuomenės gy
ga kova; P. Karvelis - Teisi:.; dytoju. Atlikęs karinę prievolę
viską perka pas Lieponį !
deklaracija; Kun. K. A. Matu norėjo persikelti į Lietuvą, de
laičio tęsinys - Gedimino laiška ja valdžia jam neleido grįžti į
ir kt. įdomūs straipsniai. Turi Lietuvą ir verstis gydytojo prak
ningi priedai, kronika ir turiniu' tika, bet buvo paskirtas į Rusi
atitinkančios iliustracijos.
jos gilumą, kur vertėsi gydyto
— šiemet Anglijoje apie ant jo praktika iki revoliucijos. Po
rąją pusę lapkričio mėnesio jar revoliucijos grįžo į Lietuvą ir
pasireiškė neįprasti tam laiko 5ia vertėsi gydytojo darbu. Vė
FURNITURE CENTER, INC.
tarpiui šalčiai. Kai kuriose vie liau buvo paskirtas Tauragės
tovėse buvo iškritę ir sniego. apskrities gydytoju ir tose pa
Paskutinė prieš Kalėdas savaitė reigose išbuvo iki antrosios So
MARQUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875
irgi buvo šaltoka ir sniegu už netų okupacijos. Antrą kartą
Vedėjas J. LIEPONIS
klota dalis Anglijos. Daug kur Sovietams okupavus Lietuvą
Kalėdos buvo baltos. (V. Vyt.) kaip tremtinys atsidūrė Vokie
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom
tijoje ir prancūzų zonoje Lietu
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro
VOKIETIJOJ
kų lageriuose dirbo kaipo gy
SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET
— Izabelė Laučkaitė, lankan dytojas. 1950 m. emigravo į
ti Berlyne amerikiečių gimna Kolumbiją, apsigyveno Medelliziją, šiomis dienomis priimta ; no mieste, kur gavo darbą prie
Amerikos vidurinių
mokyklų socialinio draudimo. Čia dirbda ^Diiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiimir
pasižymėjusių moksleivių sąjun mas studijavo tropines ligas ir
gą—“National Honor Society.” šlaikius egzaminus Kolumbi
* ant visų taupymo
Mokyklų mokytojų tarybos į šią jos sveikatos ministerija jam
sąjungą išrenka tuos mokslei suteikė medicinos daktaro tei
Mes mokame
certifikatų
s
vius, kurie ypatingai atsižymi ses. Gavęs medicinos daktaro I
per annutn
-geru mokymosi, pavyzdingu el teises liko dirbti socialinio drau
gesiu ir kūrybine veikla mokyk dimo ligoninėje, -bet ne kaip
MINIMUM SUMA $5.000.00
los gyvenime. Šiais mokslo me eilinis raštininkas, bet kaipo me I
tais Izabelė yra savo klasės (ber dicinos gydytojas. Tose parei
niūkų ir mergaičių) pirmininkė. gose jis dirba ir Šiandie. Nežiū
__ Miuncheno apylinkė turi rint senatvės jis yra judrus ir
50 narių. Rinkimuose į Krašto darbingas taip kad dar nemano
tarybą dalyvavo 41 narys. Tau išeiti pensijon. Iš jo išvaizdos
tinių šokių šokėjų grupėje iki ir judrumo atrodo, kad jam
šiol buvo tik mergaitės. Nese pasiseks sulaukti 100 metų am
niai į ją įsijungė ir berniukai. žiaus, ko ir tenka jam palin
Mišri grupė pirmą kartą gra kėti.
K. Klasta.
žiai pasirodė kariuomenės auk
sinio jubiliejaus minėjime. Už
BRAZILIJOJ
sieniečių “Susitikimo namai”
4040 Archer Avė.
— LB Brazilijos Aušros choro
MjĮjJ^^'D~SAvTN7r<r
(Rauchstr. 22), kuriuose 11
Chicago, III. 60632
metų rinkosi įvairių tautybių koncertas įvyko gruodžio 15 d.
Telephone CL 4-4470
pabėgėliai, šių metų pabaigoj Vad. kun. J. Kidyko, SJ, padai
FRANK ZOOAS
President
perkeliami į miesto centrą (Rum navo eilę dainų ir suvaidino J.
fo.id Sir. 21). Išnuomotas dide Naumiostiškio “Baisųjį birželį”.

s
JJ

Pirmininkų pasikeitimas LB Phila
delphijos apylinkėje. Iš k. j d. atei
nantis pirmininkas Algimantas Gečys
ir išeinantis — Jonas Skladait's.
Nuotr. K. Cikoto

CHICAGOS ŽINIOS

X Kai jums deimanto prirei
kia, gero laikrodžio ar žiedo,
(Tveras Marąuette Parke teikia,
duoda nuolaidos dar priedo.
TVERAS JEtVELRY, 2646 W.
69 Str.
Kaip geram pirkėjui dera,
Viską perka tik pas Tverą.
(sk.)

— Miesau buvo 4203 LSCo
sargybos kuopa. Čia gražiai vei
kė LB apylinkė. Panaikinus
kuopą, sustojo ir bendruomeni
nė veikla. Juozas Venys dabar
ėmėsi iniciatyvos ją vėl atgai
vinti. Krašto valdyboj jau užsi
registravę aštuoni Miesau ir apylinkėje gyvenantys tautiečiai,
bet iniciatorius stengiasi sutelk
ti bent 20 asmenų, sušaukti susi
rinkimą, išrinkti apylinkės val
dybą ir pradėti veikti.

— “Prekyba be grąžos”, kaip
pastebi ok. Lietuvos spauda, vis
— Baisogaloje, buv. Komarų labiau įsigali Lietuvoje. Esą tik
dvare (dabar eksperimentinis tokiu būdu dažniau galima gauti
ūkią) Čekoslovakijos “Vitkovi- nuolat trūkstamų prekių.
cų” firma pastatė keturius di
džiulius hermetiškus bokštus
po 200 tonų talpos pašarams
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
laikyti
ir kitus kraštus
— Milicininkų bei enkavedis
tų choras sudarytas Vilniuje Pj NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
prie Dzeržinskio vardo klubo; Chicago, IU. 60632. Tel. YA 7-5980
priklauso 60 “tvarkos dabotojų”.
— 200,000 veislinių gyvulių,
kaip skelbia “Švyturys”, pasta
rojo dešimtmečio (bėgyje buvo iš TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
okupuotos Lietuvos išvežta ir vizijom antenos. Pard. ir taisymas.
2649 W 63rd St., Tel. 434-0421
išdalinta “broliškoms respubli Vakarais skambinti VVA 5-3607
koms”. Dalijimas toliau tęsia
P. Rudėnas
K. Šimulis
mas.
— Poetas Vytautas Sirijos
Gira, kaip gydytojas plaukioja
ir dirba pietryčių Atlante viena
VALOME
me rusų laive.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

PAŠTAS NEVEIKS
Naujųjų metų dieną Chica
gos paštas nedirbs ir laiškai bei
laikraščiai ir siuntiniai nebus
išnešiojami į namus ir verslo
įstaigos.
VALDŽIOS PARAMA

Praha. Laisvojo pasaulio
spaudos pranešimais iš Prahos,
šiemet Čekoslovakijos valdžia
įvairių bažnyčių restauravimo
darbams paskyrė 6 milijonus
kronų daugiau kaip praeitais
metais. Išviso, šiemet pradėti
atnaujinimo darbai įvairiose is
rių tarpe ir du Chicagiškiai.
torinės bei meninės vertės turin
čiose bažnyčiose siekia 19 mili
PAKILS NUOMOS
jonų -kronų. Vien garsiosios Šv.
Cbicagos ir apylinkių apart- M. Marijos - Snieginės švento
mentiniuose namuose gyveną vės atnaujinimas Prahoje parei
po Naujųjų metų sulauks nuo kalaus 4,5 milijonus kronų.
mos padidinimą maždaug 10
proc.

SVETIMŠALIŲ
REGISTRACIJA

Visi Amerikoje gyveną sve
timšaliai,
kurie dar nėra pilie
X Korp! Giedros Naujųjų
čiai,
sausio
mėnesį turės regis
Metų bailus įvyks Pressman’s
truotis.
Registracijos
kortelės
Hali salėje,
5717 So. Kedzie
gaunamos pašto skyriuose.
Avė. Pradžia 8 v. v. Vakarienė
9 vai. Taip pat bus gėrimai, šo
PALEIDO IŠ KALĖJIMO
kiai ir Kristinos Žebrauskaitės
Šiomis dienomis po 9 metų iš
išpildyta meno programa. Bilie
tų mažai beliko. Rezervacijoms kalėjimo paleistas James Dun
skubiai kreipkitės į Albiną Dum- can, 27 metų, kuris buvo netei
brienę, 6753 S. Artesian, tel. singai apkaltintas papildęs žmog
434-2690 arba į Rimą Pakelty- žudystę. Pagal Illinois valstijos
Hilary Sandoval 38 m. Nixono nu
tę, 4355 S. Campbell, tel. FR įstatymą, jis teismo keliu gali matytas mažosios prekybos administ
6-0285.
(pu.)
prašyti iki $30,000 atpildo.
racijos viršininko postan.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

MIDLAND
SAVINGS
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