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TE SK KALĖDOS ATNEŠA DŽIAUGSMO IR VILTIES ARABAI TARP TAIKOS 
IR KARO

Ūkinės pažangos šuolis 
Ispanijoj

Kraštas stengiasi išsikovoti vėl savo vietą Europoj

Madridas. — Ispanijoj pastarų
jų 10 metų laikotarpyje darbi
ninkams gyvenimas gerokai pa
gerėjo. Ispanijos ekonomija gerai 
auga ir šiandien ekonominiu pa
žangumu Ispanija yra antroj vie
toj po Japonijos ir jos metinis vi
kio augimas yra 8 proc. Iš viso 
metinis pajėgumas yra 260 bil. i 
dol., kas vienam asmeniui išeina 
metams 670 dol., tai yra beveik 
dvigubai daugiau negu 1950 m. 
Prieš dvidešimt metų darbinin
kas vis galėjo svajoti apie dvi
ratį, šiandien jie jau gali pagal
voti apie automobilį. 1967 m. bu
vo užšaldytas algų kėlimas.

Lankėsi 20 mil. turistų
Daug pinigų Ispanija susilau

kia iš turistų. Šiais metais Ispani-' 
joj lankėsi 20 mil. turistų, taigi 
33 mil. valstybei gana didelis 
skaičius, nes beveik kas trečias 
žmogus buvo turistas. Tačiau 
skelbiama, kad pinigų turistai 
palieka mažiau negu ankstyves
niais metais, nes didžiausia da-’ 
lis turistų yra vidutinio pajėgu
mo. Didžiausi pinigų mėtytojai 
vyksta į Graikiją ir į Šiaurės Af
riką.

Krašte yra 25 proc. ūkininkų, 
gi pramonės įmonių 85 proc. tu
ri ne daugiau kaip 5 darbinin
kus. Krašto ekonomistai nori kraš 
to 900 mil. dol. atsargų paimti 
ekonominiam paskatinimui, o 
taip pat siūlo suvaržyti atlygini
mus ir šiaip įvairias privilegijas, 
kad nekiltų prekių kainos ir ga
lima būtų išlaikyti konkurenci
ją. Krašto galva gen. Franco 
nors susiduria su sunkumais, ta
čiau kraštas ekonomiškai daro
didelę pažangą. | prieglaudoje.

Ispanijos valstybės galva gen. Franco priima amerikiečius Apollo 11 
astronautus, apsilankiusius Ispanijoj. Šalia JAV ambasadorius Hill. 
Toliau astronautai Armstrong, Collins ir Aldrin.

Prieššventinis pirkimas Maskvoj
Žmonės prie retų prekių veržiasi

Maskva. — Maskvos gyvento
jai negali švęsti Kalėdų, tačiau 
tuo pačiu metu čia vyksta pirki
mai ir ten žmonės stengiasi ką 
nors įsigyti Naujiems Metams.kad 
galėtų pasikeisti dovanėlėmis. Pa 
sak amerikiečio žurnalisto Mi- 
chael Johnson žmonės veržiasi į 
krautuves, kuriose dažnai vis 
pritrūksta prekių. Moterys verž-l 
damosi prie taip vadinamų defici
tinių prekių, nebijo panaudoti 
alkūnių ir spyrių batu. Komuniz
mo nuskurdinti gyventojai ver
žiasi prie prekystalio, tačiau yra 
n£ vienas, kuris neprisiveržia. E- 
są norint įsigyti kokį daiktą, rei

kia praktiškumo ir brutalumo.

Santykiai su Vakarais ir Rytų 
Europa

Ispanija plečia ir diplomati
nius ryšius. Praėjusią savaitę 
Vengrijos užs. reik. min. pava
duotojas Petre Mod ir Ispanijos 
atstovas Pedro Gorina, Paryžiu
je pasikeitė diplomatiniais doku
mentais ir Vengrijos konsulatas 
bus steigtas Madride, gi Ispanijos 
konsulatas Budapešte. Ispanija 
su Rumunija diplomatinius san
tykius užmezgė 1967 m., gi taip 
pat tikisi diplomatinių santy
kių užmezgimo su Sov. Rusija ir 
Jugoslavija. Ispanija kovoja už 
savo padėtį Europoje, bet be sėk
mės, ji nepriimta nei į Europos 
Bendrąją Rinką, nei į Nato. Ji 
kaltinama, kad nusikaltusi de
mokratijai, jos Mėlynoji divizija 
kovojo prieš Sovietų Rusiją II-jo 
pasaulinio karo metu. Kaip “New 
York Times” korespondentas Ri- 
chard Eder iš Madrido rašo, 
Ispanijos geresni santykiai su Ry
tų Europa, gal jai padarys atvi- 
resnius kelius ir į Vakarų Euro
pos tautų šeimą.

Ispanija ekonomiškai kyla ir 
reikia manyti, kad pasitraukus 
Ispanijos gen. Franko, ji galės la
biau suartėti su kitomis valsty
bėmis.

• Čekoslovakijoje mirė Olo- 
muc vyskupas Stanislovas Zela, 
kuris 1950 m. buvo pasmerktas 
dvidešimtpenkeriems metams 
kalėjimo už savo ištikimybę ka
talikų Bažnyčiai. Paskutiniu me 
tu vyskupas Zela buvo paleistas 
iš kalėjimo ir gyveno vienoje

Maskvoje labai gaudo vakarie
tiškus žaislus! Žaislų krautuvėj 
gyventojai labai griebia itališkus 
vaikiškus automobiliukus, iš 
Anglijos įvežtas lėles ir gyvuliu
kus, o taip pat V. Vokietijos su- 

| projektuotus žaidimus. Be abejo 
ir patys rusai pagamina žaislų, 
tačiau pagal korespondentą, tie 
žaislai, palyginti su vakarietiš
kais, yra grubiai padaryti, ne
mokšiškai nudažyti ir negražūs, 
nors daug pigesni už vakarietiš- j 
kus. Vaikai kaip čia Kalėdų sene
lio, ten labai laukia senio šalčio.

• Saigone sudužo lėktuvas, 
žuvo žemėje ir lėktuve apie 60 
žmonių.

KRISTAUS GIMIMAS. Flamų dail. Hugo Van Der Goes kūrinys, apie 1476 m.

Skamba žingsniai
Ant ledo, ant sniego —
Į Bernelių mišias tu šauki.
Ne Betliejaus žvaigždė — meilė veda,
Ne žvaigždė mus prikėlė iš miego.
Skamba žingsniai
Ant ledo <
Ant sniego.
Skamba žemė jauki
Mūsų žingsniais,
Angelų giesmėmis
Ir žvaigždėm, lyg sidabro varpeliais.

KOVOS VIETNAME
Hanoi kaltina

PARYŽIUS. — Hanoi taikos 
delegatai kaltina Ameriką, kad 
ši norinti nutraukti derybas ir 
atnaujinti Vietnamo bombarda
vimą. Esą, jei Amerika norinti 
karo, Vietnamas yra pasiruo
šęs kariauti. Taip pareiškė Xu- 
an Thuy, minint 9 metų sukak
tį nuo išlaisvinimo kovų pra
džios Vietname.

JAV bombarduoja

SAIGONAS. — JAV bombo
nešiai B-52 bombardavo komu
nistinius dalinius, infiltruoja
mus į Pietų Vietnamą. Lėktu
vai puolė koncentravimosi vie
tas ir bunkerius apie 2 mylias 
nuo Laoso sienos ir 11 mylių 
nuo Khe Sanh bazės. Kauty
nės Vietname nėra didelės, bet 
manoma, kad komunistai dar 
prieš šventes padarys keletą 
didesnių puolimų.

Šv. Tėvas kviečia
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI paskelbė naują at
sišaukimą taikai Vietname įgy
vendinti. Atsišaukime šv. Tėvas 
iškelia Vietnamo kankinius, ku
rių šventė visame krašte buvo 
iškilmingai paminėta. Sekant jų 
pavyzdžiu Paulius VI kviečia 
Vietnamo katalikus visomis iš
galėmis padėti savo kenčiantiem 
broliam nugalėti savo tarpe vi
sus moralinius ir dvasinius skir
tumus ir taip pasiekti taiką ir 
visuotinį susitaikymą. Šv. Tė
vas trokšta, kad šis atsišauki
mas pasiektų ir Šiaurės Vietna
me gyvenančius katalikus ir pa
lengvintų taikos derybų eigą 
Paryžiuje, kur iki šiol taip ma
žai tepadaryta pažangos taikos 

įgyvendinimui. Savo atsišauki
mą Vietnamo katalikams Pau
lius VI baigia linkėjimais, kad 
visiems nuoširdžiai bendradar
biaujant būtų pagaliau įgyven
dinta taika, respektuojanti pa
grindines kiekvieno žmogaus tei 
sės ir laisves bei Vietnamo tau
tos savarankišką apsisprendi
mą nepriklausomybei išlaikyti.

Vietnamiečiai negreit 
galės vieni kovoti
SAIGONAS. — Milijonai do

lerių yra investuota į Pietų Viet 
namo karių paruošimą, tačiau 
pulk. Edward Mayer, Ameri
kos karių paruošimo programos 
viršininko pavaduotojas, abejo
ja ar Pietų Vietnamo kariai ga
lėtų vieni kovoti prieš komunis
tinę agresiją. Esą, karių skai
čius yra gana didelis, tačiau jų 
pasiruošimas nėra dar pakan
kamas. Pulkininkas, manoma, 
rėmėsi gen. Julian Ewell teigi
mu, kuris vadovauja antrajai 
amerikiečių kovos divizijai.

Reikalauja 
pripažinimo

BONNA. — Rytų Vokietijos 
galva Ulbricht reikalauja, kad 
Vakarų Vokietija pripažintų 
kaip lygią Rytų Vokietiją. Kanc 
leris Willy Brandt teigia, kad 
tokio reikalavimo buvo laukia
ma ir tas reikalavimas bus svar 
stomas, norint užmegsti tarp a- 
biejų Vokietijų geresnius san
tykius. Ulbrichtas tokius rei
kalavimus išdėstė pasiųstame 
Vakarų Vokietijos prezidentui 
Heinemann laiške.

Žinom patys Tą kelią
Per lauką —
Stebuklinga žvaigždė nespindės, 
Prakartėj rasim Jėzų vaikelį, 
Prakartėj, Išganytojau, lauki. 
Žinom patys
Tą kelią
Per lauką —
Mums nepeikia žvaigždės
Keliui rodyt
Užsnigtom lygumom,
Užpustytais kalneliais, pakalnėm.

L. Andriekus

Komunistinės ir 
katalikiškos spaudos 

prenumeratoriai
BRATISLAVA. — Kaip pra

neša tarptautinė, spauda, Čeko
slovakijoje paskutiniu metu la
bai sumažėjo komunistinės spau 
dos skaitytojų skaičius. Slova
kijos komunistų partijos orga
nas “Pravda” kaltina net komu
nistinės partijos narius, kurie 
vis didėjančiu mastu atsisako 
prenumeruotis Slovakų komunis 
tų partijos centrinio komiteto 
leidžiamą organą “Zivot Stra- 
ny”. Vien šiemet per paskuti
nius dešimt mėnesių, Slovakijos 
komunistų partijos organo 
“Pravda” skaitytojų skaičius su 
mažėjęs keturiais tūkstančiais, 
pareiškė speciali kontrolės ko
misija, pravedusi atitinkamus 
tyrinėjimus penkiuose Slovaki
jos apskrityse. “Pravdos” skil
tyse paskelbtame komisijos pra 
nešime, priešingai, nurodoma, 
kad beveik kiekviename apskri
tyje tuo pat metu žymiai padi
dėjo katalikų savaitraščio “Ka- 
tolicke Noviny” skaitytojų

Jordanijos karalius Hussein, 35 m., ir Egipto prez. Abdel Nasser, 
51 cn., tariasi karo vedimo reikalais.

RABAT, Marokas. — Arabų 
vadų susirinkimas, prasidėjęs 
sekmadienį, smerkė JAV ir tei
gė, kad Amerika ir Izraelis ruo
šiasi naujam karui. Gen. Jaafar 
ei Nuemairi, Sudano naujo mi- 
litarinio režimo galva, skelbė, 
kad visi taikos galimumai yra 
palaidoti. Kaip žinoma, JAV-bių 
pastangos pasiekti taikos, nesu
silaukė iš arabų kraštų pritari
mo.
Arabai nepatenkinti Amerika

Karalius Hassan II iš Maro
ko, moderuotosios arabų lygos 
narys, kvietė jausti atsakomy
bės ir realiai žiūrėti į padėtį. 
JAV pritarė, kad Izraelis pasi
trauktų į 1967 m. sienas iš Jor
danijos. Egipto generolas Ne
mari tačiau teigė, kad nepaisant 
ką Amerika siūlo, ji yra atsi
stojusi prieš arabus ir ji re
mianti Izrae1}. Amerika prista
tanti Izraeliui ginklus arabams 
mušti. Esą, arabai iš prigimties 
norį taikos, tačiau Izraelis už
daręs visu? kelius į taiką.

Iš viso tarp arabų yra matyti 
skilimas tarp tų, kurie nori tai
kiai spręsti ir tarp tų, kurie 
reikalauja griežto sprendimo ir 
siūlo karą. Palestinos sukilėlių 
vadas Yassir Arafat dalyvavo 
pasitarime kaip lygus su visais 
ir reikalavo, kad Izraelį reikia 
sunaikinti ir grąžinti 1,500,000 
pabėgėlių arabų.

Izraelis irgi nepatenkintas

Izraelio užsienio reikalų min. 
Aba Eban, atvykęs iš VVashing-

Kom. Kinija vėl 
puola Maskvą

HONG KONG. — Komunisti
nės Kinijos radijas stipriai puo
lė Sovietų Rusiją, kad ši ieško 
santykių su Vakarais. Radijas 
cituodamas Pekino komunistų 
laikraštį, pastebėjo, kad Mask
va išduoda visą Rytų Europą, 
siekdama susitarimo su Vakarų 
Vokietijos militaristais. Tai vie
nas iš nedaugelio puolimų prieš 
Maskvą po to, kai prasidėjo Pe
kine Maskvos ir kom. Kinijos 
pasitarimai.

Kom. Kinijos gynybos min. 
Lin Piao kritikavo Sov. Rusijos 
laikyseną Vietnamo karo reika
lu. Jis pastebėjo, kad Amerikos 
imperializmas ir socialimperia- 
lizmas esąs nuolatiniuose sun
kumuose. Esą, norėdami vado
vauti tam tikrose pasaulio vie
tose, jie stabdą revoliucinį ju
dėjimą. Vietnamo komunistai 
turj patys savo rankomis siek
ti laimėjimo. Maskva, norėdama 
saugoti savo interesus, išduoda 
Rytų Europos tautas siekdama 
bendravimo su V. Vokietija ir 
Nato valstybėmis. Be abejo, Ki
nija įžiūri, kad taip apsidraus- 
dama Sov. Rusija nori turėti 
laisvesnes rankas prie Kinijos 
sienos.

tono į Izraelį, susitiko vakar su 
vyriausybės nariais ir išreiškė 
nepasitenkinimą Amerika, kuri 
taip pat siūlo, kad žydai pasi
trauktų iš už 1967 m. užimtų 
sričių. Izraelis, esą, visomis jė
gomis priešinsis tokiam siūly
mui ir pastangos tai įvykdyti 
graso taikai. Izraelis nori tie
sioginio pasitarimo su arabais, 
tačiau yra priešingas, bet ko
kiam pasitraukimui.

Maskvoj suiminėja 
antistalinistus

Poetas numetęs Stalino portretą
MASKVA. — Minint žiauriau 

šio istorijoj diktatoriaus Sta
lino 90 metų gimimo sukaktį, 
“Pravda” išspausdino nedidelį 
straipsnį, kuriame rašo, kad ver 
tinant Stalino darbus, reikia 
vertinti iš komunistinio ir isto
rinio taško. Tačiau į Raudonąją 
aikštę atėjo 20 demonstrantų, 
kurie, esą, sakėsi neatėję de
monstruoti, bet atėję pasiprie
šinti, jei senieji Stalino gerbė
jai būtų demonstracijomis gar
binę diktatorių. Vienas iš dvide
šimties, poetas Anatoly Jakob- 
son ištraukė iš po savo apsiaus
to Stalino portretą ir nutrenkė 
žemėn. Policija jį tuoj suėmė. 
Komunistai buvo suruošę nedi
deles demonstracijas Stalino pa 
gerbimui, nepaisant didelio šal
čio. Emgebistai taip pat naktį 
prieš tai draugo namuose suėmė 
ekonomistą Viktor Krasin, kuris 
yra žinomas antistalinistas. Jo 
tėvas žuvo Stalinui vykdant 
kruvinas skerdynes, kurias da
bar naujieji Kremliaus ponai 
jau nori pateisinti.

Suėmimai anksčiau

MASKVA. — Minint sovieti
nės konstitucijos šventę Mask
voje, Puškino aikštėje, grupė 
sovietų piliečių surengė tylią de
monstraciją prieš civilinių tei
sių paneigimą Rusijoje. Pana
šios demonstracijos įvyko ir ki
tuose Rusijos miestuose, kaip 
Charkove, Gorki ir kitur. Spau
dos žiniomis, ta proga sovietų 
policija areštavo devynius as
menis: du Charkovo mieste, is
toriką Piotr Yakir, matemati
ką Jesenin Volpin ir Aleksand
rą Daniel, jau anksčiau suimto 
rašytojo Juli Daniel sūnų.

T RU M PA!
• Astronautas Armstrong pri 

si jungė prie aktorių grupės, lan 
kančios Kalėdų proga karius 
Vietname.

• Japonijos vyriausybė šio
mis dienomis paskyrė naują am
basadorių prie Apaštalų Sosto 
vietoj buvusio ambasadoriaus 
Tamura, kuris liko perkeltas Ja
ponijos ambasadorium Alžyre.

• Saigone įvyko teismas 51 
asmens, kurių 50 už rengimą ko 
munistų perversmo, nubausti 
nuo vienų ligi 20 metų bausmė
mis.

• JAV lėktuvų katastrofų 
84% būna dėl pilotų klaidos.

snraoaN-nvN
Gruodžio 23 d.: šv. Servulas, 

šv. Viktorija, Velbutas, Žibutė.
Gruodžio 24 d.; Kūčios, šv. 

Adomas ir šv. Ieva, Jogaila, Mi- 
nojelė.

Saulė teka 7:15, leidžias 4:24.
ORAS

ęhicagoje ir apylinkėse šian
dien, oro biuro pranešimu, de
besuota. Temperatūra apie 30 L
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1



Vaikščiojime. Reikia visiems pa-1 sionentuojantlefi, pacientai. Tas į milžinais. Parašyk, 
cientams prašalinti širdies neu-1 gydytojas žarsto žarijas svetimo- Už teisybę nakvyr 
rožę -tikėjimą, kad nieko neveiki
mas po širdies atakos yra tikras 
paciento elegesys. Taip elgtis yra 
antrą- pakartotiną sau širdies a- 
taką šaukti. Tvarkingai, gydyto
jui kontroliuojant atliekamam 
užsiėmimui visi turime rengtis. 
Tada mes gėriau apsisaugosime 
nuo širdies atakų. Taip pat mes 
greičiau palengvinsime širdies
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

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

KELIAS I SVEIKATĄ, 231# West Garfitld Blvd,, Chicago, III. 60S3S

KURIS ASMUO PRIVALO 
MANKŠTINTIS

kraujagyslių sklerozę neperdėtai 
ir nesulėtintai dirbdami.

PASISKAITYTI. Emergency 
Medicine, Vol. I. No. 10, No- 

vember 1969.
Nebijokite vargo kieto, nes be 

jo galingi pūna. 
Maironis

Geriausių pasėkų mankšta 
gydant susilaukiama tada, kai 
taip gydomi tokie pacientai, ku
rių palinkimas širdies kraujagys
lių sklerozei neperžengė tam tik
ros ribos: dar jie nesusilaukė sim
ptomų, ar tik nedidelius širdies 
anginos skausmus teturi. Gyd. 
Boyer neapleido ir kitų - toliau 
savo ilgoje pažengušių-širdinin- 
kų. Jis išdirbo treniravimąsi ir 
tiems širdininkams, kurie jaučia 
širdies skausmus po nedidelio pa
sitempimo ir tiems, kurie jau per
gyveno širdies ataką. Pastarie
ji pradėti gimnastikuotis turi 

.daug palengviau. Jiems yra išdir
bta pasivaikščiojimo programa. 
Tai labai padeda tokiems išveng
ti širdies neurozės. Toji negalė 
laiko daugumą po širdies atakos 
žmonių dar labiau neveikliais, 
negu jie buvo prieš ataką. O ne
judrumas po širdies atakos pagrei 
tintai rengia kelią naujai atakai.

luošina raumenis. Nepatartina 
gimnastikuotis dar ir tiems ligo
niams, kurie priiminėja reserpi- 
ną, inderal, ismelin ir kitus prieš 
pakeltą spaudimą vartojamus 
vaistus (ganglionic blocking a- 
gents).

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI.

Pilnas nuo sklerozės gydymasis

Protingai darbuotis galt įvairiai 
negaluojantieji

Mankštai- pasivaikščiojimui 
tinka ištįsę -astenikai, kojose skau 
smus gaunantieji po ilgesnio ėji
mo, ir plaučių ligų —emfizemos 
bei astmos kankinamieji. Taip 
pat tinka mankštai turį nežino
mos kilmės pakeltą kraujospūdį. 
Dėl kurios kitos: priežasties gavu
siems pakeltą kraujospūdį patar
tina jpirma susitvarkyti su tomis 
priežastimis, o tik po to imti gim- j 

riki,“ P^ širdie^ operacijos -°jų širdies kraujasgyslių liga. Už tai 
vožtuvų pataisymui, — geriau ’ gydytojai įtartinus širdimi sergan 
jaučiasi, jei jų fizinis aktyvu- juosius ir normalią elektrokar- 
mas esti kontroliuojamas prieš ir ‘
po operacijos.

priežastimis, o įik po to imti gim- į --------- b---------o— -------- .
nastikuotis. Taip pat ir tie ligo- normali serĘant Įengya (*™M)

Šitokie žmonės neprivalo 
mankštintis

Mankšta dozuojama kaip ir 
vaistai

Patardamas mankštintis ligo
niui gydytojas turi būti taip at
sargus, kaip jis esti prirašydamas 
receptą vaistams. Pirmiausia iš
tiriamas ligonis ir sužinoma, ko 
jam reikia ir kiek mankštos jis 
gali pakelti. Mediciniška istorija 
(ir vėl ta istorija -be jos nė iš 
pėdos, - o jos taip nenori pacien
tas ir skubantis gydytojas) ir me
diciniškas apžiūrėjimas yra du 
svarbūs pirmieji žingsniai pažini
mui ligonio turimos jau pažengu
sios ar vos tik prasidedančios šir
dies negalės. Gyd. Boyler nepa
taria mankštintis tiems ligo
niams, kurių visos trys širdies 

[ raumenų kraujagyslės susirgusios 
| skleroze, taip greičiausiai at
sitinka kai pacientas su širdies 
angina jau esti atgyvenęs trejus 
metus. Su tokia - taip pažengusia 
- liga rišasi ir krūtinės skausmų 
dažnumas, intensyvumas ir ilgu
mas, o taip pat jų persidavimas 
į aplinkines kūno dalis. Nakti
niai širdies skausmai, su valgiu 
(ypač pietumis) besirišantieji ir 
ramiai esant žmogui atsirandan
tieji nurodo taip pat toli pažen
gusią širdies kraujagyslių ligą. 
Pailsėjusiam pacientui darant 

[ elektrokardiogramą gali ji būti vaistai.
Atsakymas. Galima. Niekur 

negausi zinc sulfate be recepto. | 
Rasiunčiau Tamstai laišką. Tam 
stos gaunami vaistai yra nitro- 
glycerinas. Jis trumpam išple
čia kraujagysles širdies raumeny
se- tai ir viskas. Tas vaistas skle
rozės negedo. Ji vystosi toliau. 
Tamsta tą pats jauti kojose. Ge- i 
rai daro gydytojas, skirdamas tą 
vaistą, nors yra dabar veiklesnių 
(cardilate, isordil, peritrate...), 
vienok negerai, kad gydaisi ne 
pagal naujausiuš medicinos atsie- 
kimus. Yra žmonių dėl įvairių f 
įvairių priežasčių nepajėgiančių 
sekti medicinos pažangą. Tokie 
yra savo žinių bagaže užsidarę, ir 
jų nepajudink. Dar ko gero jie ta
ve išplūs paskutiniais žodžiais. 
Tai žvejotojai sudrumstoj -ne- 
siorientuojančiųjų baloj. Kam to
kiems sekti medicinos pažangą, 
kad ir taip gražiausiai pragyve
nama. O už apsileidimą medici
noj niekas dar gydytojų kalėji- 
man netupdo. Gaila. Tada būtų 
geriau aptarnaujami, nors ir ne-

Klausimas.Turiu Coronary Ar- 
tery Disease - tai mano gydytojo 
nustatyta diagnozė. Mano dakta
ras prirašė vaistų Nitroglycerin 
ir nuo tų vaistų krūtinėj spaudi
mas sumažėjo, - juos vartoju vi
są laiką veik jau dveji metai. 
Bet pradėjo skaudėti kojos ir tar
pais pečiai skauda. Remdamasis 
Tamstos patarimais, paprašiau 
savo daktaro, kad prirašytų re
ceptą gavimui zinc sultate ir ga
vau atsakymą, kad man tokių 
vaistų nereikalinga ir turiu var
toti tuos vaistus, kurie prirašyti. 
Pasiteiravau vaistinėse, ar galima 
gauti tokių vaistų. Pasirodo, kad 
nėra, o jei būtų, tai be recepto 
neduotų.

Mielas daktare, nuoširdžiai pra 
šau, jei yra Jums galimybė, iš
siųskite man 100 zinc sulfate 
kapsulių- atlyginsiu visas padary
tas Jūsų išlaidas. Esu pensinin
kas, 69 m. amžiaus. Arba prašau 
nurodyti, kur galima gauti be 
recepto ir kiek kainuotų - mie-1 
lai pasiųsiu pinigus už 100 kapsu-1 
lių. įdedu man prirašytų vaistų 
aprašymą (nitro-Bid- nitroglyce
rin) ir prašau patarti ir nurody
ti, ar galima bus vartoti abeji

diograrrią esant ramumoje tūrin- 
ičiuosius pagimnastikuoja: daro 
, elektrokardiogramą vieno aukš
to laiptais porą kartų sulaipiojus 
ar tris minutes palaipiojus ant 1 
tuzino inčių aukščio suoliuko po 
du tuzinu palipimų per minutę 
padarant ar vadinamą gyd. Masg- 
ter pasimankštininią atlikus.

Kitas svarbus širdies ir krau
jo indų stovio tyrimas yra suse
kamas širdies pulso atstatymo ir 
kraujospūdžio į normą sugrįži
mo po dviejų ar dešimties minu
čių mankštos. Jei po tokio pasi- 
mankštinimo (pritūpiant) labai 
padažnėja pulsas ir labai lėtai 
sugrįžta į pirmykštį dažnumą, 
tai tokiam pacientui mankšta 
turi būti pradžioje labai nevar
ginanti. Tegul visada pacientai 
paskaičiuoja, užsirašo ir gydyto
jui pristato savo pulso greitį prieš 
mankštinantis, laike mankštos ir 
už kiek laiko jų pulsas sugrįžta 
į prieš mankštą buvusį stovį.

Išvada. Kaip vaistus gydytojui 
reikia dozuoti paciento darbą -

Sergantieji nesukontroliuota 
cukralige ar tokiu pakeltu krau
jospūdžiu negali mankštintis. 
Taip pat sergantieji širdies nepa
kankamumu, nepagydyta maža
kraujyste, aštriu širdies rau
mens uždegimu ar kitomis šir
dies raumens negerovėmis bei 
širdies ritmo sutrikimais (pvz., 
antros ar trečios rūšies priešir
džiu - skilvelių blokas, dažnas 
pulsas skilvelinės kilmės ar prie
širdžiu virpėjimas). Taip pat ne
gali mankštintis sergą sunkia - 
toli pažengusia kraujagyslių 
skleroze, šviežiai į plaučius krau
jo krešulius gavusieji, didelius 
kojų venų mazgus turintieji, žy
miai nutukusieji, dėl artrito kojų 
iškraipytus sąnarius turintieji, 
didelius širdies skilvelių išsiplė
timus (aneuryzmas) turintieji, 
labai sparčiai pirmyn einančią
anginą turintieji ir turintieji tokią judesius, mankštą norint gydo- 
centrinės nervų sistemos ligą, ku- mosios galios susilaukti iš pacien- 
ri apima nugaros smegenis ir su- i to lavinimosi judesiuose, pasi-

Alvudo vaikų teatro ramsčiai: Marija Bosiene (iš k.). Anelė Kirvaity- 
tė, Vladas Navickas, Stasys Lukoševičius; stovi — ihž. Juokas Slabo- 
kas. Tolumoje dail. Kiburo dekoracijos, Nuotr. M. Nagio

NAUJAISIAIS METAIS
ir linkime jiems sveikatos, laimės ir sėkmės

Tel. (212)

MŪSŲ SKAITLINGUS KLIJENTUS, 
KURIE SIUNČIA PER MŪSŲ FIRMĄ

AUTOMOBILIUS, ŠALDYTUVUS 
ir kitas įvairias dovanas

PODAROGIFTS, Ine
220 Park Avė. South

N. Y. 1 0 0 0 3 
228 - 9547

nakvynės negausi 
mis rankomis - jis tursta, o tams-1 Klausimas. Didžiai Gerbia- 
ta kenti. Ir taip Kalėdų laikotar- mas Daktare, mane labai stebina 
pyje atsitinka.Nors per tas pora Tamstos begalinė energija tiek 
savaičių žmonės imtų vienas ki- daug prirašyti žmonių sveikatos 
tam žmoniškesniais būti. Šis sky- reikalais.
rius stengiasi išsirašyti iš Japo- Mūsuose yra iš priespaudos 
nijos vaistą anginin -tada bus laikų užsilikęs pamėgimas viso- 
galima saviškiams dar sėkmin-'mis progomis svaigintis alkoho- 
giau padėti su skleroze kovoti, liu. Tie, kuriuos paliečiate savo 
Sėkmės ir nepalūžimo kovoje su (Nukelta j 7 pusi.)

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
ir

Laimingų Naujų Metų
visiems nuoširdžiai linki

MICHAEL J. MADIGAN
13-to Ward'o demokratų partijos Committeeman 

ir delegatas Illinois Konstitucijos Konvencijoj.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linkime apygardų ir apylinkių valdyboms 
ir visems Lietuvių Bendruomenės nariams. 
Taikų ir ramybę nešęs Kristaus užgimi
mas testiprina mūsų valių, teugdo jėgas ir 
tejungia mus visus mūsų didžiajam tikslui 
- Lietuvos laisvei siekti. Darbais našesni 
tebūna mums Naujieji Metai ir stipresniais 
ryšiais tešuh*“~’4 mus damesnėn lietuviš- 
kon šeimon.

JAV LB CENTRO VALDYBA:

BRONIUS NAINYS, pirm.
VALDAS ADAMKUS
KUN. JONAS BOREVIČIUS, S.J.
KOSTAS DOČKUS
STASYS DŽIUGAS

JONAS KAVALIŪNAS 
JONAS KAVALIŪNAS 
ANTANAS SANTAKAS 
POVILAS ŽUMBAKIS 
ANATOLIJUS KAIRYS
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30. šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime visiems parapijonams, draugystėms, 

ir parapijos draugams. Taipgi sveikiname 

“Draugą" su visu štabu ir visus "Draugo" rė

mėjus.

NEKALTO PRASID. PARAPIJOS KUNIGAI
PREL. D. MOZERIS
L. VAIŠVILAS ' 
J. WEISENGOFF

P. PAURAZAS
J. PLANKIS 
P. JUKNEVIČIUS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams

GINTARAS, vasarvietė
P. 0. Box 466, Lake Shore Rd., Union Pier, Mich. 

t • u ■ ..JL i 
VIKTORIJA ir ALGIRDAS KARAIČIAI. sav.

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
Sveikinu savo visus pažįstamus, klientus 

ir draugus

ANN’S HILLTOP INN.
ANNA BRUZGULIS, Savi

8724 Kean Avė., Telef. TErminal 9-9571
, Willow Springs, III. 60480

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime mūšy draugams, klientams ir pažįstamiems

NERIS REAL ESTATE
3009 W. 63rd Street, Chicago, III. 60629 

Chicago, III., 60636
Geriausias pasirinkimas nekilnojamo turto nuosavybių Chicagoje
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime visiems mūsų klientams ir draugams.

ALEX REALTY
SALES — MORTGAGES — MANAGEMENT

5727 W. Cermak Road, Ciiero, Illinois 60650
TEL.: OLjmpic 6-2233 ALEX ŠATAS, Realtor
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visoms savo klientėms ir draugams

MARINELLO BEAUTY SHOP
VISŲ RCSIŲ GROŽIO KULTŪRA 

MRS. JOSEPHINE CHIPAS, savininke
šeštad. nuo 9 r. iki 6 v. v. Kitomis dienomis nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 

Pirmadieniais, trečiadieniais ir sekmadieniais uždaryta.
3600 S. Emerald Avė. — Tel. LA 3-9741. Įėjimas iŠ 36-tos gatvės
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Kalėdos mūsų širdy

BETLIEJAUS DVASIOJE
Naujoje savo atsiminimų 

knygoje “Only One Year” Sta
lino duktė Svetlana Alelujeva 
pasisako, kaip ji jau suaugusi 
ryžosi apsikrikštyti, pabrėžia, 
kad ji tiki į sielos nemirtingu
mą, o kalbėdama apie Indijos 
upių pakrančių grožį, ji net 
sako, kad ten ir bedievis turė
tų pradėti melstis j Dievą. Ji 
cituoja savo sūnaus, dabar jau 
gydytojo Sovietų Sąjungoje, 
laišką, kur jis meldžia Dievą 
palaimos.

Skaitome apie tuos dalykus 
ir mus pagauna nuostaba, kad 
paties ateistinės valstybės kū
rėjo dukters ir vaikaičio širdy
je Kristus gimė, nepaisant, 
kad, jiems augant Kremliuje 
ir Maskvoje, Betliejaus angelų 
giesmės garsai niekada ne
skambėjo, o tik buvo girdėti 
keiksmai ir burnojimai prieš 
Nazarete augusįiį ir Jeruzalėj 
Nukryžiuotąjį ir prieš tuos, 
kurie Evangelijos naujieną 
skelbė.

¥
Būtų šiurpu, jeigu šios Ka

lėdos praeitų be Kristaus už
gimimo mūsų namuose ir mūsų 
šeimose, žmogus kelionėse į 
tolimąsias erdves atsiplėšė nuo 
žemės, pasiekė mėnulį. Bet ar 
visi žmonės įstengs atsiplėšti 
nuo materialinės žemės trau
kos ir pakilti aukščiau, kur 
viešpatauja dvasinių idealų 
žvaigždės? Gyvename naujojo 
dešimtmečio išvakarėse, jis 
mums pradės švytėti nauja 
dvasios atgimimo šviesa?

Susilaukėme nuostabių tech
nologinės kultūros šuolių. Ar 
juos lydės ir nauji dvasinės 
pažangos polėkiai? Kalėdų pro 
ga šimtais žibančių lempučių 
sušvyti namų kraigai, durų ir 
langų kvadratai. Ar žmogus 

.pasirūpins, kad būtų šviesiau 
’jo sieloje, jo širdyje, jo na

muose — šeimo je?
Eglutė rūpestingai apkabi- 

nėjama dailiausiais, žibančiais 
puošmenimis. Ar nebus pamirš 
ta doros daigais išpuošti ir pa
čią sielą. Eiglutė už kelių die
nų bus išmesta, o siela skirta 
amžinybei.

Popiežius Paulius VI, Kilė- 
dų Mišias atnašavęs Sikstino 

’ koplyčioje, dar vyks pamal
doms į šv. Agapito bažnytėlę 
neturtingiausiame Romos Ra
jone, lyg ir mums duodanias 
ženklą, kad ypač Kalėdų lai
kotarpyje akyliau pamatytu
me vargo brolį.

¥
Visada tam dvasios pakili

mui mes sėmėmės įkvėpimo iš 
tos žemės, kur įvyko pirmosios 
Kalėdos. Deja, tenai dabar ne
be vien ant Betliejaus, bet ir 
visuose Artimuosiuose Rytuo-

ne angelų giesmė, o kulkosvai
džių kalenimas ir granatų spro 
girnai. Ten ne eglutės švyti, o 
žybčioja sprogstančių bombų 
liepsnos. Ten dabar angelų tai
kos ir ramybės garsus užtren
kia tankų tratėjimas ir lėktu
vų kauksmas. Jeigu šimtmečių 
pradžioje ten nebuvo vietos 
Šventajai šeimai, tai dabar ten 
neturi vietos iš savo sodybų 
išblokšti tūkstančiai benamių 
pabėgėlių...

¥
O vis dėlto ir dabar, kai vie

ton skaidrių Gimimo šviesų, 
Betliejuj kyla grėsminga kari
nio gaisro pašvaistė, kur gi 
kitur rasime viltį, jei ne tame, 
kuris slegiančios pagonijos 
tamsoje sušvytėjo naujo gy
venimo žibėjimu, duodančiu 
mums vilties ir sunkiausiose 
valandose. Juk pirmosiose Ka
lėdose neturėjo kur prisiglaus
ti tas, kurio liepsnojanti šir
dis yra amžina angelų buvei
nė. Buvo benamis tas, kurio 
širdis pasidarė namais visiems.

Betliejaus Kūdikį lankė ne
gausūs Palestinos piemenys, 
dabar jį gimstantį ant alto
riaus Kalėdų Mišiose lanko mi
lijonai. Kiekviena bažnyčia 
tampa Betliejumi ir kiekvienas 
altorius — prakartėle, kur jis 
gimsta.

¥
Kristus galėjo ateiti turtuo

lių rezidencijoje, bet jie juk ir 
taip turi pakankamai garbės 
ir prabangos. Jis pasirinko gi
mimo vietą tarp neturtingųjų, 
siekdamas parodyti, kad ir dau 
gelio skurdžių sielos yra ma
lonios Dievui. Jis atėjo į purvi
ną tvartą, parodyti, kad jis 
nesidrovės ateiti ir į mūsų ne
švarias širdis. Deja, pasaulis 
dar vis tebepasilieka tvartu, 
kur žmonės gražiausius idealų 
žiedus sumina purve.

¥
Dickensas vienu metu rašė, 

kad jis taip vertina Kalėdas, 
jog jų dvasią norėtų pratęsti 
per visus metus. Franklinas 
priminė, kad gryna sąžinė yra 
nuolatinės Kalėdos žmogui, 
ftv. Teresėlė kartą meldėsi į 
Kūdikėlį: “Aš neturiu kito troš 
kimo, kaip tik tave laimingai 
prajuokinti”. Ar mes rinkdami 
Kalėdų džiaugsmu, siekiame 
pradžiuginti ir dieviškąjį Kū
dikį?

¥
Daugelis žmonių perka Ka

lėdų eglutes vaikams, bet ar 
visi siekia vaikuose įkvėpti mei 
lę tam, be kurio ir Kalėdų ne
būtų? Atsiminkime, tegu Kris
tus ir tūkstantį kartų gimtų 
Betliejuje, jeigu jis nė vieną 
kartą negims mūsų sieloj, mū
sų širdy, mūsų šeimoj, mes

MAISTO PERTEKLIUS IR POLITIKA
Pramonė ir prekyba padeda iškilti, bet ir lupikauti

Pašėlusiai daug vargo ir nepa
togumų sudaro nutukimas: sun
ku prisiderinti rūbai, vargina šir
dį ir gadina išvaizdą. Tai dauge
lio Amerikos gyventojų kasdieni
nė problema, nes jos žmonės šian 
dien yra geriau apsirengę, ska
niau pavalgę ir gražesniuose na
muose gyvena, negu prieš keletą 
dešimtmečių. Praeitis prikiša
mai rodo, kad turto paskirstymas 
čia yra daug lygesnis negu kito
se pasaulio dalyse ir prabanga ve
da prie apsirijimo.
Maisto perteklius net Vokietijoje

Praėjusiųjų laikų išrinktosios 
tautos pranašai ir išminčiai yra 
pateikę sveikų valgių receptus, 
kurie išmėtyti po Šv. Rašto kny
gas, kuriose nurodyta prėskieji 
valgiai nekenkia žmogaus sveika
tai. Apie visų mėgstamą kiaulie
ną nė žodžiu neužsiminta. Mat, 
gyvenant šiltame klimate, ji la
bai greitai genda. Ir šiandien žy
dai kratosi lašinių.

Nutukimu skundžiamasi ne tik 
čia, bet ir Europoje. Prisimena
me, kaip Hitleris šaukė, kad pir
ma ginklai, o paskui sviestas. O 
šiandien bendrosios rinkos na
riai, kurių tarpe yra ir Vak. Vokie 
tija, jau galėtų tos rinkos abu šo
nu ištepti sviestu. Skundžiasi, 
kad turi apie 450,000 tonų per
tekliaus, kurio užtektų išmaitin
ti ištisus mėnesius Vokietijai, 
Prancūzijai, Belgijai, Italijai, O- 
landijai ir Luksemburgui, ty. 
Bendrosios rinkos nariams.

Nuostabu, kad Vokietija, būda 
ma tradicinis sunkiosios pramo
nės kraštas, šiandien kratosi 
Sviesto. Priežastis: tvirtos ir garan 
tuotos pienui kainos. Paryžiuje

P. INDREIKA 42,500 dol., bet ekonominiais su-

NE RUBLIO PER DIENA
Biurokratai komunistai* "tvarko" ūkį

JURGIS VĖTRA

se bei Afrikos žemyne vieton 
Kristaus gimimo žvaigždės ver 
žiasi suspindėti raudonoji 

((Kremliaus penkiaragė. Švento
joje žemėje šiuo metu girdėti

vis būsime atsilikę tame pat 
juodame advento laikotarpy
je. Betgi tik dvasioje akli Bet
liejaus žvaigždės šviesos nepa
gauna. J. Pr.

Spaudoj ir gyvenime

“NE MŪSŲ KIAULES, NE MŪSŲ PUPOS”
Kai viską perima savon kon- 

trolėn valstybė, reikalai ima skęs- 
fcti biurokratizmo liūnuose. Nėra 
^konkurencijos, kaip kad santvar

koje, kur gyventojus aptarnauja 
privačios įmonės. Tai ryšku pa
skaičius “Tiesos” 266 numerį 
(rugsėjo 28 d.). Čia randame to
kias “nepaprastas istorijas pagal 
skaitytojų laiškus”:

“Ar žinote tokią organizaciją, 
kuri turi daug žadėti ir nieko 
nepadaryti? Ne? O aš žinau!

Tai įstaigai skirtas visų komu
nalinių reikalų tvarkymo vaid
muo. Sakysime, įsispraudė kokia 
negerovė į kanalizacijos vamzdį 
ir neleidžia nešvarumams tekėti 
į jiems skirtą vietą —reikia 
šauktis šios organizacijos. Užsi
kimšo vandentiekio čiaupas — 
vėl be jos pagalbos neišsiversi. 
Na, o jei pusė miesto vieną ry
tą negavo vandens? Nebijokit,

prižadės, paguos ir ... nepadarys.
Neseniai Telšiuose iš rikiuotės 

išėjo vandentiekio siurblys, ir 
“sausasis” įstatymas ėmė veikti 
visą savaitę. Šimtai lankytojų ap
gulė komunalinių įmonių kombi
nato duris, telefonai kaito nuo 
skambučių. Kombinato vado
vai guodė gyventojus pažadais ir 
savo ruožtu atakavo telefono 
skambučiais Vakarų zonos Šiau
lių geologinę ekspediciją. Mat, 
šiuolaikiniai geologai ieško ne tik 
aukso, naftos ir kitų naudingųjų 
iškasenų. Jiems patikėta taip pat 
tvarkyti vandentiekius, kasti gilu
minius šulinius ir kiti grynai ko
munaliniai reikalai. Telšius še
fuoja Šiaulių geologai.

Daug dienų ir naktų gyveno 
telšiečiai be vandens, kol paga
liau geologai teikėsi atvykti ir ap
žiūrėti netvarkingą siurblį. Pa
aiškėjo, kad reikia keisti vamzdį,

sviesto sv. kainuoja 94 snt., tuo 
tarpu Londone - 37 cnt. Kviečių 
irgi skaitoma bent aštuoneta mi
lijonų tonų pertekliaus, kurie, 
negalint parduoti, sunaudojami 
gyvulių šėrimui. Vakarų Euro
pa daugiausia yra industrinis 
kraštas, bet šiandien dūsta nuo 
maisto pertekliaus. Kas gi atsiti
ko? Mat, vyriausybė tvirtai palai
ko ūkio produktams tvirtas kai
nas, be to, smulkieji ūkininkai y- 
ra gerai organizuoti ir turi stiprią 
įtaką vyriausybėse.

Europos pertekliai ir Amerika

Europos gerovės pakilimas ir 
visokeriopas perteklius giliai pa
liečia ir Ameriką, ypač jos ūkinin 
kus, nes paskutiniu metu ūkio 
gaminių eksportas sumažėjo net 
porą bilijonų dol. Europos Ben 
drosios rinkos kraštų vedama po
litika — visai nepaiso pasiūlų ir 
paklausų dėsnio, stiprokai veikia 
ir visą pasaulinę rinką. Anglijos 
pašonėje sotus ir turtėjantis Eu
ropos kontinentas sukelia jai ne-

metimais nukirto algą savo ka
pelionui L.R. Elson iš 17,711 dol. 
iki 10,000 dol., nes jis dirbąs pres- 
biterijonų bažnyčioje ir turįs pa
šalines pajamas.

Tuo tarpu senatoriai ir kongres 
manai nemoka už savas keliones 
ir turi teisę samdyti net papildo
mai tarnautojus su atlyginimu 
iš valdžios iždo iki 24,000 dol., 
apmokamus teisinius patarėjus, 
nemoka pašto išlaidų ir telefonų 
sąskaitų.

Žinotina, kad kongreso nariai 
turi ištaigingas raštines, savus 
kirpėjus, nemoka nuomos už sa
vo įstaigas ir gauna veltui — vi
są popierį ir t.t. Juk tai puiku 
dirbti, bet pagandyk pas juos pa
tekti - su doleriu kišenėje nė ne
bandyk. Jų pensijos nuo 1972 m. 
bus 34,000 dol., tuo tarpu eili
niam mokesčių mokėtojui vos į- 
spaudžiama iki 1800 dol. me
tams. Ne veltui mes turime taip 
daug norinčių politikuoti.

Tunka ir be politikos...

Nepaisant politikos, vis dėlto

statyti ilgesnį, kuris pasiektų iš 
gelmės vandenį. Tai nustatę, ge
ologai ramiausiai susiruošė na
molei.

-— O vandentiekis? — išblyš
ko kombinato vadovai.

—■ Ne mūsų kiaulės, ne mū
sų pupos, — atsiliepė geologai.
— Reikia keliolikos metrų vamz
džio. Viename jo gale reikia į- 
piauti sriegius. Kai visa tai bus
— pastatysime. O dabar — viso 
gero.

— Betgi mes nei dirbtuvių, 
nei specialistų, nei tiekėjų netu
rime, — vos ne su ašaromis 
guodėsi kombinato atstovai.

Geologai pasiklausė pasiklausė 
aimanų ir išvažiavo. Telšiečiai 
puolė skambinti Komunalinio ū- 
kio ministerijai, pasiskundė, kad 
rangovai nevykdo jų užsakymo, 
o iš ten jiems sako:

— Paprašykit Šiaulių dujofika
vimo valdyboje, gal jie duos rei
kalingą vamzdį.

Ir padėjo ragelį...
Štai kokių istorijų kartais pasi

taiko su tuo vandeniu”.
J. Žvilb.

mažai pavydo ir noro įsijungti į 
jo ūkinį kilimą ir pasinaudoti 
jo vaisiais.

Jai įsijungus reikėtų remti Ben 
drosios rinkos pagamintų produk
tų eksportą ir savo žmonių aprū
pinimui tektų įsivežti brangesnio 
maisto iš Europos kraštų, kas gy
ventojų tarpe sukeltų nepasitenki 
nimą. Jau ir dabar Anglijos kara
lienė Elzbieta II nebesuveda ga
lų su galais dėl didėjančios inflia
cijos, ir parlamentas susirūpinęs 
kaip pridėti gyvenimo pabrangi
mo priedą prie dabartinių jos gau 
namų metinių pajamų - 1,140,000 
dol. algos pavidale ir 480,000 dol. 
iš savo dvarų.

Infliacija paliečia ne tik kara
lius, bet ir demokratinių kraštų 
pareigūnus. Neseniai ir JAV kon
gresas pakėlė algas savo nariams 
net 41,6 proc. t y. nuo 30,000 iki

tunkame ir skundžiamės svorio 
pridėjimu. Infliacija mus jau sku
ta ištisus 20 metų. Darbo statisti
kos įstaiga kiekvieną mėnesį pra
nešinėja apie pragyvenimo pa
brangimą, per daug negąsdinda
ma- kukliai sako, kad šį mėn. pra 
gyvenimas pakilo tik 0,6 proc. 
ar panašiai. Tai psichologinis šū
vis} kaip ir su tomis krautuvių 
kainomis, kurios gana tiksliai ap
skaičiuotos ir visada baigiasi 97 ar 
99 cnt. Nereikia mokėti pilno 
dol., bet gal sumoki jo vietoje 5.

Gyvenimas nestovi vietoje, vis
kas kylą. Jau pasiekėme net mė
nulį. Kyla ir visokios paskolų ra- 
tos ir interesai. Jei lengvai suvės- 
tume galą su galu, tai nebūtų ir 
reikalo spaustis. Gudrūs buvo se
novės romėnai, kurie išrado “in- 
terest” ar mūsiškiai tariant <■ 
nuošimčius. Pagal jų doktriną at-

Užtenka tik “Valstiečių laikraš 
tį” lapkričio 18 d. numerį 138 
pavartyti ir susidaryti įspūdį, kas 
tvarko kolūkius. Pasakysite, 
kad kolūkių žemdirbiai renka 
pirmininką. Jie tik pakelia ran
kas už komunistų partijos kandi
datą. Tegu jie tik pabando neiš
rinkti 1

Pasvaliečių geriausia melžėja
J. Kraujelis, žemės ūkio minis

terijos darbo ir atlyginimo val
dybos viršininkas, perteikia savo 
įspūdžius: “J šventiškai papuoštą 
kultūros namų salę susirinko ko
lūkiečiai susumuoti pirmojo pus
mečio socialistinio lenktyniavi
mo rezultatų. Susirinkimas vyko 
dalykiškai, pakiliai.

Bet štai atėjo pats iškilmingiau 
sias momentas — nugalėtojų ap- 

I dovanojimas. Kai kolūkio pirmi
ninkas paskelbė geriausios mel
žėjos pavardę, salė suūžė:

— Kodėl? Juk ne ji daugiau
sia pieno primelžė.

— Pakeitėme nuostatus, — 
bandė aiškinti pirmininkas.

— Bet to nežinojau, — prie- 
1 kaištavo buvusi pirmūnė.

— Mes visos nežinojome, —

lyginimas už paskolą plačiai pri
gijo visame pasaulyje, o ypatin
gai ją mėgsta bankai. Pranciško
nai 15 šimt. buvo užsimoję pla
čiomis socialinėmis reformomis 
ir užvedę kovą prieš procentus. 
Bet greit atlyžo, nes Laterano su 
sirinkime su popiežiaus Leono X 
pritarimu buvo nuspręsta, kad 
nedidelis nuošimtis už paskolą 
dera imti. O Anglijos parlamen
tas 1545 m. įstatymu apribojo 
nuošimčio didumą: už 10 sv. 10- 
ją dalį. Laikui bėgant “interest” 
arba atlyginimas už paskolą įsi- 
pilietino ir įgijo finansinę reikš
mę, kurią šiandien beveik kiek
vienas namo savininkas puikiai 
žino.

Vliko seimo dalyviai. Iš k.: St. Banelis (Torontas), P. Vainauskas, A. Kasulaitis, dr. B: Radzivanas, prel. 
J. Bal kūnas (Tautos fondo valdybos pirm.), dr. J. K. Valiūnas (Vliko pirm.), Seimo registraciją tvar
kiusi darbuotoja, gen. konsulas A. Simutis, seimui pirmininkavęs T. Blinstrubas, LLK pirm. V. Sidzi
kauskas, PLB pirm. St. Barzdukas, dr. J. Valaitis, JAV LB pirm. Br. Nainys. Nuotr. V. Maželio

choru įsismagino moteriškės.
Galop ir buvusi, ir naujoji pir 

mūnė atsisakė priimti gairelę, 
premiją. Visi skirstėsi suirzę, be 
nuotaikos.”

Toks buvo socialistinio lenkty 
niavimo įvertinimas.

Kiaulių ūkio skatinimas

L. Grudzinskas pasakoja grau
džią kaiulių ūkio skatinimo is
toriją kolūkyje?”

“Vieną gražią dieną Varėnos 
rajono kolūkio “Už taiką” pirmi
ninkas Juozas Korkutis kontoro
je trumpai drūtai išdrožė:

—Kas mes — ne šeiminin
kai? Bekonais tvartus užgrūsime! 
Pavydės kaimynai.

Kai kas bandė gūžčioti pe
čiais:

— Pirmininke, pastatų neturi
me. Esamų tvartelių sienos už 
voratinklį silpnesnės. Per kami
ną su vėjais toks ūkis išlėks.

Nors žmonės kalbėjo tiesą, įro
dinėjo, bet užsispyręs “bekonų 
ūkio šalininkas” buvo nepalen
kiamas.

— Nesikiškite ne į savo reika
lus. Aš esu galva. Aš ir atsakau. 
Kinkykite arklius, siųskite pa
siuntinius.

Ir pradėjo kolūkiečiai važinėti 
į Dubičių, Nedzingės, Dainavos 
krašto pusę. Paršelių pirkliai 
net Aukštaitijoje, Suvalkijoje, 
Baltarusijos turguose ėmė rody
tis. Pirko paršelius. Baltus ir deg
lus. Neklausinėjo nieko, nepra
šė veterinarinių dokumentų.

Pirmininko žodžiai “išsipil
dė”. Tvarteliuose, kuolais param 
stytuose, daržinėje, kur liūčių me 
tu pro kiaurą stogą lietus upe
liais tekši, ėmė kriuksėti pulkai 
riestasnukių. Ir nemaži. Šimtinė- 

i mis skaičiuojami. Bet neilgai pir
mininkas bekonais didžiavosi. 
Pirmieji už galvos stvėrėsi fermų 
darbuotojai. Suklego kiaulių šė-
rikės:

— Tvartas griūna. Kiaulės po 
laukus išlaksto.

— Srutų duobėje paršeliai skę 
sta.

— Pelėsiai sienas suės.”

Atlyginimo 76 kapeikos 
per dieną

“Valstiečių laikraščio” kores
pondentė A. Kudžmaitė pasako
ja įspūdžius iš tarybinio ūkio 
Kelmės rajone: “Srautas ilgai ne
sibaigė. Tai po du, tai po tris, 
tarp savęs šnekučiuodamiesi, ėjo 
ir ėjo vyrai į vidų. Jauni, auga
loti, stiprūs. Apsėdo pasienyje, šuo 
lūs, kiti kampuose, tarpduryje 
sustojo.

— Tur būt, iš viso ūkio su- 
(Nukeita į 4 pusi.)

INDUOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Kuriantis visagalis Dievas mums yra tokia savai
me suprantama tiesa ir kartu toks' paprastas ir leng
vas sprendimas pasaulio kilmės problemų, kad ji 
mums atrodo tarsi įgimta. Taip šiandien yra visose 
monoteistinėse visuomenėse: krikščionybėje, žydijoje 
k’ islame.

Tačiau keista, kad mąstanti žmonijos mintis ar
ba filosofinis pasaulis taip sunkiai virškina šią tiesą. 
Net toks filosofas kaip Aristotelis, kuris iš visų didžių
jų arčiausiai prisiartina prie šios tiesos, nėra visai 
be priekaišto. Rūpestingiems tyrinėtojams atrodo, kad 
ir jis dieviško kūrimo sąvokos tiksliai suprastos ne
turi.

F. van Steenberghen sako, kad “kūrimo idėja Aris
toteliui buvo visiškai svetima. Jo pirmasis judintojas 
neturi tikro Dievo bruožų, kuris būtų pasaulio buvimo 
priežasts” (Philosophia Lovaniensis, 36 psl.). Pasak 
šio autoriaus, taip yra dėl to, kad Aristotelio Dievas 
nėra pilna prasme nuo pasaulio skirtingas arba tran
scendentinis Dievas. Dėlto jau Aristotelio moksle, pa
sak F. van Steenberghen, glūdi pridengtas panteizmas.

Verta yra pripažinti faktą, kad, ieškant pradžios, 
kas Vakarų filosofijai atnešė tikrą dieviško kūrėjo 
iš nieko sąvoką, tenka grįžti prie žydo filosofo Philo- 
no, kuris per Plotino atstovaujamą neoplatonizmą įsi
kūrė Europoje. Ir tai dera pripažinti, nes ne kas ki
tas, kaip žydų kultūra per visą Šen. Testamento e- 
pochą šią idėją išugdė ir išlaikė.

Krikščionybėje šia tiesa nebuvo abejojama iki pa
skutinių laikų, būtent iki pirmojo Vatikano susirinki

mo (1870 m.), kuris prieš iškylančias abejones rado 
reikalo paskelbti šią tiesą, kaip dogmą.

Mūsų laikais nuotaikos prieš Dievo kūrybą kyla 
ne iš to, kad žmogus būtų labai aukštos nuomonės apie 
savo žodį ir savo mintį, kaip kūrėjo, bet ateina iš į- 
sigilinimo į pasaulio elementų dėsningumą. Stebint ir 
vis labiau ir labiau atsekant tą nuostabų dėsningumą, 
kuris dažnai pasirodo esąs tas pats mikrokosme kaip ir 
makrokosme, žmogui kyla mintis, kad šiuo pačiu dės
ningumu, pridedant be galo ilgą laiko veikimą, galima 
išaiškinti pasaulio atsiradimą ir visos visatos susida
rymą, kaip vieną vieningą procesą.

Ne tiek yra svarbu ar šiame procese randama vie
tos ir Dievui ar ne. Krikščioniška nusiteikę evoliu- 
cionistai Dievui šios kuklios pozicijos neneigia. Ta- 
čau pagrindinis pavojus, kuris čia kyla, yra tas, kad 
šis Dievas jau nebėra visagalis kūrėjas. Jau ir jis, 
kaip Indijos Varūna, iš lengvo darosi priklausomas 
nuo šalia jo esamos tvarkos.

Procesas pas mus darosi gerokai panašus į Upa
nišados legendoje atvaizduotą. Minties pradžia ir ten 
buvo gera: “Pradžioje jo (pasaulio) nebuvo”. Geras 
yra ir antras sakinys, kiek jis konstatuoja patirti
nį faktą: “Jis (pasaulis) pradėjo egzistuoti...” Tačiau 
toliau jau eina įvairios kultūrinės filosofijos viena po 
kitos: “jis augo”, t. y. vitalistinė religija. “Jis pavir
to kiaušiniu” t. y. gyvulių augintojų kultūra ir t. t. 
Mūsų laikų mąstytojas tą augimą ir tą kiaušinį iš
reiškia palyginti labai tiksliais fizinės ir biologinės 
raidos dėsniais...

17. KETURIOS BRAMANO KOJOS
Kitas uždavinys, kuris rūnėjo Indijos išminčiams 

šalia pasaulio priežasties išaiškinimo, buvo pasaulio 
reiškinių suvedimas į kokią visumą. Ir šis rūpestis

buvo jiems didesnis, negu pirmasis. Jie be abejo jau
tė, kad jų pasaulio kilmės priežasties išaiškinimas, at
einąs iš senovės, yra nepakankamas. Jei tad negalima 
rasti patenkinamo pasaulio priežasties išaiškinimo, tai 
reikia bandyti sisteminti pasaulio reiškinius, juos su
vedant į kokią daugiau ar mažiau vieningą formulę.

Šio uždavinio ėmėsi labiau tie mąstytojai, kurie 
buvo arčiau susiję su pasaulio apvaldymo darbais. 
Tiek mūsų laikais, tiek upanišadų kūrimo laikais ma
tematinio nusiteikimo žmonės siūlo savo patarnavimą 
pasaulio sistemai sudaryti ir tokiu būdu prisidėti prie 
jo mįslės išaiškinimo.

Šiuo atžvilgiu yra įdomus Satyakama epizodas. 
Jis, būdamas jaunas vyras ir norėdamas eiti pas kokį 
mokytoją studijuoti religijos, paklausė savo motinos, 
kokios jis yra giminės, kad galėtų prisistatyti savo 
mokytojui. Ji atsakė: “Aš nežinau, mano vaike, ko
kios giminės tu esi. Kai aš buvau jauna, aš sukinėjau
si savo tėvo namuose maždaug kaip patarnaujanti sve
čiams. Tada aš tave pradėjau. Aš nežinau, kokios gi
minės tu esi” (148).

Kai Satyakama, nuėjęs pas vieną mokytoją, pa
pasakojo jam tais pačiais žodžiais savo kilmę, mokyto
jas tarė: “Ne kas kitas, kaip tikroji Bramana tai 
prašneko... Tu nepridengei tiesos.”

Atlikęs jo įvesdinimo apeigas, mokytojas išrinko 
jam 400 liesų karvių ir liepė jas ganyti. Išgindamas 
karves jis sau tarė: “Aš tol negrįšiu, kol jų nebus 
tūkstantis”. Taip jis ir padarė. Praleido su karvėmis 
jas ganydamas keletą metų.

Kai karvių atsirado tūkstantis, kaimenės bulius 
jam tarė: “Mes jau esame tūkstantis. Gink mus į 
mokytojo namus.”

(Bus daugiau)

3

3



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio m. 23 d. CASTRO KELIA NERAMUMUS

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI LIETUVIAM

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
1910 metų proga nuoširdžiai pri
simenu visų geros valios lietuvių 
— veiksnių, organizacijų, laik
raštininkų, kultūrininkų bei pa
vienių asmenų energingą veiklą 
Lietuvos labui 1969 m. Daug 
širdies ir pasiaukojimo ton veik- 
lon dėta.. Tai rodo ne tik mūsų 
tautiečių didelį priširišimą, išti
kimybę ir meilę tėvynei, bet ir 
ryžtą veikti. Ta veikla siekta, 
kad Lietuva vėl atgautųlaisvę ir 
nepriklausomybę ir kad paverg
tųjų lietuvių likimas pagerėtų.

Giliu nuoširdumu visiems dė
koju už aukos gėles tėvynei Lie
tuvai. Kartu taip pat dėkoju vi
siems geraširdžiams tautiečiams 
už man pareikštus sveikinimus 
bei linkėjimus Kalėdų švenčių 
bei Naujųjų 1910 metų proga.

Iš savo pusės nuoširdžiai svei
kinu visus geros valios lietuvius 
su šv. Kalėdom ir Naujaisiais 
Metais. Linkiu malonių Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujų 1910 
metų.

Te Dangaus palaima lydi jus 
visus asmeniškai ir darbe Lietu
vos gerovei.

Linksmų šventų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų linkime apy
gardų ir apylinkių valdyboms ir 
visiems LB nariams. Taiką ir ra
mybę nešąs Kristaus užgimimas 
testiprina mūsų valią, teugdo jė
gas ir te jungia mus visus mūsų 
didžiajam tikslui — Lietuvos 
laisvei siekti. Darbais našesni 
tebūna mums Naujieji Metai ir 
stipresniais ryšiais tesujungia 
mus darnesnėn lietuviškon šei
mom.

JAV LB centro valdyba

Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
centro valdyba sveikina kolegas 
ir jų šeimas Kalėdų švenčių bei 
Naujų Metų proga, linkėdama 
ištvermės atsakingame spaudos 
darbe, ypač kreipdama kolegų 
dėmesį į 1910 metus, t. y. į Lie
tuvos okupacijos SO metų sukak
tį ir skatindama atsidėjus pasi
ruošti tai tragiškai sukakčiai 
paminėti ir išryškinti tiek lietu
vių, tiek kitataučių spaudoje.

L. Žurnalistų s-gos 
centro valdyba

agentas. Jų tarpe buvo buv. 
Brazilijos kariuomenės 'kapito
nas Lamarca. Jis buvo Brazili
joje revoliucinės grupės vadas, 
bet kautynių metu buvo pate
kęs į nelaisvę. Jis pareiškė, kad 
kovų metu jam tekę rūpintis ir 
gavimu pinigų, kuriuos gauną 
ką nors apiplėšdami ar pagrob
dami išpirkimui. DaJbar tuo rei
kalu kitas rūpinsis. Kova turin- 

_________ __ , __ , ti būti toliau vedama, iki bus 
iškeičiant jj už suimtus ir laiko- į “išlaisvinta” P. Amerika. To
mus kalėjime svarbius 15a “iš- liau jis pareiškė, kad Castro 
laisvintojų”.___________________ __________________ __________

Kartu komentariistas prime-. ė 
na, kad po šios atstovo išflaisvi- ■ 
nimo operacijos Brazilijoje žu
vo Castro bendradarbis Mari- 
ghella, kuris vadovavo svarbiau 
sioms ginkluotoms revoliuci
nėms organizacijoms (ALM), 
kurios veikia ne tik visame kraš 
te, Ibet ir Sao Paulo, Rio de 
Janeiro ir kituose miestuose. 
Jis dalyvavo ir atstovo pa
grobime.

Rugsėjo 30 d., iškeistieji 15 I 
revoliucionierių iš Brazilijos i *•,. -----

Rastrinis komentatorius per 
Havanos radiją papasakojo, 
kaip buvo iškeistas Brazilijoje 
pagrobtas Amerikos atstovas. 
Anot jo, po pagrobimo Ameri
kos atstovo Brazilijos karinė 
vyriausybė buvo ultimatumu 
priversta bet kokia kaina iš
pirkti pagrobtą atstovą. Brazi
lijos revoliucionierių pasielgi
mas buvęs tikrai patriotiškas, 
'kad sutiko atiduoti “tokį vilką”

i dėka P. Amerikos kraštai gali — Garsi Anglijos gailestingo-1 — Admirolas Richard Byrd 
tęsti “išsilaisvinimo kovą”, ji sesuo Florence Nigbtingale j pirmas skrido virš šiaurės aši- 
Brazilija žengianti pirmuosius gimė 1820 m. geg. 12 d. 
karo žingsnius, kuris būsiąs ii-1 
gas ir skaudus”, sako Lamar-1 ~ 
ca, “todėl mes einame solidariai | 
su Kubos revoliucija ir su gar
binga Vietnamo tauta. Mes ti
kime, kąd į šią kovą įsijungs 
ir kiti Pietų Amerikos kraštų 
revoliucionieriai, kurie paaukos 
savo gyvybę tiems patiems ide
alams. Turime kovoti, 'kad, lai
mėtume.” K. Kl.

| galio 1926 m., geg. 9 d.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
proga, 

sveikina savo parapijiečius, draugijas, veikėjus, 
profesijonalus bei biznierius, linkėdamas visiems 
geriausio pasisekimo ir Dievo palaimos. LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

J. Rajeckas, 
Lietuvos atstovas

Kongresmenas Harold D. Donohue 
kalba Sv. Kazimiero parapijos 
Worcesteryje 75 m. minėjimo metu.

KUN. ST. JONELIS
ŠV. BALTRAMIEJAUS PARAPIJOS 
KLEBONAS, WAUKEG-AN, ILL, LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS.

buvo atvežti j Kub,. Oia su * u |1 |UH1 tlllHHI 11 lllll I1H11-
pasikalbėjo kastristų spaudos

NĖ RUBLIO PER DIENĄ

(Atkelta iš 3 pusi.) 
sirinkote? — paklausėme.

j nė rublio nesiekia.
_______  _________ Į Todėl nenuostabu, kad dauge-

—O ne! Mes iš to paties Vai-j Ho darbininkų mėnesinis atlygi- 
taičių skyriaus. Avanso atsiimti; nimas šiame skyriuje siekia tik 
atėjome.

Kasininkė moka pinigus. Vyrai 
juos pasiima, algalapyje pasira
šo. Ir beveik kiekvieno veide iš- 
skaitai nepasitenkinimą. Tą pa
tį, kurį reiškė vyrai, rašydami laiš 
ką redakcijai. Sugaištame, daug, 
o uždirbame mažai.

Su Kelmės gamybinės žemės 
.ūkio valdybos ekonomistu sklai
dome ankstesnių mėnesių algala 
pius.

Vyrai krovė į sunkvežimius run 
kelius. Dirbta visa diena. O už
dirbta tik po 76 kapeikas.

Moterys ištisą dieną kasė bul
ves. Kiekvienos dieninis uždarbis

60 rb. Pagrindinė šio reiškinio 
priežastis — neapgalvotas darbo 
organizavimas.”

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
linkime draugams ir pažįstamiems.

f

ELEONORA IR JUOZAS 
PADŽIŪNAI

Šviesaus džiaugsmo šv. Kalėdoms, lai
mės Naujuose metuose mieliems dzūkams ir 
jų bičiuliams ir laisvės mūsų pavergtai tėvy
nei Lietuvai dzūkų nuoširdumu linki

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 1970 Metų
linkime mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems.

JURGIS IR TERESĖ PEČKIAI
1500 S. 49th Avė., Cicero, III. 60650. Tel. 863-9344

SVETAINE IR BARAS

Devyni vyrai vieną gaidį peša ;
Laikraščio korespondentė per- ; 

teikia įdomius Kelmės rajono Šal 
tinių tarybinio ūkio darbo organi- ; 
zacijos vaizdus: “Aštuoni žmo- ; 
nės visą dieną dirbo, o sutvarkė 
tik 10 tonų šiaudų. Tuo' tarpu ; 
pagal normas kiekvienam reikė- '. 
jo sutvarkyti po 3,7 tonos.

— Toks ten buvo ir tvarky- 
i mas, — prisipažino darbininkai.

—Pradžioje pasikapstėme ant 
vieno kūgio, vėliau kėlėmės į 
kitą, dar vėliau ėjonje prie, 
trečio. Ne darbas, o pasivaikščio
jimas.

Arba vėl.'Ten, kur negalėjo 
dirbti kombainas, į rugių lauką 
buvo pasiųsti aštuoni piovėjai su 
dalgiais, tiek pat rišėjų. Šešiolika 
žmonių dirbo aštuonias valan
das, o nupiovė... vieną hektarą 
rugių. Kaip toj patarlėj: devyni 
vyrai vieną gaidį piovė...

Kai lankėmės Vaitaičių skyriu
je, vyrai iš tvartų į laukus, vežė 
mėšlą. Dirbo du vežimai, o juos 
aptarnavo net septyni žmonės.

Keturi petingi vyrai mėšlą mė
žia į vežimus. Du vyrai veža į 
lauką. Vienas darbuojasi ant krū
vos.

Nuotolis nuo tvarto iki lauko 
nemažas. Kol vežimai suvažinė- 
ja, mėžėjams nėra ką veikti. Tuo 
tarpu darbą skyriaus valdytojas 
užrašo visiems vienodai. Kai pa
dalija uždirbtus pinigus, kiekvie
nam tenka kapeikos.

Netenka tad stebėtis, kad ta
rybiniame ūkyje metai po metų 
krinta darbo našumas. Jei praei
tais metais vienam grūdų cent
neriui pagaminti vidutiniškai 
Kelmės rajone sunaudota 0,3 

s žmogaus darbo dienos, tai Šalti
niuose — pusė darbo dienos, Jei 
kiekvienas tarybinio ūkio darbi
ninkas vidutiniškai rajone per 
metus pagamina produkcijos už 
2900 rb, tai Šaltiniuose — tik už 
2300 rb.

Grūdų iš ha šiame tarybinia
me ūkyje prikuliama tik po 16,9 
cnt., o bulvių derlingumas pats 
mažiausias rajone. Pieno gamy
bos lygis, palyginus su 1966 m., 
sumažėjo 6 procentais, kiaulių 
priesvoris — 3 proc., cukrinių 

u runkelių ir bulvių gamyba — 
net 45 proc.”

Bloga darbo organizacija, 
menkas darbo atlyginimas, vado j 
vybės pasimetimas ir neradimas į 

! kalbos su tarybinio ūkio darbi-1 
' ninkais, komūnistų partijos dva
rų kampininkais, kelia nepasiten 
kinimą. Komunistų partija, de 

j ja, neišgirsta darbininkų balso.

SVEIKINAME VISUS MŪSŲ GAU
SIUS KLIJENTUS SU ŠVENTĖMIS 
IR NAUJAIS METAIS.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION

COSMOS TRAVEL BUREAU, INCORP

ifnnnnmnnmnnnnHmmmfnmnnH

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime savo mieloms klientėms, draugams 
ir pažįstamiems.

Apolonija Jarošiene ir Lydija Kristina Jarošiūtė

ISLE OF BEAUIY COIFFURES
2442 West 7lst Si Chicago, III. 60629

Tel. 778-0666 ,

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime klubo nariams, draugams ir pažįstamiems.

KLUBAS G I N T A R Ą S
2548 W. 69th St., Chicago, III. 60629

G. ir A. LIETUVNINKAI, savininkai

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS 

linki
visoms narėms, rėmėjams ir visiems 

lietuviams

ir Laimingų Naujųjų 1970 Metų

THEODORE A. ALLEN
(ALIŠAUSKAS)

Republfkony kandidatas į 
SANITARY DISTRICT TRUSTEE

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių'' 
linkime 

visiems Lietuviams

STEPONAS C- LACKAWICZ
Laidotuvių direktorius 

2424 West 69th Street Tel. REpubltc 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672

Linksmų šv. Kalėdų Švenčių
linkime visiems mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

GEORGE A. SUKYS INSURANCE INC.
3252 So. Halsted Street, CAlumet 5-2520

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KLIENTAMS 

IR DRAUGAMS
,,

NAUJAS GARAŽAS. NAUJI ĮRENGIMAI
OOIjIJHION EKPERTS 2041 W. 47th STREET

Garažo telef. LA 3-»a«3. Maniu telef. YA 7-7215
JONAS ir ANTANAS STANEVIČIAI, Savininkai

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir draugams.

ROYAL BLUE STORE
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS

4359 S. Campbell Avė., Chicago 32, III. Bl 7-9475
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Dalis svečių Alytaus gimnazijos 50-ties metų sukakties minėjimo ban
kete Jaunimo centre. Nuotr. V. Noreikos

ALYTAUS GIMNAZIJOS

SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ

O. TARVYDAITfi- ROZNIEKIENf;

Chicagoje gyvenančių buvu
sių Alytaus valstybinės gimna
zijos auklėtinių komiteto supla
nuotas savo gimnazijos penkių 
dešimtų metų nuo jos įsikūrimo 
paminėjimas jau praėjo.

1969 m. lapkričio m. 29 d. — 
neužmirštama diena ne tik tiem, 
kurie Alytaus gimnazijoje mo
kėsi ar mokė, bet ir jų arti
miesiems, šventėje dalyvavu
siems svečiams.

Alytiškių meno paroda
Minėjimo išvakarėse Jaunimo 

centre, Čiurlionio galerijoje, bu
vo atidaryta buvusių Alytaus 
gimnazijos mokinių meno paro
da. Kun. J. Borevičius, SJ, ko
miteto narys ir parodos vado
vas, pasveikino atvykusius ir 
pasidžiaugė, kad po daugelio me 
tų turime gražią ir prasmingą 
progą pasimatyti ir alytiškių 
meno darbais pasigerėti. Buvo 
išstatyti šių menininkų kūriniai: 
L. Židonyėts, J. Juodžio, V. Ka
siulio, V. Petrikonio, A. Balu- 
ko, A. Veščiūno, J. Daugvilos, 
V. Balukienės ir A. Petrikonio.

Registracija ir pamaldos
Parodos atidaryme dalyvavo 

į suvažiavimą atvykę iš kitur ir

Chicagoje gyveną alytiškiai, ne
mažai meno gerbėjų nealytiškių 
ir menininkų.

Laiko paženklinti, pasikeitę 
veidai, kai kurie sunku beatpa- 
žinti. O kai kurie, rodos, nie
kad nė nematyti... Juk šio dzū
kų švietimo židinio laikotarpis 
gana ilgas — 50 metų.

Sekančią dieną šventės daly
viai rinkosi j Jaunimo centrą re
gistruotis ir atsiimti suvažiavi
mo ženkliukų. Pavardės buvo 
rašomos be titulų ir tokios, ko
kios jos buvo gimnazijoje besi
mokant. Šitai v’sus labai suar
tino.

Tėvų Jėzuitų koplyčioje mel
dėmės už mirusius, žuvusius bei 
išvežtus mokslo draugus, mo
kytojus, direktorius bei jų šei
mas. šv.. Mišių koncelebracijo- 
je dalyvavo buvę Alytaus gim
nazijos mokiniai — kunigai: 
prel. L. Tulaba, kun. dr. I. Ur
bonas, kun. V. Aleksoms, kun. 
J. Borevičius, SJ. Pamokslą pa
sakė prel. L. Tulaba. Kalbėda
masis dalinosi mintimis apie Lie 
tuvą, prasmingą mūsų gyveni
mo būdą ir kelius, vedančius į 
tėvynės išlaisvinimą.

Po pamaldų Jaunimo centro

sodelyje buvo pagerbti žuvu-1 
šieji už Lietuvos laisvę. Prie 
paminklo kalbėjo gen. št. majo
ras J. Ivašauskas, primindamas 
kovose dėl laisves kritusiųjų au 
kos dydį. Susirinkusiems įde
dant “Marija, Marija” prie pa
minklo padėtas gyvų gėlių vai
nikas. šių iškilmių vadovas — 
komiteto narys St. Grigaravi
čius.

Iškilminga akademija
Pasibaigus iškilmėms lauke, 

suėjome į didžiąją Jaunimo cen- ; 
tro salę. Scenoje reikšmingos ■ 
šventės simbolika. Pušies šaka i 
nukėlė mintį į puikius Alytaus 
pušynus, ten prie Nemunėlio... 
Dekoraciją paruošė dail. Jurgis 
Daugvila.

Suvažiavimo akademiją atida
rė Elena Juknevičienė, tikroji 
sukaktuvinės šventės iniciatorė 
ir komiteto vadovė. Ji vienin
telė Alytaus gimnazijos pirmo
sios laidos atstovė šiame suva
žiavime. Pasveikinusi susirin
kusius, dėkojo, kad atsiliepta 
į komiteto kvietimą, kad meilė 
savajai mokyklai padėjo nuga
lėti laiko trūkumą, nuotoli, o 
dažnam gal būt ir materialinį | 
momentą. Tolimesni akademiios 
vadovavimą vykdė dr. G. Balu- i 
kas.

Jnvokaciią neskaitė kun. dr 
I. Urbonas. Jis dėkojo Aukš
čiausiam, kad mums. Dzūkijos 
vaikams, leido gvventi ir moks- 
lietis Alv+aus pimnariioie Lie
tuvos hiovės snindė^me. o šian 
d'ov) rni”timi<> <su«iinni«’us gn vi- 

b"v mokiniais bei moky
tojais tūvvnėie ir laisvaiame 
nasaulvie, švęsti mv^mos 
mokyk’os reikšmingą sukaktį.

i prisiminti, sužinoti vieniems a-, tą, tartum kūčiose Dievo duo- 
pie kitus ir pasikeisti adresais, j ną, atsilauždami iš to paties 
buvo pilnai panaudota. Vargo gabalo lietuviškos - dzūkiškos 
I. Kairytė ir J. Karsas, kol visus ir savosios mokyklos meilės var- 
vėl prie stalų suprašė.

Skaniai paruoštose ir patrauk 
liai patiektose vaišėse jautėsi 
šeimininkės įgudusi ranka ir 
budri pobūvio vadovų akis.

A. Jankūnui paprašius prisi
pilti taures sukaktuviniam tos
tui, 
čiai, salėje užgęso šviesa ir, ži- 

i bedamas visomis 50 žvakučių, 
j įvažiavo sukaktuvinis “pyra
gas”. Orkestrui pritariant skam 
bėjo dzūkiška “Tris dzienas, tris 

i nakcis” daina gerai susidaina
vusio choro darnumu. Tai Sta
sio Navicko, Alytaus gimnazi
jos ilgamečio muzikos mokyto- My’ėdami Dzūkiją ir savąją 
jo, nuopelnas. Tai jis, iš anapus mokyklą šios šventės rengėjų 
šioje dainoje pabuvojo su mu-1 komitetas suruošė ŠĮ suvažiavi- 
mis. Dalinomės sukaktuvinį tor- mą. Tų pačių jausmų vedini į jų

‘šaudė” šampano kamš-

dan.
Orkestras! Kas gyvas pakilo 

šokiui. Salė pilna judesio. Be
sišypsą veidai. Smagios ir drau- 
g'škos valandos dar ilgai užtru
ko.

Dzūkijos žemėje išaugo ir 
mokslinosi daug žymių lietuvių, 
kuriais didžiuojamės. Didelė da
lis jų brendo Alytaus gimnazi
joje, kuri buvo viena gausiai 
lankomų mokyklų Lietuvoje. 
Meilė, pagarba ir savosios mo
kyk’os prisiminimas yra labai 
girtinas reiškinys, ypač tokia 
reikšminga proga.

Linksmu Šv. Kalėdų Švenčių 
Ir Laimingų Naujų Metų 

linkiu visiems lietuviams ir nuoširdžiai dėkoju už 
suteikta pagalbą išrenkant manę į Konstihrijos 
Konveniiją, Springfield'e.

DRAUGAS, antradienis, 1069 m. gruodžio 23 d. S

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linki

klientams, draugams ir pažįstamiems

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 W. 63rd St., Tel. GR 6-3134 ar GR 6-3353

UŽSIENIO IR VIETINIŲ AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

Savininkas JUOZAS JURAITIS

Sveikinimai ir paskaita
Nuskambėjus Amerikos ir Lie 

tuvos himnams, dr. G. Balukas 
paskaitė sveikinimus. Suvažia
vimą sveikino vyskupas V. Briz- 
gys, Lietuvos gcneral. konsulas 
dr. P. Daužvardis, Vlikas, Bal- 
fo centro valdyba, ALB centro 
valdyba, Dzūkų draugija. Svei
kinimų gauta iš daugelio buv. 
mokytojų bei mokinių, gyvenan
čių ne tik Amerikos valstijose, 
bet ir Europoje, Australijoje ir 
kitur.rį ■>

Suvažiavimo pagrindinis kal
bėtojas buvo Stasys Barzdukas, 
Alytaus gimnazijos buv. direk
torius. Jo paskaitos tema — 
“Alytaus gimnazijos penkiasde
šimtmetis”.

Toks nekasdieniškas ir įdo
mus paskaitos perteikimo bū
das padarė tai, kad pasijutome 
tikrais ano meto įvykių liudinin
kais ir dalyviais.

Suvažiavimo akademijos pro- 
1 eramai baigiantis, E. Juknevi
čienė įteikė L. fondui 1,200 dol. 
įnašą, skirtą Alytaus gimnazi
jai. Čekį priėmė LF valdybos 
pirm. dr. A. Razma.

E.
daug darbo ir širdies

1 vimą beruošiant, K.
i komiteto vardu įteikė puokštę 

rožių, dėkodamas už damų ir 
draugišką bendradarbiavimą.

Šventėje dalyvavę mokytojai

JUOZAS RACHUNAS. 
Konstitucijos Konvencijos delegatas, 

Springfield, Illinois
4*

Juknevičienei, dėjusiai 
suvažia- 
Jonaitis,

Merry Christmas to all our Friends

MARQUETTE NATIONAL

6316 So. Western Avenue, Chicago 36, III

Juozas ir sūnus NAUJOKAIČIAI 
linki savo draugams ir visiems klientams 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Nuoširdžius sveikinimus siunčiame ir Lietuvoje 

likusiems artimiesiems, kad jų troškimai kuo vei
kiausiai išsipildytų.

BALDŲ IR PIANINŲ PERKRAUSTYMAS
2022 VVest 69th Street, Chicago, Illinois 60629

Skubus ir saugus patarnavimas Telef. WAlbrook 5-9209

kvietimą atsiliepė Alytaus gim- MAŽIAUSIA 
nazijos visų kartų šeima, šau
nus ir prasmingas buvo šis mi
nėjimas, nes mūsoji mokykla to 
užsipelnė. Telieka ji šauni ir 
nepamirštama mūsų širdyse vi
suomet.

J

KARIUOMENE
Mažiausią armiją pasaulyje 

turi San Marino valstybė — 11 
karių.

Costa Rica, Islandija ir Lich
tenšteinas iš viso neturi (kariuo 
menės.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems lietuviams nuoširdžiai linki

FRANK D. SAVICKAS
State Representative 27th D’strict

Springfield, Illinois

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKI

SOPHIE BARČUS
ŠEIMOS RADIO

ALDONA IR FELIKSAS DAUKAI

7159 S. Maplewood Avė. Tel. HE. 4-2413
CHICAGO 29, ILLINOIS

SOPHIE BARČUS RADIO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nup pirmadienio Iki penktadienio 10 iki 11 vai. ryto. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 8:S0 iki 9:30 vai. ryto. Vakaruškos 
pirmad. 7 vai. vakaro.

VISOS PROGRAMOS IS WOPA, 1490 kil. AM ir 1027 FM

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINA
ME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS IR 
LINKIME GERIAUSIOS SĖKMĖS.

~ PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC.
į 1776 Broadway, New York, N. Y.

nfnnfnfnnmnnnnmmHmnmmnnnr:

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ 1970 METŲ 
linki visiems savo draugams ir pažįstamiems

Chicagoj, Hot Springs, Rochester, N. Y. ir kitur.

jj aaiyvavę muKyvu.RU
ir du Alytaus gimnaziios direk- 
toriai — Stasys Barzdukas ir 
Adolfas Orvydas taip pat buvo j 
apdovanoti rožėmis. Kiekvienam; 
iu po rožės žiedą įteikė Elena, 
Carter - Zimavičiūtė.

Meninė dalis
Akademijos literatūrinėje da 

lyje — alytiškių rašytojų kūri
niai. Rašyt. V. Kavaliūnas pa
skaitė novelę “Nefertftė”. Poe
tas K. Bradūnas patiekė pluoštą 
savo poezijos iš ciklo “Donelai-l 
čio kapas”. Rašyt. V. Volertas 
ske’^ė humoreską “Išpažintis”.

Literatūrini suvažiavimo kon
certą sklandžiai pravedė E. Car
ter - Zimavičiūtė, trumpu taik
liu žodžiu pristatydama visus 
tris dailiojo žodžio kūrėjus.

Akademiios užsklandai dr. G. 
Balukas pasakė trumpa turinin
ga žodi apie tokių suvažiavimų 
reikšmę.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
lt

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
linkime mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems.

2507 Wesf 69th Street, Chicago, Illinois 60629 
Vietos ir Importuoti Gėrimai, Įvairūs Kokteiliai 
Savin. LIŪDA ir BRONIUS BARTAŠIAI

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linkime mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems.

Vaišės i 
Suvažiavimo rengėjų kruopš-l 

čiai suplanuotoje programoje,
' pertrauka buvo dinamiška. Pro- 

sp I ga susitikti draugus, pakalbėti,

4064 So. Artesian Avenue Tel. — 247-7871
Vietos ir Importuoti Maisto Gaminiai

Savininkas BRONIUS ZABUKAS

FELIX APARTMENTS
MEBLIUOTI BUTAI IR KAMBARIAI

FELIKSAS MACKEVIČIUS, savininkas 
480 Prospect Avenue, Telef. NA 3-5030 

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Kai būsite šiame mieste prašome apsilankyti ir pas mus.

MIELI LIETUVIAI . . .
tegul Kalėdų džiaugsmas nuskaidrina jūsų širdis ir 
Naujuosius Metus pripildo ramybe ir laime.

IRENA IR ALBERTAS

2615 W. 71st Street, Chicago, III. 60629

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime visiems klientams

MARQUETTE FASHIONS
MOTERŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ 

2438 West 63 rd Street 
S. IR Z. JURKŪNAI 

Tel. HEmlock 4-4321

5

5

muKyvu.RU


v DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio m. 23 6. MISOELLANEOUS

PAMALDOS PER RADIJĄ
I-

Kaip praneša Austrijos kata
likų žinių agentūra KATPRESS 
Vengrijos radijas kiekvieną 
sekmadienį prieš piet perduoda 
savo klausytojams įvairių reli
gijų pamaldas. Kadangi katali
kai Vengrijoje sudaro didžiau
sią tikinčiųjų bendruomenę, be
veik kiekvieną antrą sekmadie
nį perduodamos katalikų šv. Mi 
šios iš įvairių bažnyčių.

ŠV. TĖVO ŽODIS 
DURININKAMS

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialioje audiencijoje priėmė Ita 
Ii jos viešbučių durininkų federa 
cijos atstovus, dalyvaujančius 
savo organizacijos metinėje kon 
ferencijoje Romoje. Ta proga 
Paulius VI-sis iškėlė viešbučių 
durininkų kilnias pareigas tar
nauti tūkstančiams turistų iš vi
so pasaulio atvykstančių lanky
ti Romos istorinius paminklus 
ir taip reikalingus ištikimos 
globos.

BRITŲ SALOS
Britaniją sudaro daugiau kaip 

200 gyvenamų salų. Pagrindinė 
sala, kur yra Škotija, Anglija ir 
Valija, yra pati didžiausia iš jų, 
jos plotas — 84.186 kv. mylios, 
ir tai yna pagal didumą aštun
toji sala pasaulyje.

Airijos sala pagal didumą yra 
20 pasaulyje. Jos plotas — 
31.839 kv. mylios.

Linksmu šv. Kalėdų

AL. VAITIS

m'
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

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

KUN. B. SUGINTAS
7021, S. Artesian Avė.
Chicago, III. 60629 
Tel. 1,36-1,860

Nuoširdžiausi linkėjimai Lietuvių Fronto Bičiu
liams ir visiems lietuviams šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1970 metų proga.

Tautinės gyvybės išlaikymas ir kova dėl Lietu
vos laisvės mus įpareigoja ir ateinančiais metais 
budėti, vieningai dirbti ir aukotis.

Kanados ir JAV Lietuvių Fronto Bičiulių 
Centro valdyba

1969 m. Marąuette Parko Lietuvių Namų Savinin
kų Organizacijos valdyba

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
sveikina visus savo narius ir prijaučiančius.

KKinimitiMiU'iiiiiHfffluitniHHiiiHtininiitiiiii’Pfiitiiiiiniiinuiiiiuii'iiiiHiiiHHU'iiuiiniiiiiniKr 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
F B A N K ZAPOLIS

3208 K West 95th Street 
Chicago, Illinois

Tel. GA 4-8064 ir GR 0-4382

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visą 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, ūl. 60632. Tel. Ya'7-5980

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvni. 
Perda vilnas ir taisymas 

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

2346 W. 69th St — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PB 6-1063

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

Vakarais skambinti WA 5-3607
P. Rudenas K. Šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EX PRESS

2601 W. 89 St. Tel. WA 6-2731 
2808 W. 69 St. Tel. WA 5-2781
3333 S. Halrted Tel. 264-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VV’est 63rd Street 

Užsieninių Ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3363 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltte 

. ............ hiiiiimhiiiiimiiiihiiiiiiiiii 'miiiik... .

Namų Apšildymas 
HEATTNG SERVICE 

{dedu naujus pečius ir vandens 
lldytuvus. Išvalau ir sutvarkau 

alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chlcagoje Ir prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku nųžlningumu.

ALBINAS BANYS
4027 M B. Auna Avė., Dyona, 
Illinois. Telef. 447-8806.

C L A S S I F I E D GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI

GRINDER APPRENTICE
For Manufacturer Of Bali And Roller 

Beari ngs

MISCELLANEOUS

MIIIIIIMIMIM i
PARDUODAMI

Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida.

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai
SOUTHWEST FURNITURE CO.

6200 S. VVestern TeL GR 6-4421
IIIIIIIIUIIIIIdlIlIlIlI'll'IIUIlIblIlhllllMIIIIIIIIIIIUinilllllHIUIIIIIIIIIlMUlIllIlIlllIU^IIilllllMIIIIHl'

DĖMESIO!

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIŲ 
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai, g re 
»ai ir prieinama kainu.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

chtcago W II J.TSR"

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobilių,
Patogios Išsimo- 
kėjimo sąlygos.

R E A L E S T A T E

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

A. ABALL KUUriRu wu.
ištaigia prieš 49 metu*

. įaugtame visų rūšių stogus Tai*, 
me arba dedams nauju* kaminus, n 
nas, nutekamuosius vamzdžiu* Da 
Some U lauko. Taisome mūra “tuok- 
pointltig“ Pilnai apaldraud*. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo Laiku

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Beveik naujas 4 modernių butų 
mūras — 8 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. 875,000.

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 41 ir Rockwell 
{18,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public
2737 W. 43rd St — CL 4-2390

ĮSIGYKITE dabar 
■■»< > • 1 <>«■»< >«■»<>«■»

4 DAINOS
Giedra Gudauskienė

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

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

Kaina 3 dol., gaunama Drau
ge.

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

RADIO PROGRAMA

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

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

CONTRACTORS

CONSTRŪCTION C0,

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

MS7 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES

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

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS.
VALAU KILIMUS IR BALDUS.

KOSTAS BUTKUS 
Tek PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai
H»ii»nniimimn2;;;;;;;;;:::::::.:::.

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge"

Niekur geriau
Pulkus 2-Jų aukštų niūras — G ir

3 kamb. Garažas. Arti mūsų. 619,900.
Vertingas niūras. Naujas stogas, 

elektra, gazo šildymas ir garažas.
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
tte pke. $26,950.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvė ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas (rengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockwelk- 
$21,800.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

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

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-720U

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 

I patalpa. Morglčius galima perimti 
su 5%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos, 13.900.

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

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun 
galow. Naujas šildymas. Garažas.

| $17,960.

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii
Kiekvienam įdomi knyga yra

MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE

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

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
iiitii’iiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiir

Steady Work; Overtime 
Company Benefits

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

“Positioui with a future!”
IMMEDIATE OPENING

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

Mt. Don Dillard

IMPORT MOTORS LTD.
2660 - 28th St. S. E. 
Grand Rapids, Mr.'h.

P A C K E R S
Full-Time, Permanent Position

5 Day Week — 8:30 AM. To 
4:30 P.M. — Excellent Working 

Conditions — Plūs Company
Fringe Benefits.
Apply In Person

NORELCO HOUSE
7530 Frontage Road, Skokie, III.

TEL. — 679-8600

VYRAI IR MOTERYS

W0MEN FOR PRODUCTION 
AND SANITATION 

and also experienced 
MAINFCE MECHANICS MEN

* PROFIT SHARING
* PAID HOLIDAYS
* INSURANCE

6 H kamb. 9 metų mūr. split-level, 
prie 111-tos ir Pulaskl. 50 p. skly
pas. $24,500.

2 butai i>o 6 kamb. prie 70 Ir Tal- 
man. $27,500.

6 kamb. švarus mūr. bimgalov 
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuo; 
užimti. $19,500.

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr 
bungalow. prie 72 ir Callfornla 
$24.700.

1% aukšto švarus med. prie 65 ir 
Western. 5 ir 4 kamb butai. 87 p 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

6 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažai 
919,660.

11 buto, 10 metų. 9-jii aukštų mS. 
namai prie 71 Ir Callfornla. $152,600

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie ’? ir M<ini«woo<1 t <n.5h"

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KELIAS Į ALTORIAUS 
GARBĘ

J. VAIŠNORA, MIC
Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai

čio beatifikacijos bylos apžvalga,) 
pradedant nuo bylos užvedimo 
1953 metais iki šių dienų.

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

i pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju.

Leidinėlis lengvai skaitomas, 
informatyvus ir naudingas kiek-1 
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 et., gaunamas 
DRAUGE.

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

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

QUAKER OATS 
910 Custer 
Evanston, Illinois

An Eąual ępportunlty employer

Marketparkiečiai bei apylinkės namų savininkai kurie dar 
nesate šios organizacijos nariais prašome įsirašyti, nes šiuo lai
ku visi turime būti gerai organizuoti ir reikalui esant visi bend
rai kovoti už savo turimas nuosavybes ir kitus reikalus kurie lie
čia namų savininkus.

Pasirašė VALDYBA

" ■ - - ~ ...... . ............... ^1

Sveikiname visus savo klientus ir pažįstamus

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR NAUJŲ METŲ PROGA.

Linkime visiems Dievo palaimos.
Juozas, Marija ir Vaidilutė Rūbai

----------- - ----------------
....... ............. '

A MERRY christmas and a happy new year to our 
MANY FRIENDS AND PATRONS

RICHARDS BARBER SHOP
4410 W. 63rd St., Chicago 29, III., Tel. 767 - 4658

R. J. RAŽAS, Prop.

J. RUDIS — TeL OL 4-1050

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

rolei FRontler 6-188°

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG & SHEET METAI.

Telefonas VI 7-3447 
4444 8. We«tem. Chicago 9. TU.

Perskaitę "Draugą”, duo

kitę jį kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE
fMllltlIlIlCtIIIIIIIIIlllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

MemBeni of M.L.B.

A L E X
Main Office 5727

ŠATAS - REALTOR
W. Oennak Bd., Cicero, ūl. TeL OL 6-2238

Turime šimtus namų Olceroje, Berwyne, Riveraide, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į nauj’as patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471 -0321

Į kosminio amžiaus 
aušrę

Jau išėjo iš spaudos prof di 
Antano Ramūno knyga

‘IŠ SUTEMŲ Į 
AUŠRĄ”

Autorius, atsiremdamas į pra
eitį, gvildena lietuvio, Lietuvos. 
Europos ir pasaulio tragišką liki
mą, atskleisdamas nūn auštančio 
kosminio amžiaus viziją.

Veikalas — 454 pusi. Gaunamas 
Drauge. Kaina — $6.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

HELP WANT.ED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Stenography helpful, excellent 

working conditions, liberal benefits.
JOHN HANCOCK 

INSURANCE COMPANY 
3207 N. Mihvaukee Avė*, PE 6-5302 

An equal opportunity employer

SECRETARY
Full time — Permanent

5 Day Week. Muonday thru Friday. 
Secretary to President. Duties wlll 
be diverslfied. Shorthand Helpful. 
Wonk in newly remodeled Office. 
Paid vacatlon and Holldays. Salary 
will commensurate with experlence.
Nelson Pratt Company

6032 N. Northwest Hwy.
PHONE — 775-7333

~2~T Y P I S T S
GLENCOE, ILLINOIS

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

COMPANY BENEFITS
Contact MRS. HANDLEY 
for interview 835-4124

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agencv. 2925 W. 63 PR 8-6032

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa- 
tarnavimo nemokamai.

Išnuom. 4 kamb. butas. Geras 
dviem vyresnio amž. žmonėms. 
Garažas ir rūbams plauti rūsys. 
Be apšildymo. 100 dol: mėnesiui. 
4216 S. Campbell, tel. 927-7043. .

Perskaitę "Draugą", duo* 
kitę jį kitiems pasiskaityti.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
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Būrys dalyvių Vyr. Lietuvos išlaisvinimo komiteto seime. Iš k. pirmoj eilėj sėdi, vald. sekr. R. Kezys, 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, Tautos fondo pirm. prel. J. Balkūnas. tarybos pirm. dr. B. Radzivanas.

Nuotr. Vyt. Maželio

SVEIKATA reikiamos veiklos savai sveikatai 
palaikyti.

Vliko seimo nutarimai jautą velionio dukrai bei gimi- 
| nėms ir kviečia lietuvišką vi

lk
I.

1970 m. gegužės 15 d. su
kanka 50 metų nuo Lietuvos 
Steigiamojo seimo susirinkimo, 
kuriame sustiprintas 1918 metų 
Vasario 16 d. Aktas šiuo pa
reiškimu: “Lietuvos Steigiama
sis seimas, reikšdamas Lie
tuvos žmonių valią, prokla
muoja esant atstatytą neprikišu 
somą Lietuvos valstybę, kaipo 
demokratinę respubliką, etno- 

^grafinėm sienom ir laisvą nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie y- 
ra buvę su kitomis valstybė
mis”.

Šia Steigiamojo seimo pro
klamacija padėtas tvirtas pa
grindas atsikūrusiai Lietuvos 
valstybei. Vliko seimas, pagar
biai minėdamas šio istorinio į- 
vykio sukaktį ir sveikindamas 
savuosius Steigiamojo seimo na 
nūs,

1 Ragina lietuvių visuomenę

atitinkamai paminėti šią reikš
mingą sukaktį, kad jaunoji kar
ta giliau susipažintų su Lietu
vos valstybės atstatymo eiga 
ir su Steigiamojo seimo dar
bais.

2. Pralšo Vliko valdybą pasi
rūpinti, kad būtų išleistas spe
cialus leidinys Steigiamojo sei
mo darbams nušviesti.

3. Prašo Vliko valdybą pasi
rūpinti, kad Steigiamojo sei
mo nariai — veteranai memo
randumais kreiptųsi į laisvojo 
pasaulio parlamentus ir parla
mentarus, reikalaudami Lietu
vai laisvės.

n
Vliko seimas kartu su pav

ergtąja tauta ir po pasaulį iš
blaškyta išeivija liūdi nesenai 
mirusio buv. Lietuvos respub
likos prezidento ir nepriklauso
mybės akto signataro Aleksand 
ro Stulginskio, reiškia gil’ą užuo

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems linki

Chicagos Lietuvių Meškeriotojų - 
Medžiotojų Klubas

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ 1970 METŲ 
linki visiems

MARŲUETTE PARKO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

suomenę atitinkamai pagerbti jo 
atminimą. Velionis paliko lietu
vių tautai tauraus žmogaus, nuo 
seklaus demokrato, pasiaukoju
sio lietuvio, gilaus politiko ir 
valstybės vyro prisiminimą.

Savo asmenybe, darbais ir Si
biro kančia jis stiprina mūsų 
valią ir ryžtą aukotis Lietuvai 
bei jos gerovei kaip jis pats 
paaukoio jai visą savo gyveni
mą. Tebūnie jis pavyzdys vi
siems lietuviams kovoje už tė
vynės laisvę ir jos šviesų rytojų.

m
Vliko seimas paveda Vliko val

dybai, kad ji kartu su Lietuvos 
diplomatine tarnyba, pastarajai 
pritariant ir sutinkant, siektų 
užtikrinti diplomatinio atstova
vimo tęstinumą ir efektyvumą

IV
Vliko se-mas siūlo Vliko val

dybai:
1. Artimiausioje ateityje į- 

steigti Jaunimo komisiją, kuri 
sustiprntų ryšį su lietuvių jau
nimo organizacijomis, per jas 
sektu ir informuotų kitataučių 
spaudą, radiją, televiziją Lie
tuvos reikalu, supažindintų jau
nimą su pavergtos Lietuves pa
dėtimi Tiems tikslams siekti ko 
misija sudaro atitinkamus pia
nus ir reguliariai praveda jau
nimo simpoziumus.

2. rt.ansiškai ir kitokiais bū
dais remti jaunimo reprezenta
ciją tarptautinėse organizacijo
se ir suvažiavimuose.

V.
Vliko st'mas pritaria pastan

goms, siekiančioms išleisti mok
sline studiją apie etnografines 
Lietuvos sienas ir prašo Vliko 
valdybą paremti tokios studijos 
leidimą.

VI.
Vliko geimas paveda Vliko 

valdybai, kad ii ištirtu galimy
bes informacijos centrui steigti 
ir paruoštu tokios institucijos 
projektą sekančiam seimui ap
svarstyti.

(Atkelta iš 2 psl.) 

šauniais straipsniais, pyksta. Ne 
be reikalo lietuviška patarlė 
sako: “Už teisybę nakvynės ne
gausi”. ♦

Mielas Daktare, aš per dau
gelį metų (kažkada užtikęs svei
katos skyriuje kitų gydytojų) nau 
dojausi patarimu kasdieną po la
šelį jodo (įlašinęs į vandenį) iš
gerti. Ar gerai dariau? Dabar 
matau, kad tuo pačiu tikslu yra 
veiklesnis -zinc sulfatas 220 mg. 
kapsulės. Labai prašau, geras 
daktare, neatsisakyti prisiųsti 

Į man receptą. Aš kreipiausi į 
Schilcksup Drug Co, bet jie man 
atsakė, kad be recepto neduoda. 
Iš anksto dėkoju.

Atsakymas. Vadai naujuose ke
liuose visada turi būti priešakyje 
ir vesti žmones iš savo užsidėtų 
ir kitų primestų įvairiopų prie- 
paudų į šviesesnį -sveikesnį gyve
nimą. Tik todėl jie esti nepopu
liarūs, kad reikia kai kam keltis 
iš įvairiopo apsileidimo ir imtis

Tamsta jodo lašais nevartoki. 
Gydykis pas savą gydytoją. Tam 
štai parašiau laišką. Minėta vais
tų gamykla atsiunčia vaistus li
ninėms, gydytojams ir vaistinėm, 
o taip pat ir pacientams, jei jie 
nusiunčia receptą. Be recepto nė 
vienas neprašykite- negalėsite 
gauti. Į pilną sveikatą mus at
gimti paskatinančių švenčių 
Tamstai ir visiems Didžiai Ger
biamiems Skaitytojams, linki šis 
skyrius.

vn.
Vliko seimas, išklausęs Vliko 

valdybos ir tarybos pranešimus, 
reiškia padėką už atliktus dar
bus. Ypatinga padėka priklau
so dr. J. K. Valiūnui.

Seimas taria ačiū visiems jį 
sveikinusiems.

vni.
Vliko seimas, išklausęs Tau

tos fondo valdybos pranešimus, 
reiškia nuoširdžią padėką Fon
do valdybai ir ypač jos pirmi
ninkui prel. J. Balkūnui už gra
žias pastangas, betelkiant lėšas 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
pritaria Tautos fondo išdėsty
tiems planams, siekiantiems 
veiksmingesnio lėšų telkimo 
Dideliu dėkingumu vertinamos 
Kanados lietuvių pastangas Tau 
tos fondo darbe. (Elta)

TIKROSIOS KATALIKYBES

LIUDIJIMAS

Popiežius Paulius VI-sis iš 
savo darbo kambario lango kal
bėjo tikintiesiems, susirinku
siems Šv. Petro aiklštėje, apie 
kiekvieno tikinčiojo naują pa
šaukimą savo gyvenimo pavyz
džiu ir gerais darbais liudyti 
dabarties pasauliui tikrąją ka
talikybę. “Nuo jūsų, tai yra pa
sauliečių vyrų ir moterų, pri
klauso pasaulio atnaujinimas, 
apie kurį kalba Vatkano H-sis 
susirinkimas — pabrėžė Paulius 
VI-sis tikintiesiems.

LIŪTYS ITALIJOJE

Nepaprastos liūtys, paskuti
niu metu ištikusios Cardito apy 
linkę prie Neapolio, apie 3.000 
gyventojų privertė palikti savo 
namus ir 'ieškoti pastogės mo
kyklose ar kitose viešose insti
tucijose. Nukentėjusiem padėti 
Popiežius Paulius VI-sis pasiun
tė pontifilkalinės artimo pagal
bos organizacijos pirmininką 
prel. Freschi, kuris aplankė ne
laimės ištiktuosius ir suteikė 
Popiežiaus paskirtą žymią pa
ramą.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio m. 23 d.

VALENTINUI BAUŽAI staigiai mirus,
mielai žmonai Yolantai, dukterims, ir artimiesiems
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Janina ir Narimantas Udrlai

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime

visiems parapijiečiams, veikėjams, draugijoms ir pa
žįstamiems. Sveikiname taip pat “Draugo" štabą ir 
visus katalikiškosios spaudos platintojus linkėdami 
jiems kogeriausio pasisekimo.

VISŲ ŠVENTŲ PARAP. KUNIGAI:
P. LUKOŠIUS P. KELPŠAS
A. STANEVIČIUS č. AUGLYS
- ■ - ■ , . .............. ..................................................

ROOSEVELT FURNITURE 
BENDROVĖ

2310 W. Roosevelt Rd. SEeley 3-4711
Sveikina visus savo klientus, esančius ir būsiančius

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Proga ir Linki Visiems Jas Laimingai ir Linksmai Praleisti.

ROOSEVELT FURNITURE BENDROVĖS DIREKTORIAI:
Mrs. NeUie Bertulis ir Leonard Blatz

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems 

Lietuviams, Klientams ir Draugams.

.......... .  \i* > <
B LP. KLUBAS „KRIVŪLĖ“ 

nuoširdžiai sveikina narius, rėmėjus ir ben
dradarbius šv. Kalėdų ir Naujų metų šven
čių proga.

„KRIVŪLES“ VALDYBA

Nuoširdžiai sveikiname visus bičiulius, draugus
* ir pažįstamus su

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
šventėmis linkėdami linksmų švenčių bei palaimin
gos sėkmės gyvenime.

BRONIUS IR AGA TIŠKAI--- r
Perskaitė Dranga, duokite kitiems pasiskaitvti

A A
ADOLPH SOSNITZKI

Gyveno 4440 So. Rockwell 
Street.

MirS gruod. 20 d., 1969, 5:30 
vai. popiet, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nnKūdime 
žmona Sophie (Zakaraitė), 4 
dukterys: Anita Bosas, žentas 
John, anūkai Joseph ir James; 
Shirley Victoria ir Theresa, bro
lis Joscph, brolienė Victoria ir 
šeima, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fornJla Avė.

Laidotuvės Įvyks treč., gruod. 
24 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėiimo pa
rapijos bažnyčią,, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už vel’o- 
nies stela. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, 
žentas, anūkai, brolis ir kiti 
gimines.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

ANTHONY (TONY) R. KLUKAS
Gyv. Town of Lake rajone.
Mirė gruod. 21 d., 1969, 10:20 vai. vak., sulaukęs 53 m. amž.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Richard, marti Louise, 3 

anūkai Linda. Sandra ir Thomas, ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Velionies motina buvo a. a. Anna Klukas.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage 

Avė.
Laidotuvės įvyks treč., gruod. 24 d. iš koplyčios 9:45 vai. ry

to bus atlydėtas į Šv. Kryžaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Daimid ir Gaidas. Tel. YA 7-1741

ST. CASIMIR 
MONUMENT 
COMPANY 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo 

Šv. Kazimiero Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai HAROLD E. NELSON, S&T. 
Sustoja ____________________

Dėl Gražesnio, Geresnio Paminklo Prieinamesne Kaina— 
Kreipkitės Prie Mr. Nelson

Telefonas — CEdarcrest 3-6335

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR VISIEMS MCSŲ PAŽĮSTAMIEMS.

E U D E I K I S 
L a I d o t u v I y Direktoriai 

GERALDAS F. DAIMID ir 
DOVYDAS P. GAIDAS

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —
4605-07 S. Hermitage Avė., Tel. YA 7-1741; 7-1742

4330 S. Califomia Avė., Tel. LA 3-0440

A. + A.
VLADAS JAUTAKIS

Gyveno 2320 W. 23rd Street
Mirė gruod. 21 d., 1969, 9:45 vai. vak. sulaukęs 80 metų 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių. Amerikoje išgyveno 20 

metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija, .duktė Saulė, 

žentas Alfonsas Gečas, sūnus Karolis, marti Dorothea, 4 anū
kai: Rasa, Harry. Donna ir Carl, brolis Bronius su šeima, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Ramovėnų S-gai.
Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 

23rd Place.
Laidotuvės įvyks trečiad., gruod. 24 d. iš koplyčios 10:30 

vai. ryto bus nulydėtas j Liet. Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, žentas, marti, anūkai ir 

brolis ir kiti giminės.
Laidot. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672.

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

linkiu visiems lietuviams

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
LMD0TDVIŲ DIREKTORIUS 

10821 So Michigan Avė. Chicago 28, III. 
Tel. COmmodore 4-2228 

.....  -- -------- r
Pasinaudokite Prailgo „Classiiied“ skyriumi.

t
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DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio m. 23 d. CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MONTESSORI VAIKŲ 

NAMELIUOSE
“Suaugęs gali apginti savo 

kraštą ir apsaugoti jo sienas, 
bet tiktai valkas gali Užlaikyti 
dvasinę vienybę per to krašto 
kalcą.” šie M. Montessori žo
džiai turi gilią reikšmę visiems 
išeivijoj gyvenantiems lietu- 
viems.

” Į Gruodžio 11 d., Am. liet Mon 
tessori vaikų nameliuose įvyko 
draugijos ir tėvų mėnesinis su
sirinkimas. Namelių vedėja D. 
Petrulytė įdomiai pristatė prieš 
mokyklinio amžiaus vaiko kal
bos vystimąsi, ir jos taip svar
bią reikšmę mūsų kalbos gyva
vime. D. Petrulytė pabrėžė, kad 
vienas iš anksčiausių vaiko vys- 
timosi laikotarpyje yra ypatybė, 
kuri rišasi su kalbos pasisavini
mu. Vaikai lengvai išmoksta 
svetimą kalbą ir koks sutrikus 
uždavinys tai yra vyresniam 
žmogui.

J Kiekvienos tautos įkalbos tes- 
'tinumas yra vaikų rankose, ir 

____ . Cicero Šv. Antano parap. svarfru įsisąmoninti lie- 
Ciceiro šv. Antano par. vikaras, bažnyčioj Barnelių šv. Mišios tuvįains išeiviams. Jei norim iš 
gruodžio 26 d. išskrenda lėktų- vidurnaktį. Kalėdose L 
vu į Argentiną aplankyti savo mlsios kaip ir sekmadienį, 
brolio ir kitų giminių. Su juo

X Draugas šiandien išeina 
trijų dalių — 24 puslapių. Kū
čių dieną, gruodžio 24, redakcija 
nedirbs, administracija dirbs 
iki 12 vai. Po švenčių Draugas 
išeis gruodžio 27 d., šeštadienį, 
kaip paprastai, su kultūr.niu 
priedu.

X Juozas Kapočius šventėms X Birutės Indreikaitės su 
atvyko pas savo dukterį Birutę Romu Tervydžiu sutuoktuvės 
ir Leoną Pabedinskus, gyvenan
čius Glen EUyn, apie 30 mylių 
į vakarus nuo Chicagos. Tel.: 
858-3837. Čia J. Kapočius sve-

s buvo gruodžio 20 d. Švč. M. Ma
rijos Gimimo par. bažnyčioje, 

i prie altoriaus palydint ketu- 
______ ___ ___ rioms poroms pajaunių ir trims 

čiuosis ilki gruodžio 27 d., kada gėlių nešėjams. Jų moterystę 
vėl -grįš į Slo. Bostoną. Ten da- palaimino kun. dr. Ant. Juška, 
bar rišykloje yra pirmas lietu- Vakare buvo vestuvinės vaišės, 
vių enciklopedijos anglų kalba kuriose dalyvavo apie 250 sve- 
tomas. Tikimasi saus’o pabaigo- čių. Apsigyvens Forest Parke, 
je ar vasario pradžioje leidinį 
gauti iš rišyklos ir ekspedijuoti 
prenumeratoriams.

X Prof. J. Žilevičius, nežiū
rint savo vyresnio amžiaus ir 
įtempto darbo muzikologijos 
archyve, dar bendradarbiauja 
spaudoje, pvz. net 75 procentai 
paskutinio numerio “Muzkos 
Žinių” yra jo užpildyti.

x Kun. dr. Antanas Juška,

Illinois.
| X Inž. K. Jarošiūnas, atvykęs 
! j Los Angeles, kalbės tema, kur 
investuoti pinigus, kad apsisau
gotume nuo infliacijos ir gautu
me gerus nuošimčius. Informa
cija įvyks šį sekmadienį, gruo
džio 28 d. 3 v. p. p. 2523 W. 71 
st. Suinteresuoti kviečiami at-

i silankyti.

Kalėdose ir kitos

laikyti savo kalbą, tai ją vaikas 
turi pasisavinti pačioje Ikūdikys 
tėję. Vaikas kalbą turi girdėti 
taisyklingą ir be amerikon^mo. 
Svetimą kalbą vaikas labai grei 
tai išmoks vėliau, bet savosios 
nepamirš tik tuomet, kai jis tu
rės jai gerą pagrindą.

Antroje pokalbio dalyje, Pet
rulytė apibudino Kalėdų pras
mę ir jos perdavimą mūsų ma
žiesiems. Su vaikais turėtumėm 
daugiau pakalbėt apie davimą, 
o ne vien apie dovanų gavimą ir 
sukelt jų širdelėse tikrąjį džiau 
gsmą kuris atsiranda duodant. 
Vaikų taip pat nereikėtų apgau
dinėti ir su Kalėdų Seneliu. Jų 
dėkingumas už dovanas turėtų 
būti skirtas tėvams, o ne (kok'am 
neegzistuojančiam seneliui. Vai 
kai mėgsta vaidinimus ir Kalė
dų seneliu gali pabūti pats tė
vas ar koks šeimos draugias. 
Tas suteiks vaikams nemažiau 
džiaugsmo, ir tuo būdu vaikai 
bręs tiesos, o ne apgaulės dva
sioj.

Paskaitai pasibaigus, kilusius 
klausimus dalyviai energingai

diskutavo prie kavutės ir kalė
dinio midaus. A. S.

UŽ NAUJOS LIGONINĖS 
STATYBĄ

Visiems, ypač senesnio am
žiaus lietuviams, yra labai svar 
bus ligoninių ir gydymo ‘klau
simas. Labai negerai, kai trūks
ta ligoninių ar jose nėra ligo
ninis vietų. “C-cero Life” laik- 
rašt s jau antrą kartą paskel
bė Mrs. Colzaretta raižinį, kad 
ligoninė Ciceroje yra būtinai 
reikalinga. Pažymima, kad nau
jos ligoninės statymo reikalu 
jau daug padaryta, esą turimas 
jau ir valdžios pritarimas; šiam 
reikalui opozic jos gal ir nėra.

Ligoninės statyba nėra “nau
jas pasipinigavimas”, kaip kas 
tvirtina, bet gyvybinis reikalas, 
už kurį ir mes, lietuviai, stoja
me. Cicero D.

įkartu vyksta ir Valerijonas šim ^a’ su dukra CHICAGOS ŽINIOS
kus. Grįš už trijų savaič ų.

X Praeitą savaitgalį Chica- 
goje buvo Barbados valstybės 
mnisters pirmininkas, amba
sadorius Washingtone ir gene
ralinis konsulas New Yorke. 
Ta proga svečiams buvo suruoš 
ta daug pagerbimų. (Sekmadie
nio vakare Draike viešbutyje, 
Barbados generalinis konsulas 
Chicagoje Bindley C. Cyrus su 
žmona suruošė priėmimą ir taip i 
pat Barbados nepriklausomybės 
trejų metų stfoakt.es minėjmą 
(Barbados buvo Britanijos ko
lonija 300 metų). Priėmime da
lyvavo Lietuvos generalinis kon 
sulas dr. P. Daužvairdis su žmo
na.

X Tauro kalno esančio Vil
niuje fotografiją atspausdino i

X Vanda ir Juozas Kulikaus- 
i Irute, neseniai i 

baigusia Roosevelto universite
te sociologiją, išskrido Kalėdų 

(šventėms pas sūnų Aleksandrą 
ir marčią Tamarą, kurie profeso 
riauja Sacramento u-te, Kalifor
nijoje^ Juos išlydėjo būrelis 
birutinin'uų ir ramovėnų.

. X Per Margučio radiją Kūčių , 
vakarą kalbės kun. J. Prunskis. Į

X Balys Raugas, Delran, N. > 
J., žinomas LB veikėjas, parėmė 
mūsų spaudą 5 dol. auka. Dė
kojame.

X Cicero Šv. Antano panap. 
lituanistinių mokyklų eglutė į- 
vyks gruodžio 28 d., sekmadie
nį, 4 v. p. p.

X Anelė Madeikienė iš Water-Į____ _____ ,r_______ _______ ...
būry, Conn., dėkodama už ka- vieną dolerį už kieikv enus du 
lendorių, prisiuntė 5 dol. auką, dolerius Lyric operos surinktus 
Ačiū. | išlyginimui šiais metais patirto

J A VALSTYBĖSE
— Jonas šaučiūnas iš King- 

ston, Pa., paskirtas Wilkes- 
Barre pašto Luzerne skyriaus 
viršininku.

— Prelatas Jonas Baltusevi- 
čiu», šv. Trejybės parap. klebo
nas, Wilkes-Barre, Pa., iškilmių 
gai pašventino naujai pastaty
tą tos parapijos kapinių (koply
čią Bear Creek vietovėje.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS
Sesuo M. Adorata

Sveikiname džiaugsminga Viešpaties Gimimo Švente 
ir šventais Naujais Metais mūsų Vienuolijos mylimas Rė- 
mėjas-Rėmėjųs, brangias Geradares, Geradarius, ypač 
sveikiname tuos, kurie įamžno save ir savo šeimas, auko
dami statybai ligonių Seišelių Namui — Jūsų aukas giliai 
įvertiname.

Švenčių metu bus paaukota NOVENA ŠVENTŲ 
MIŠIŲ Jūsų intencijomis.

Dėkingomis šird'mis melšime malonų Betliejaus Vai
kelį meilingai Jums atlyginti už praėjusių metų didelį 
duosnumą ir lydėti Jus gausiomis malonėmis kiekvieną 
dieną per ateinančius metus.

NELEIS NAUDOTI DDT
Pradedant sausio 1 d. Illinois 

valstijoje draudžiama parduoti 
eir naudoti DDT purškimą v - 
siems ūkiniams produktams. 
Draudimas apima ir ūkininkus, 
nebent išsirūpintų ypatingam 
atvejui specialų leidimą iš vals
tijos sveikat'ngumo ir ūk’o de
partamentų. DDT — vabž- 
džiams naikinti nuodai — pa
sirodo kenksmingi ir žmonėms 
ir gyvuliams.

PAGELBA OPERAI
Chicagos turtuolis W. Cle- 

ment Stone pasisiūlė paaukoti

dolerius Lyric operos surinktus

Chicago Tribūne gruodžio 20 d. I x T- A- Zurait,s» Oak Lawn,' $230,000 deficito.
laidoje su parašte, jog tai sce- korteles prisiuntė 5 dol 
iiuisK.u vietove icovietų cnjjuuigu- i 
je. Visai nutylima, kad šis kai- j 
nas yra okupuotos Lietuvos sos 
tinėje.

X Marija Sirutytė po sunkios 
operacijos sveiksta šv. Kryžiaus 
ligoninėje, dr. V. Tumasonio 
priežiūroje.

X Ant. Urbonas, Chicago, 
III. už kalendorių r korteles pri
siuntė 5 dol. Dėkojame.

X O. Dallidienė, Syraouse, N. 
Y. prie pren. mokesčio pridėjo 
5 dol. spaudai paremti. Ačiū.

X iSoJ stė Dana Stankaitytė 
giedos solo Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje Kalėdų vidurnak
tį (12 vai.) Bernelių Mišiose.

, x Vida ir Vytenis šilai svei
kina visus savo draugus ir pa
žįstamus šv. Kalėdų proga ir 
vietoj kalėdinių kortelių aukoja 
15 dol. Lietuvių Fondui į Neži
nomo Kario Įnašą.

X Už a. a. Prano Bičiūno 
sielą, minint aštuntąsias meti
nes, gruodžio m. 27 d. bus atlai
kytos šv. Mišios, šv. Šeimynos 
viloj. Romoj šv. Juozapo baž
nyčioj nuo tos dienos bus lai
komos Gregorinės šv. Misos. 
Draugus ir pažįstamus prašau 
prisiminti maldoj. (pr.)

X Už $2.000 parduodu teat
ralinę pjesę “Motutė”, šiuo rei
kalu rašyti 6731 Edna Avė., 
Cleveland, Ohio 44103.

O. Gravrogkas. (slk.)
X Nebegaišk!t: pas Gradins- 

ką daug dalykų dovanoms. Išsi
rinkti patogu. Puošnus supaika- 
vimas. 2512 W. 47 St., telefonas 
FR 6-1998. šiandien ir ryt aid. 
lig 6 v. V. (sk.)

X Monika ir Antanas Balčy
čiai vietoje Kalėdų švenčių svei
kinimo paaukojo ALVUDO pa
gyvenusių lietuvių statybos fon
dui 25 dol, (ak.)

AZARTINIAI LOŠIMAI
Daugėlos mėgsta azartinius 

žaidimus kortomis ar kauliu
kais, išskyrus kai šie yra ap
gaulingi. Šiomis dienomis polici
ja areštavo du Dansingo vyrus, 
pas kuriuos rasta 7,000 porų 
apgaulingų kauliukų ir l,50( 
kaladžių paženklintų kozyrių.

mišką vietovė Sovietų Sąjungo-| Dėkojame.
X Ona Naruševičius, Chica- 

go, III., parėmė spaudą 5 dol. 
Ačiū.

X V. Paškevičius iš Chicagos 
už Ikorteles atsiuntė 5 dol. auką. 
Dėkojame.

X P-lė Marija Graužinytė 
gyv. Bridgeporte. Sveikina sa
vo pažįstamus Šv. Kalėdų ir PRAGYVENIMAIS BRANGSTA 
Naujų Metų švenčių proga. Vie- \ Darbo departamentas iš Wa- 
toje sveikinimo kortelių įteikė sfhingtono praneša, jog lapkričio 
Balfo reikalams $10.00. (pr.) mėnesį pragyvenimas Chicago-

X Gražutė ir Aloyzas Siručiai > pabrango .6 vieno procento, 
linki savo bičiuliams i 
Kalėdų ir laimingų Naujų Me
tų. šia proga Sk ria 10 dol. Li- 
tuanus žurnalui paremti, (pr.)

X L. K. Birutės Draugija ir 
L. V. Sąjunga “Ramovė” kvie
čia atsilankyti į rengiamą Nau
jų Metų sutikimą, kuris įvyks

KALĖDINĖS ATOSTOGOS
Chicagos simfonijos orkestras 

š ą savaitę ilsisi, leidžia kalėdi
nes atostogas.

ŽIEMA PRASIDĖJO
Žiema Chicagoje of daliai pra

eidėjo sekmadienį 6:44 vai. vak. ir verslo įstaigas.

PAŠTAS NEVEIKS
Chicagos pašto viršininkas 

' praneša, kad Kalėdų ir Naujųjų 
Metų deną paštas bus uždary- 

itas. Laiškai, laikraščiai ir ry
šuliai nebus išnešiojami į namus

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime mūsų parapijiečiams, rėmėjams, 
geradariams, bei pažįstamiems, kad visi 
bendrai 
Gimimo

galėtume sėkmingai darbuotis 
Švenčiausios Panelės parapijos

gerovei

1970

Linksmų Kalėdų Švenčių

v

3S

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS IR KVIEČIAME 
VIENINGAI DIRBTI IR SIEKTI DIDESNIŲ 

LAIMĖJIMŲ MŪSŲ TAUTAI

CASIMIR OKSAS, Prezidentas 
F.ELK RAUDONIS, PETER VILKELIS ir 

RONALD GREGG, Viceprezidentai 
ADOLFAS BALIONAS, Iždininkas 
BRUNO GRAMONT, Sekretorius

JUOZAS BACEVIČIUS, STANLEY BALZEKAS, Sr., JOHN J. 
EVANS, DR. JOS. B. JEROME, BRUNO KLEMKA, WILLIAM 
J. KAREIVA, VYTO SHUKIS ir DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS, 
Direktoriai

Tyro džiaugsmo, ramybes ir Viešpa
ties palaimos šv. Kalėdų šventėms ir Nau
jieji 
Jtfi 
lard

ns metams visu nuoširdumu linki 
rfto centro bičiuliams, rėmėjams, 
tojams ir visiems lietuviams

JAUNIMO CENTRO DIREKCIJA

TEV. J. BOREVIČIUS, S.J. 
TĖV. J. RAIBUŽIS, S.J 
TEV. A. KEZYS, S.J.

r

O vis dėlto labai gražūs lietuviški kalėdiniai papuošalai. J. Daužvar- 
dicaj d., ir P. Vaitaltienė apž’ūri d:rbinių parodei. Chieagoj

Nuotr. V Noreikos | %

malonių Palyginus su 1959 m., kas ta
da kainavo $10, dabar kainuoja 

1 $12.77.
DIENRAŠČIAI TURI TEISĘ 

NEPRIIMTI SKELBMŲ
Apygardos teisėjas Ab raliam 

Marovitz 19 puslapių sprendime 
paskelbė, kad Chicagos dienraš- 

Dariaus - Girėno salėje 4416-20 čiai turį teisę nepriimti skelbi- 
(pr j So. Westem avė., gruodžio mėn. mų. Keturi laikraščiai atsisakė 

31 d. Pradžia 9 vai. vakaro. Į talpinti drabužių gamintojų uni- 
j Vietas — stalus, dalyvauti šia-! jos apmokamus skelbimus, kū
me sutikime, galima užsisakyti riuose pirkėjai buvo prašomi 
'pas p. Kulikauskienė telf. RE nepirkti užsienio gamybos dra- 
5-5118, arba pas p. Babickienę bužių Marshall Field krautuvė- 
tel. VI 7-1712. (pr.) je.

LITHLfANlAN 
CHAMBER OF COMMERCE 

OF ILLINOIS

GIMIMO PANELES ŠVENČIAUSIOS 
PARAPIJOS KUNIGAI

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
proga sveikiname savo 

prietelius, pirkėjus ir visus lietuvius ir linkime 
jums daug laimes ir džiaugsmo.

LIETUVI!' PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

6211 South Western Avenue, Chicago, Illinois 

JUSTAS LIEPONI Pres.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Klientams ir Draugams 

CHERRY MEAT PACKERS, INC.

4750 S. California Avė., Chicago, m. 60632 YA 7-1200

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime

savo klientams, draugams ir pažįstamiems

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Julija BičiflnlenS

3236 So. Halsted St. Tel. DA 6-9837
— .... .. ....... .......... P

) Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti

8

8

stfoakt.es
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