MVb

1-65

THE LITHUANIAN
Voi. xLvm

Kaina 10 cent|

WOF*I D-WIDE

Šiandien Draugas 14 pusi.

DAILY

ŠEŠTADIENIS, SATURDAY, GRUODIS, DECEMBER 19, 1964

Printed In Two Parts

Price 10c

Nr. 298

Keliamas Vokietijos apjungimo klausimas
VVASHINGTON, D. C. — Va
kariečiai sąjungininkai, pasakė
užvakar valstybės sekretorius
Dean Rusk, planuoja priėjimus
prie Sovietų Rusijos, bandyda
mi ištirti galimybes Vokietijai
sujungti.
Rusk apie Rytų - Vakarų de
rybas prabilo po jo ir gynybos
sekretoriaus Roberto McNamaros prezidentui Johnsonui pra
nešimo, kaip vyko Šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) valsty
bių ministerių konferencija Pa
ryžiuje ir ką gero toji kanferen-

Iškilmingai palydimi
išvykstantieji
kariuomenėn
Pagerbimas. Lietuvos pasiuntinybėje Montevideo mieste buvo pagerbtas Urugvajaus užsienio reikalų
ministeris A. Zerrilla de San Martin ir jo žmona. Iš kairės į dešinę: kun. kleb. S. Grigaliūnas, dr.
VILNIUS, pavergta Lietuva.
Fraga, Argentinos parlamento narys, jo žmona FVagienė, L. Grišonienė, Urugvajaus užsienio reikalų
—
Vilniuje surengtos iškilmin
ministeris A. Zorilla de San Martin, jo žmona, Lietuvos atstovas A. Grišonas ir kun. kleb. L. Zaremba.

Lietuviai pagerbė Urugvajaus
užsienio reikalų ministerį
MON TE VIDEO, Urugvajus.
— Lietuvos atstovas Anatoli
jus Grišonas su žmona savo
namuose šiom dienom surengė
diplomatinį^ priėmimą Urugva
jaus užsienio reikalų ministeriui
A. Zorrilla de San Martin pa
gerbti. Pobūvyje dalyvavo ke
liasdešimt svečių, jų tarpe vice
ministeris dr. Terra Carve, JAV
ir Costa Rica ambasadoriai, Pe
ru, Paragvajus, Gvatemalos ir
Kinijos atstovai. Kai kurie dip
lomatai, asmeniškai negalėję at
vykti, atsiuntė gėlių. Iš Bue
nos Aires specialiai į priėmimą
atvyko dideli lietuvių bičiuliai
ir antikomunistiniai kovotojai
deputatas dr. Fraga ir dr. Saavedra. Be to, dayvavo visas bū
rys užsienio reikalų ministeri
jos atsakingų pareigūnų, kai
kurie urugvajiečiai kultūrinin
kai ir lietuvių kolonijos atsto
vai.

Jaukiai vaišinami svečiai pra
leido keletą valandų dėmėdamiesi lietuvių menu bei kultūra.
Atminimui min. Zorrilla de San
Martin pasirinko paties šeiminin
ko rankų darbo lietuvišką kry
želį.
Plečiama radijo akcija
MONTEVIDEO, Urugvajus.
— Tarptautinės politikos savai
tiniai komentarai lietuvišku po
žiūriu, bet ispanų kalba “Lais
vės Balso” programose dabar
transliuojami iš stipresnės Mon
tevideo stoties CX RURAL sto
ties, girdimos visame Urugva
juje ir plačiai Argentinoje.

VVARMER
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien —
saulėta, aukščiausia oro tempe
ratūra 15 - 20 laipsnių, mažes
nis šaltis. Pirmadienį vėl šalta.
Saulė teka 7:13, leidžias 4:22.

KALENDORIUS
Gruodžio 19 d.: šv. Fausta,
Gervydas, Rymantė, Metų ketvertis.
Gruodžio 20 d.: IV sekm. Ad
vento, šv. Liberatas, Grožylė.
Gruodžio 21 d.: šv. Tomas,
apaštalas.

gos palydos išvykstantiems į
sovietinę karinę tarnybą. Jos
vyko Akademiniame operos ir
baleto teatre.
Susirinkusiems
vaikinams kalbėjo komunistų
partijos ir valdžios bed jaunimo
atstovai. Teatro solistai buvo
surengę koncertą.

Lietuvis nęsidžiaugia tomis
Šias savaitines valandėles re- menama Lietuva ir lietuvių tau savo brolių lietuvių išlydomus,
daguoja vienas nemaža patyri tos išsilaisvinimo pastangos.
nes jie verčiami stiprinti oku
mo turįs lietuvis, sutelkęs kele
Plačiai buvo komentuojama panto karines jėgas.
tą nuolatinių bendradarbių urugvajiečių. Jose nuolat prisi- dr. Savojo “Kova prieš Dievą
Lietuvoje” iš ispaniškosios jos
laidos, o taip pat B. ArmonieAtomo klausimu
Kas bus Centro
nės atsiminimai.
VATIKANAS.’-^ ropieživs
žvalgybos direktorius?
Naujose programose per UPaulius VI-sis šiom dienom pri
rugvajaus katalikų radijo va
ėmė
audiencijoje Jungtinių AVVASHINGTON, D. C. — Ros- landą norima daugiausia dėme
merikos
Valstybių atominio pre
well L. Gilpatric, buvęs gyny sio skirti Tylos Bažnyčiai Lie
kybinio
laivo
“Savannah” įgulą
bos sekretoriaus pagalbininkas, tuvoje ir kitur už geležinės už
su
vadovybe
ir
angliškai pasa
numatomas Centro žvalgybos dangos. Pranešėju sutiko būti
kė
kalbą.
Savo
kalboje
Šventa
agentūros postui.
ilgametis K. Čibiro bendradar sis Tėvas pabrėžė atomo jėgos
John A. McCone, dabartinis bis profesorius ir žurnalistas pritaikymą taikingiems tiks
žvalgybos diretkorius, pasitrauk R. Katzenstein.
lams.
siąs iš ČIA posto netrukus ir
grįšiąs gyventi Califomijon. Mc
Cone buvo Atominės Energijos
komisijos pirmininkas Eisenhowerio administracijoje nuo 1958
metų vidurio iki 1961 metų pra
ROMA. — Afrikos Kongo res
Reikšmingas
džios, ir ČIA diretkorius nuo
publikos
ministeris pirm. Tshom
1961 metų lapkričioi 29 d.
be šiom dienom lankėsi Romoje
Nors retkarčiais įvykdavo su ir vizitavo popiežių Paulių VI
sikirtimai tarp žvalgybos įstai (apie tai esame rašę). Italijos nieko negalima atsiekti brolžugos ir gynybos departamento, komunistam nepatiko šis Tshom diškomis kovomis ir kad tik tie
ypač pietų Vietnamo klausi bės žygis. Dėl to raudonieji, at sa, teisingumu, broliška artimo
mais, bet McCone dirbo glau rodo, pakurstyti Kremliaus va meile ir laisve paremta taika
džiai su gynybos sekretorium dovų, Romoje surengė demo(ns- gali leisti jaunai Kongo respub
likai sukurti savo vaikam pasto
Robert S. McNamara.
tracijas prieš premjerą Tshomvų
gyvenimo pagrindą ir suteik
Abu —; gynybos sekretorius bę, kad jis neleidžia Konge įti jai garbingą vietą tarp kitų
ir ČIA diretkorius — yra JAV sigalėti komunistų valdžiai, pa
tautų.
Saugumo Tarybos nariai; vy miršdami net tai, jog jo pas
“Mūsų (Popiežiaus) mintys
riausybės raktinės grupės vy tangomis buvo išgelbėta iš su
krypsta
dabar į visą Kongo tau
rai, kurie pataria prezidentui kilėlių kongiečių žudynių beveik
svarbiais tarptautiniais klausi 2,000 europiečių, kurių tarpe tą, o ypač į tas nelaimingas pas
mais.
buvo nemaža ir italų. Italui ko kutinių įvykių aukas, neišski
Gilpatric pasitraukė iš gy munistui, gal būt, tai nesvar riant nei vienos, kurios skau
džiai nukentėjo taip tragiškose
nybos posto šių metų sausio bu.
mėnesį ir grįžo į privačią tei
Ministerio pirm. Tshombės au aplinkybėse.
“Mes negalime užmiršti —
sių praktiką. Prezidentas John diencija buvo Popiežiaus priva
sakoma
Popiežiaus atsišaukime
sonas lapkričio mėnesį pakvie čioje bibliotekoje ir truko dau
toliau
—
kad tų aukų tarpe yra
giau
kaip
20
minučių.
Audienci

tė Gilpatric naujos politikos gru
daugelis
misionierių vienuolių
pės pirmininku. Ši grupė suor jos metu Šventasis Tėvas Pau
ir
seselių,
kurie iki kraujo pra
ganizuota ibandyti sulaikyti a- lius VI-sis įteikė kongiečių mi
liejimo
paliudijo
savo ištikimy
tominių ginklų sklidimą tarp nisteriui pirm. specialų taikos
bę
Evangelijai
ir
savo
meilę nau
atsišaukimą Kongo respublikos
kitų valstybių.
jai
Kongo
tėvynei.
Jie
atvyko
Cyrus R. Vance, dabartinis gyventojams. Atsišaukime, pa
čia
paaukoti
savo
gyvenimą,
sa
gynybos sekretoriaus pagalbi rašytame prancūzų kalba. Šv.
vo
geriausias
jėgas
naujos
res

ninkas, taipgi minimas ČIA pos Tėvas sako:
publikos
labui
ir
nieko
kito
ne

tui, bet manoma, jog jis pasi
“■Laisva ir moraline, kultūri
ne bei ekonomine pažanga pa troško, kaip tik jos gerovės ir
liks Pantagone.
remta valstybė Mūsų (Popie taikingos pažangos”.
Toliau Popiežius atsišaukime
žiaus) akyse atrodo tikrai ide
Išgelbėta 60
sako:
aliu siekimu kiekvienai Afrikos
“Mes kreipiamės į visus ge
valstybei, kuri ir Kongo respub
misionierių
likoje turėtų rasti pilnutinį įgy ros valios žmones, ragindami
LEOPOLDVILLE, Kongas. — vendinimą. Todėl kruvini įvy visomis jėgomis ir bendromis
Paskutinėmis dienomis Kongo kiai, kurie kankina Kongo vals pastangomis kovoti prieš nesan
vyriausybės kariuomenei pavy tybę, skaudžiai paliečia ir Mūsų taiką ir nugalėti neapykantą,
ko išgelbėti Fataki vietovėje, (Popiežiaus) širdį, o Mūsų (Po kurios griauna kiekvienos bend
netoli nuo Bunia miesto, nua piežiaus) ganytojiškoji pareiga ruomenės pagrindus. Jau ir taip
sukilėlių kongiečių komunistų verčia kreiptis į visus atsakin per daug moralinių ir materiali
žudynių šešiasdešimt misionie guosius karštu atsišaukimu, nių vertybių Ūko sunaikinta.
rių vienuolių ir seselių.
kad visi pagaliau suprastų, jog Laikas jau grįžti atgal ir pra-

Valstybes sekretorius Dean Rusk kalba apie Rytų - Vakarų derybas. Gynybos sekre
torius McNamara pabrėžė Nato jėgą.
cija nuveikė. Abu sugrįžo Washingtonan ketvirtadienį, baigus
Nato ministerių posėdžius.
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Britanija, Prancūzija ir va
karų Vokietija Paryžiuje su
tarė susitikti ateinantį mėnesį
apsvarstyti Vokietijos klausi
mo. Ši jų konferencija sutaps
su keturių didžiųjų užsienio rei
kalų ministerių susitikimu Jųng
tinių Tautų pilnaties susirinki
me New Yorke.
Nors Dean Rusk dar nėra
tikras ,ar Sovietų Rusijos vado
vai yra suinteresuoti, bet jis
įsitikinęs, jog yra pribrendęs
vokiečių sujungimo klausimas.
Vokietija yra padalinta nuo n
pasaulinio karo.
Gynybos sekretorius McNama parėmė šį Rusko teigimą,
pabrėždamas, kad šiaurės At
lanto (Nato) kraštai išvystė
naują karinę pajėgą. Atrodo,
jis davė suprasti, kad ateinan
čiose su Sovietų Rusija dery
bose tektų išeiti iš sąjunginin
kų galingumo ir karinio pajė
gumo taško.
Rusk atmetė žurnalistų mintį, kad Vakarai pasiruošę at
sisakyti sąjungininkų atominės
pajėgos, ^skaitant Vokietiją, jei
Sovietų Rusija protingai spręs
Vokietijos apjungimo reikalą.
Tačiau dabar aišku, pasak pa
skutinių patikimų pranešimų,
prezidentas J oknsonas nutarus
nestumti pirmyn taip vadinamo
daugiašalės atominės jėgos pro
jekto, kuriam priešinasi Sovie
tų Rusija, nes ji bijo, kad va
karų Vokietija gali gauti ato
minių ginklų.
Bet kuriuo atveju atominės
jėgos idėja, skiriama vakarų
Vokietijai apginti, neišvengia-

mai taps derybų objektu, jei
bus pradėtos Rytų-Vakarų de
rybos Vokietijai apjungti.
Sovietų Rusijos vadovai jau
seniai yra pažadėję laisvais rin
kimais apjungti Vokietiją, bet
jie bijo laisvų rinkimų, nes tie
rinkimai bolševikinį rytų Vokie
tijos režimą nuvarytų į politi
nes kapines. Kremliaus vadovai

yra specialistai pažadų, bet jų
nevykdo. Vis daugiau atsiranda
amerikiečių politikų, kurie įsiti
kinę, kad dabar Sovietų vadai
esą linkę “vykdyti” pažadus ir
sutartis. Netrukus galėsime įsi
tikinti, kiek sovietai yra padrę
“pažangos” pažadų nevykdyme
ar vykdyme...

Trumpai iš visur
— Vietnamiečių budistų va
dai bandys šį savaitgalį nuvers
ti pietų Vietnamo premjero Huongo vyriausybę. Šį savaitgalį
taipgi sukanka ketveri metai,
kai Vietkongo partizanai komu
nistai pradėjo kovas prieš pietų
Vietnamo valdžią. Huongo vy
riausybę palaiko Amerika.

tų JAV davė Pakistanui apie
3 bilijonus dolerių. Tik 1964 m.
daugiau kaip 400 mil. dolerių.
— Italijos žurnalistų federa
cija gruodžio 17 d. pranešė, jog
ji atnaujins streiką už didesnį
atlyginimą ir geresnes darbo
sąlygas.
— Kanados parlamentas ir
senatas priėmė naują kanadie
čių vėliavą.
— Britanija atideda skolos
mokėjimą Jungtinėms Amerikos
Valstybėms ir Kanadai, susilp
nėjus jos ūkiniam gyvenimui.
— Rasinė kova. Sudano sos
tinėje Khartoum šiom dienom
kilo rasinė kova tarp arabų ir
negrų. Pradėjo negrai šūkiais
prieš arabus. Susirėmime sude
ginta apie 50 automobilių, 14
užmuštų, 400 sužeistų.
Per Sudaną Alžirija ir Egip
tas siunčia karinę pagalbą Kon
go sukilėliams konmnistarhs.

— Britanijos parlamentas 311
balsų (prieš 291) parėmė dar
biečių vyriausybės pastangas
daugumą Britanijos atominių
ginklų laikyti naujoje Atlanto
komandoje. Maža liberalų partija balsavo su vyriausybe.
— New Jersey teismas ame
rikietį John Butenko ir sovietų
Rusijos pilietį nuteisė kalėti už
šnipinėjimą Sovietų Rusijai. Bu
tenko gavo 30 metų kalėjimo,
rusas Igor Ivanov — 20 metų.
— Sovietų Rusijoje sustip
rinta KGB veikla, kuri Chruš
čiovo valdymo metu buvo apsil
pusi ar išėjusi iš jo kontrolės.
Du filipinai bandė
KGB (slaptoji policija) bus ran
subombarduoti JAV
koše Šelepino, dirbančio sutar
tinai su Suslovu ir Mikojanu.
mokyklą
— Pakistane rinkimuose kan
MANILA. — Du filipinai už
didatai lenktyniauja, kas labiau
vakar
bandė subombarduoti pra
pasisakys prieš Jungtines Ame
džios
mokyklą,
U.S. Cark avia
rikos Valstybes. Nuo 1951 mecijos bazėje. Toje mokykloje ma
kosi 750 amerikiečių karių vai
kų. Sprogstamasis sviedinys ne
užsidegė. Filipinai pabėgo. At
rodo, kad filipinai keršijo ame
rikiečiams, nes pastaruoju me
Šventojo Tėvo Pauliaus Vl-ojo žodis
tu JAV karinėje aikštėje buvo
apšaudyti besibraunantieji į aik
Mūsų korespondentas Italijoje
štę filipinai.
dėti mylėti ir gerbti savo bro
Vatikano dienraštis “L’Osser- Akla moteris sutrenkė
lius, kurie yra to paties Tėvo vatore Romano” gruodžio 10 d.
sūnūs. Laikas sutramdyti visas atspausdino šį Šv. Tėvo atsišau gatvę, atgavo regėjimą
DALLAS, Tex. — Senyva mo
aistras ir neleisti joms vis dar kimą į Kongo tautą ištisai ir
labiau išsiplėsti. Bažnyčia iš sa įsidėjo platų komentarą, kuria teris, netekusi regėjimo daugiau
vo pusės niekados neatsisako me pabrėžiama, kad Šventasis kaip prieš 17 metų, sudavusi gal
čia padėti ir gelbėti. Šiuo gi Tėvas ir katalikų Bažnyčia vi vą į spintos duris, atgavo &kh|
taip skaudžiu momentu, — rašo sur ir visados smerkė ir smer šviesą, pranešė giminės gruo
Popiežius — Mes karštai ragi kia kiekvieną smurtą .terorą ir džio 17 dieną.
Moteris, daugiau kaip 60 me
name visus Mūsų Sūnus, kurie žudynes, nepaisant, kur ir kieno
myli tikrąjį gėrį, visomis jėgo tai būtų įvykdyta. Ypatingai pa tų amžiaus nenori, kad būtų
mis prisidėti prie tikrosios tai skutiniai įvykiai Konge, kur žu skelbiama jos pavardė, pareikš
kos įgyvendinimo. Mes meldžia vo tiek daug europiečių ir neg dama; “Aš jaučiu, jog tai yra
me Visagalį laiminti visas jų rų turi būti pasmerkti viso pa Dievo dovana ir nenoriu jos re
taikingas pastangas ir iš visos saulio už tai, kad juose pasi klamuoti. Tai yra dovana, kuri
širdies teikiame apaštališkąjį pa kartojo taip žiaurus ir nežmoniš gali būti atsiimta”.
Jos gydytojas pasakė, kad
laiminimą...” Popiežius Paulius kas, deja jau ir II pasaulinia
VI-sis. Pasirašyta Vatikane me kare panaudotas, “įkaitų” senyvesnio amžiaus moters re
1964 m. gruodžio 10 dieną.
žudymas, padarant tuo visai gėjimo atgavimas esąs “stebuk
nekaltus
gyventojus, moteris ir las”, Tai įvyko prieš keletą sa
*
vaičių.
Raudonieji kursto neapykan vaikus, sukilimo kavos įran
tą prieš visus tuos kongiečius kiais.
Didelis vokiečių
ir jų vadą premjerą Tshombę,
Šventojo Tėvo atsišaukimas
įnašas
norinčius apsaugoti Afriką nuo yra įspėjimas ne tik Kongo tau
komunizmo grėsmės. Komunis tai, bet ir visam pasauliui, ku
TOKIO, Japonija. — Marijos
tai taipgi sėja neapykantą tarp ris nemaža dalimi yra atsakin Nekalto Prasidėjimo šventėje
kongiečių prieš misionierius, gas už dabartinę padėtį Konge. (gruodžio 8 dieną) Japonijos
*
skelbiančius jiems tiesą ir rodan
sostinėje Tokio buvo pašventin
Belgija parašiutininkais ir ta naujai pastatyta katalikų
tiems krikščioniškąją meilę.
*
Jungtinės Amerikos Valstybės katedra. Šventasis Tėvas Pau
Šitas Šv. Tėvo atsišaukimas lėktuvais gelbėjo žudomus įkai lius VI-sis ta proga pasiuntė
ministerio pirmininko M. Tshom tus Konge iš komunistų suki specialų laišką lotynų kalba To
bės artimiausiu laiku bus per lėlių nagų. Tos valstybės tai at kio arkivyskupui kardinolui
duotas Kongo respublikos gy liko žmoniškumo pareigą. Gi Tatsuo Doi, kuriame sveikina
ventojams. Pasibaigus gi audi- kai kurie afrikiečių vadai, ypač Japonijos tikinčiuosius, sulau
jencijai pas šventąjį Tėvą, mi Kremliaus mokiniai, šį belgų ir kusius sostinei tinkamos bažny
nisteris Tshombe aplankė Vati amerikiečių žygį vadina “karine čios, kuri pastatyta visų bend
kano valstybės sekretorių Kar invazija” Konge. O kodėl jie nu romis aukomis, ypač gausiai
dinolą Cicognani ir su juo pen tyli apie nežmoniškumo, siau prisidėjus Vokietijos katalikams
kiolika minučių nuoširdižai pa tėjimo ir vergiškumo invaziją per Koelno arkivyskupą kardi
sikalbėjo.
Konge?
nolą Frings.

Kas kaltas dėl žudynių Konge?

2

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. gruodžio 19 d.
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SAS ŽIEMOS SEMINARAS
— KURSAI

ADVENTINIS SUSIKAUPI
MAS

SAS užsimojo suorganizuoti
kursus, pritaikytus pirmokams
ir antrokams. Stengsimės sukur
ti palankią atmosferą mūsų jau
niems idėjos bičiuliams.
Kursų datos: pradžia 12 vai.
vidudienį gruodžio 29, išsiskirs
tymas 12 vai. vidudienį 1965 m.
sausio 1 d.

Cicero Vysk. Motiejaus Va
vysk. M. Valančiaus kuopos agapės metu meninę programą atlikusios moksleivės ateitininkės.
lančiaus kuopos moksleiviai Cicero
Iš kairės sėdi V. Stakytė, R. šulaitytė, D. Haehnell, V. Laurušonytė; antroj eilėj: L. Radvilaitė ir D.
ateitininkai jau ketvirti metai Laurušonytė: stovi J. Sakalauskaitė, R. Alšauskaitė, D. šabrinskaitė, J. Kisieliūtė, D. Chainaitė, K. Gri
ruošia adventinio susikaupimo niūtė, L. Galvydytė ir A. Arštikytė.
Noutr. A. Zailsko
vakarą jaunimui. Tam parenka
nr
ma Mergelės Marijos šventė.
Gruodžio 5 d., šeštadienio va įnešti naujų minčių, kurios bū vimą Detroite, žiemos kursus A. Šimaičiai, E. ir A. Repšiai, dr.
kare moksleiviai ir jų tėvai rin tų naudingos šiam kraštui.
Dainavoje ir Pax Romana su K. Šidlauskas, F. ir V. Maneliai,
kosi į parapijos salę prie gėlė
Po paskaitos sekė trumpos važiavimą New Yorke. Pareiškė dr. J. ir T. Starkai, kun. St. šan
Kursų programa — studijinė.
taras, Furniture Center po 10; dr.
mis papuoštos Marijos statulos. diskusijos ir einamieji reikalai. pasitenkinimą mūsų veikla ir V. šaulys $7; J. Bertulis, dr. Z.
Antradienis, gruodžio 29 — Tėv. K. Trimakas, SJ, kalbėjo
Sausio 10 d. įvyks Giedros ragine, kitus traukti pas save. Danilevičius, E.ir A. Tauginas, kun
Organizacinė tema, — mokanti jauniesiems apie draugiškumo korporacijos šventė, kurios me Taip pat priminė, kad ateitinin B. Sugintas, kun. P. Baltrūnas, B.
kursantus pirmininkauti, vice- prasmę, vyresniesiems apie vi tu kandidatėms bus suteiktos kai yra pilnas gyvenimo būdas, Beleškienė, J. Juozaitis, A. Smilga,
pirmininkauti, sekretoriauti, iž- suotiniam Bažnyčios susirinki spalvos.
o ne “extra - curricular activi- B. Žukauskas, A. Prapuolenyte, R.
Kriaučiūnas, A. Prunskytė, dr. B.
dininkauti, vesti organizacijos me svarstytus klausimus ir jų
Gaižiūnas, E. Samienė, J. ir O.
Giedrininkių ruošiamas kon ty”.
knygas. Pokalbius pravesti an svarbą pasauliečio kataliko gy
Šiam
susirinkimui
pirminin

Baužiai,
Juozas Žadeikis, A. Ka
certas įvyks vasario 7 d. 3 vai.
gažuojami studentai ateitinin venime.
reiva, S. Blažienė, J. Abromaitis,
kavo
Vacys
Šalčius,
sekretoria

po pietų Jaunimo centre. Pa
D. Augienė, J. Sakas, K. Barzdu
kai, kurie yra pavyzdingai ėję
Gruodžio 6 d. sekmadienio ry kviesta solistė Irena Stankūnai vo Gražina Bičiūnaitė.
kas, V. ir J. Šklėriai, K. ir A.
draugovės valdybos narių parei te dalyvavome 11 vai. šv. mi
Rima Repšytė
tė, pianistė Aldona Kepalaitė
Indreikos, J. Matulionienė, E. P.
gas.
šiose ir priėmėme Šv. Komu ir aktorė Alė Kėželienė.
Jokubkos, dr. Ad. Valiuškis, Jonas
Trečiadienis, gruodžio 30 — niją.
ŽINIA IŠ WORCESTERIO!
Žadeikis po $5; Sofija Beiga $4;
Ideologinė tema — pateikiama
Juozas Sabaliauskas, Jurgis Gylys
Bendri pusryčiai - agapė su
medžiaga pasižymės ateitininkų traukė tikrai gražų <būrį jaunu IŠ NEW YORKO PADANGES
1965 m. vasario 6-tą dieną, po $3; Margarita Petrikaitė, Juo
zas Sadūnas, Juozas Guobužis po
pasaulėžiūra ir istorija. Paskai čių, moksleivių ir vyresniųjų.
šeštadienį, Worcesterio St. Šal $2. Be to, Balys Pakštas užmo
Marijos
Peškauskaitės
MA
tininkai bus patrauklūs, kursan Prie gėlėmis papuoštų ir ska
kuopos susirinkimas įvyko lap kauskio kuopos moksleiviai ren kėjo už dvi duobes $240.
tų mėgiami.
Komitetas nuoširdžiai dėkoja už
niais sumuštiniais bei pyragais kričio 29 d. Apreiškimo parapi gia studijų dieną, kuri įvyks
aukas.
apkrautų
stalų
sėdo
visi
ir
pa

Maironio
Parke.
Ketvirtadienis, gruodžio 31 —
jos salėje. Susirinkimą atidarė
Iždininkas Jonas žadeikis
Kultūrinė tema — ugdoma as simeldę valgė neraginami.
pirmininkas A. Balsys ir pa
Eglė Pauliukonytė
Pusryčių metu į susirinkusius kvietė dvasios vadą kun. Pakal
meninė kursanto kultūra.
Diskusiniai būreliai bus nau trumpu žodžiu prabilo šių me niškį sukalbėti maldą. Susirin
Mūsų laikais labiau reikalingi
Aukos prof. K. Pakšto
dojami padėti kursantams mąs tų kuopos pirmininkas mokslei kimo protokolą skaitė Marytė
tiesos gynėjai su plunksna, negu
tyti ir pasidalinti mintimis ir vis A. Ingaunis ir kuopos dva Sandavičiūtė. Praeitų metų vy paminklui ir monografijai jos skelbėjai sakykloje.
Plastiška ranka turi savo liudi
sios vadas kun. P. Patlaba. Dr. resnių moksleivių darbų apy
idėjomis.
Per Chicagos Komitetą aukojo: ninką statuloje ir vizijos tikrumas
P.
Kisielius,
ilgametis
kuopos
Pvąmoginėj programoj talen
skaitą skaitė Birutė Barauskai Žaliasis Klubas Chicagoje $100.23; — paveiksle; gi protas, kuris gy
tų vikaras, susipažinimo vaka globėjas, pasidžiaugė, kad vysk. tė. Marytė Sandavičiūtė prane Balys Pakštas $75; kun. dr. K. veno su mumis, yra įbalsamuotas
kun. J. A. Karalius, savo raštuose.
ras, Na;jų Metų sutikimas, žie Valančiaus ateitininkų kuopos šė kasos stovį. Jaunučių veiklą Širvaitis,
Amer.
Romos
Katalikų Susivieni
veiklon
įsitraukė
nauji
būrelių
mos spoi as, etc. Naujų Metų su
— V. J. Sudrik
nušvietė globėja p. Navickienė. jimas, A. Rūgytė,
St. ir A. Tumoglobėjai:
L.
Radvilienė,
R.
Šatikimas tik kursantams.
Dvasios vadas
pagyrė mūsų sai, A. Kairys po $25; Prel. Ig.
Kursų dalyviai. SAS kandida rauskienė ir stud. Aldona Zails- veiklą, tik sakė, kad buvome Albavičius $20; dr. K. Ambrozai IIIIlllllllIIIIIIIIIIII111*1IIIIIIIIIIIIIII|||||||||
AURORA BOREALIS CRYSTAL
tams dalyvavimas būtinas, bet kaitė. Tikrai džiugu, kad Aldo per kuklūs,
mažai rašėme į tis, dr. P. Kriaučeliūnas, dr. P.
ROSARY BRACELET $050
ir vyresniuosius nuoširdžiai kvie na, neseniai buvusi aktyvi kuo špaud^ apie kuopą.
Kisielių* po $i-5; prel. ?V. Balčiū
nas, V. ir M. Liulevičiai, P. Malčiame. Vietovė — Dainava — pos narė, dabar pradėjusi stu
PPd.
Susirinkime buvo išrinkta
15100 Austin Road, Manchester, dijas, grįžo į kuopą kaip vyres nauja kuopos valdyba 1964— deikis, Stud. at-kų sąjunga, dr. A.
Full five decade
Razma, dr. K. Rimkus, A. Viliušis,
Mich. Mokestis: $15, įskaitant niųjų mergaičių būrelio globė 65 m. m. Valdybos sąstatas: Liudas Šmulkštys, kun. P. Patlaba,
rosary. Coiled to
valgį, nakvynę ir Naujų Metų ja. Berniukų globėjais pasiliko pirm. Eugenijus Ąžuolas (462 St. Rauckinas, A. ir E. Daugirdai,
fit smartly a round
the vvrist. Fashionsutikimą. Registracija. Draugo Pr. Cinkus, A. Tautginas ir A. 15 St., Brooklyn 15, N. Y.), vi E. Vitkus, prof. B. Vitkus, kun.
K. Juršėnas, Kazys Povilaitis, K.
ed in attractive
vių pirmininkai rūpinasi savo Venclovas.
cepirm. Petras Vainius (65—16
dr. J. Juozevičius, V. Kup
rondelle s h a p e d
draugovių narių kelione į kur
Meninę programą išpildė jau Clinton Ave., Maspeth 78, N. Banys,
rys, St. Petrauskaitė, red. L. Ši
Aurora Crystai
sus.
nutės ir moksleivės ateitininkės. Y.), sekr. Vincė Juškaitė (628 mutis, kun. A. Stašys, dr. V. ir
beads.
Attractive
Sterling Silver
Antanas Vainius, Jr., V. Stakytė,
R. Šulaitytė, D. Court St., Elizabeth, N. J.), ižCrucifix and hand-engraved MiracSAS pirmininkas Haehnel, V. ir D. Laurušonytės, dinin. Vidutis Keraminas (85—
ulous Medai. VVONDERFUL XMAS
N. Naujalytė, D* Chanaitė, D. 84 87 St., Woodhaven 21, N. iunuunuiuinunui GIFT. Price $6.50 postpaid. Send
STUDENTAI — DĖMESIO
Šabrinskaitė padeklamavo poe Y.).
Vietoje Kalėdinių sveikinimų check or M.O. to:
tės Vaičiūnienės Žolinę. L. Rad
144 S. Pulaski,
Po susirinkimo nauja valdy kortelių, per kun. B. Sugintą
Dainavoje bus ypatingas, iš vilaitė ir K. Griniūtė paskambi
Chicago
24,
111.
Dept. D.
ba turėjo pirmą posėdį, kur vy pasiųsim auką Vasario 16 gim
kilmingas, tiesiog jaudinančiai no keturiomis rankomis. L. Gal
Illllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllt
resnių grupės globėja p. Irutė nazijai. Ta proga sveikinam vi
puikus Naujų Metų sutikimas. vydytė, R. Alšauskaitė, A. Arš
Sandavičiūtė perskaitė iš cent sus gimines ir draugus bei vi llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Bus sniego, -draugų, muzikos ir tikytė padeklamavo po eilėraštį,
ro valdybos gautus aplinkraš sus klientus.
geros nuotaikos... bei programa pianinu pritariant K. Griniūtei.
NUOTAIKINGA POEZIJOS
čius.
Ona ir Balys Mulioliai,
ir vaišės. Jei neatvyksi, tai lai Prie šios grupės prisijungus J.
Birutė Barauskaitė
KNYGA
ROCKVVELL CLUB savininkai,
piosi sienom iš apsivylimo kai Kisieliūtei ir J. Sakalauskaitei,
JULIJA ŠVABAITĖ
laimingieji draugai tau papasa visos padainavo Tėviškėlę. Šią
3957 S. Rockwell St.
METINE TEMA CHICAGOS
kos apie tą istorinį naujos epo dainų, eilėraščių ir muzikos py
Vynuoges ir kaktusai
DRAUGOVĖJ
chos sulaukimą Dainavoje. Tai nę, skirtą Mergelės Marijos gar
nelaipiok sienom sausio 2 d., o bei, pravedė J. Kisieliūtė ir A.
’IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllll!
Susirinkimas įvyko Jaunimo
atvyk gruodžio 31 d. į Dainavą, Arštikytė.
Jeigu jums reikia
centro didžioje saėje. Turėjome
pas studentus.
I-D.
Išleido Lietuviškos
GRAŽIŲ
VIZITINIŲ KORTELIŲ, Eilėraščiai.
Už šios agapės pusryčių pa svečių, atvykusių iš New Yor
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus knygos klubas 1963 m. Aplankas
ruošimą ir salės papuošimą rei ko — Antaną Vainių, Jr., Stu dina tokius dalykėlius gražiai, dail. M. Ambrazaitienės. Kaina $2.
CHICAGOS DRAUGOVES
kia padėkoti energingam kuopos dentų ateitininkų sąjungos pir greitai ir prieinama kaina.
Rinkinys ir savo temomis ir sa
SUSIKAUPIMO DIENA
vo išraiška nėra atsietas ir nuo
tėvų komitetui, kurį sudaro V. mininką, ir Gediminą Naujokai
DRAUGAS
šiandieninės mūsų kasdienybės, o
Kuprys — pirmininkas, Radvi tį, sąjungos vadybos sekreto
Chicagos draugovės susikau
taipgi nuo moderniosios poezijos
4545
W.
63
St.,
Chicago,
m.
60629
lienė, Bačinskienė, Palionienė, rių. Po dainų, maldos ir proto
nūdienines raidos. Poetei yra pa
pimo diena įvyks sekmadienį,
Tamošiūnienė, Alšauskas ir Pau kolo skaitymo susipažinom su iiiiiiiiiiiiinuiiiinniiiiiimininimiimiiiĮ vykę lietuviškąją tradiciją suly
gruodžio 20 d., tėvų marijonų
lėnas — kofniteto nariai.
dinti su poetinio avangardo užmo
metinė tema — Krikščionio lais
seminarijoj, Clarendon Hills, Il
jais, apsčiai pažeriant autentiškos
Ateitininkė
vė.
linois. Renkamės 9 vai. iš ryto
lyrikos posmų.
Tėvas Trimakas supažindino
Jaunimo centre. Seminarijoje išApdraustas perkraustymas
KORP! GIEDRA
mus su knygomis, liečiančiomis
Užsakymus su pinigais siųsti:
klausysim šv. mišias, užkąsim,
Įvairių atstumų
šią temą.
dalyvausimi konferencijose. Baig
‘‘DRAUGAS’’
Kultūrininkių ir visuomeninLaisvė neša su savim atsako
A. VILIMAS
sime maždaug 4 vai. Kviečiame
4545 VVest 63rd Street
3415 S Lituanica Ave.
visus narius kartu praleisti šį kių giedrininkių susirinkimas mybę. Laisvė kyla iš žmogaus
Chicago 29, Illinois
Tel. FRontier 6-1882
susikaupimo sekmadienį. Kas įvyko gruodžio 6 d. 7 vai. v. pas prigimties; ją apriboja šeima,
D.
Kuprionytę
ir
M.
Skirgautauta,
tikyba,
ir
net
žmogaus
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
gali, atvažiuokite į Jaunimo cen
daitę Chicagoje. Susirinkimą įsitikinimas. Konformizmas ro
trą mašinomis.
atidarė pirmininkė Vita Cerš- do trūkumą laisvės, perdėtas
Tautieti!
kutė.
individualizmas, nepaisant kitų
LIETUVIŠKOS KŪČIOS
teisių,
gali
išniekinti
kitų
lais

Programoje sekė V. Kleizos
CICEROJ
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
paskaita “Viešoji valstybinė pa vę.
Vienintelis ir pirmasis toks apimtimi, vienintėlig toks reikšmingu
Toliau sekė
pasiruošimas
Cicero Vysk. M. Valančiaus šalpa vaikams (ADC)”. Paskai
mu,
reikalingiausia lietuviška knyga visiems lietuviams. 45.000
MA kuopa ruošia Lietuviškas tininkas apibūdino šios pašalpos Naujiems Metams, informacija
žodžių lobynas, kirčiuotas, jablonskinės rašybos, tiksliais žodžių
Kūčias šv. Antano parapijos sa istoriją, naudingumą ir reika apie kultūrinę veiklą. Buvo pra
aptarimais, su gerai parinktais vartojimo pavyzdžiais, vienintelis
geriausias kalbinis patarėjas visiems, kuriems svarbu mūsų kal
lėje gruodžio 23 d. Programoje, lingumą. Išsamiai su pavyzdžiais nešta, kad per adventą mišios
bos taisyklingumas.
kuri prasidės 6:30 vakare, bus išnagrinėjo šių tipiškų šeimų, bus lietuviškai tėvų jėzuitų kop
Virš 1000 psl., liuksusiniame įrišime, kaina — $12.00.
vaizdai iš Betliejaus, lietuviškas gaunančių pašalpas, finansinį lyčioj. Meninėj dalyj Veronika
Užsakydami,
siųskit kartu ir pinigus
kūčių stalas, šventasis Nikalo- stovį, gyvenimo sąlygas, tėvų Tijūnelytė ir Laima Bačinskaitė
DRAUGAS
jus, Kalėdų senelis iš Lietuvos, ir vaikų intelektualinį lygį. Ra padainavo kelias daineles.
Sąjungos pirm. Antanas Vai
ir Kalėdų giesmės. Visi kviečia gino lietuvius įdomautis pana
4545 West 63rd Str., Chicago 29, III.
šiom
problemom ir stengtis nius pranešė apie LSS suvažia
mi.
--------. . ......... r

H. DESSENT,

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

3

3
S
a

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 5:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.
• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

-HllllllllimilllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIllll^

MUSŲ KOLONIJOSE

Šeimose sudėtos didžiosios žmo
nijos viltys ir lūkesčiai, nes ant
šito švento pagrindo stovi židi
nys ir altorius, šeima yra kaip
East Chicago, Ind.
gyvojo vandens šaltinis, iš kuriom,
iškyla krašto genijai ir ramūs
MEDŽIOTOJŲ KLUBU
laukų artojai, šventnamių tarnai
ir valstybių viršininkai.
-«
—
Kan.
F.
Kapočius
Meškeriotojų ir medžiotojų

klubas rengia N. Metų sutikimą
gruodžio 31 d. 9 vai. v. šv.
Pranciškaus Lietuvių parapijos
salėj, 3903 Fir iSt., East Chica
gos ir kaimyninių miestų gy
ventojai norintieji dalyvauti su
tikime
prašoma
skambinti
pirm. J. Pečiuiliui. Telelf. WE
1-1080. Stalai nebus rezervuo
jami po Kalėdų. Prie stalo 10
asmenų.
Valdyba

Stirbis Fuel Oi Is
Aliejus virtuvei ir krosnims.
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplevvood Ave.
Chicago 29, Illinois

SPECIALUS SEZONO UŽBAIGOS IŠPARDAVIMAS,
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. Pasinaudokite
šia reta proga įsigyti puikius rūbus, kurie pasiųti jūsų užsakymu
iš rinktinių medžiagų. Pasiskubinkite, kad turėtumėt geresnį pa
sirinkimą.

Kainavę iki $100.00 dabar................... ................ $74.75

n
n
n

„ $107.50 II
„ $117.50 I!
„ $147.50 II

.................

$84.75

.......................... ...... $94.75
$114.75
• • .................... _ _ _
Pagamintas iš puikiausių importuotų medžiagų.

JONAS

H. AKŠYS

2551 W. 71 St. Tel. 925-5179
Atdara vakarais nuo 7 iki 10 vai., šeštad. ir sekmad. nuo 9 vai.
ryto iki 6 vai. vak.

KALĖDŲ ŠVENTĖS DŽIUGINA
ir suaugusius ir mažus. Tas džiaugsmas bus žymiai didesnis,
kai turėsite lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia į pa
galbą ateina BRIGHTON BAKERY sav. Feliksas
Mackevičius, kuris yra užsitarnavęs visų pasitikė
jimo, o ypatingai šeimininkių, kurioms jis teikia
pagalbą iškilmių progomis, bet svarbiausiai tai KA
LĖDŲ ŠVENČIŲ proga.
F. Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune,
Nepriklausomoje Lietuvoje, o dabar jau yra visų
lietuvių ir kitataučių mėgiamas Čikagoje.

„ Artėjančioms Kalėdų šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir
seimininkių bendradarbiavimo, kad užsakymus duotų kaip galima
anksčiau, kad galėtų visokiais gaminiais aprūpinti laiku ir visus.
Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų,
marciponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, dabar
kepa ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkucheną). Visi
gaminiai bus pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir
atatinkamais papuošimais.

Savo užsakymus perduokite telefonu Vlrginia 7-1250 TUOJAU
PAT ir galėsite ramiai laukti šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46th Place, Chicago 32, III.

MOVING

ŽEMIAU PADUODAME TIK KELETĄ KAINŲ, BET
RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ VISOKIŲ UŽSIENINIŲ IR
VIETINIŲ GĖRIMŲ PIGESNĖMIS KAINOMIS, NEGU KITUR.

** AKVAVIT, Švedijos bulviy degtinė 92 proof $3.98
** CANADIAN CLUB, Kanadiška degtinė,
86.8 proof...................... '..................... $5.09
** Imp. Vokietijos konjakas V.X.O.P.......... $4.98
** GOLD THIMBLE SCOTCH ......... ........ $3.98
UŽSAKYMUS TELEFONU PRISTATOME Į NAMUS.
Organizacijoms ir parengimams duodame nuolaidą
pristatome nemokamai.

.........

........ ..........

ir

Kristaus gimimas —

Lietuvoje namai be šeimininkų

LŪKESČIŲ IŠSIPILDYMAS
Pagal Evangelijos pasakoji
mą, Kristui gimus, angelai gie
(lojo gilios prasmės giesmę:
"Garbė Dievui aukštybėse ir
žemėje geros valios žmonėms”
(Lk. 2,14). Jie kartu paskelbė
“didelį džiaugsmą, kurs bus
visai tautai, kad šiandien jums
gimė Dovido mieste Išganyto
jas, kurs yra Kristus, Vieš
pats” (Lk. 2,10 -11). Tai la
bai aiškūs išsireiškimai, kurie
yra suprantami kiekvieno lai
ko žmogui. Dievas nusilenkė
iki savo kūrinio, kad jį pakel
tų iki dieviškų aukštybių. Die
vo Sūnus tapo žmogumi, kad
žmogus galėtų tapti Dievo vai
ku. Dievas tartum iš aukštybių
nusileido žemėn, kad žmogus
gera valia jį priimtų ir užsi
tikrintų dvasinę ramybę ir liū
desio nepaliestą džiaugsmą.
Nuq šio istorinio įvykio jau
prabėgo netoli dviejų tūkstan
čių metų. Laiko dulkės apne
šė daugelį kitų didelių ir žymių
įvykių, bet Kristaus gimimo
prisiminimas su tokiu pat
džiaugsmą nešančiu atspindžiu
kiekvienais metais atgimsta
širdyse tų, kurie ieško ramy
bės Aukščiausiojo pažaduose,
kurie pasitiki anuo metu an
gelų paskelbtais žodžiais ir
kurie savo dvasinį gyvenimą
atremia Kristaus mokslu.
Kristaus mokslas nėra tik
knygose surašytos moralinių
dėsnių ar teorijų eilės, Ibet pa
ties Kristaus pavyzdžiu įro
dytas, milijonų jo sekėjų prak
tikuotas meilės ir tiesos, gėrio
ir grožio, žmogiško ir dieviško
gyvenimo atspindys. Kristaus
mokslas pasidarė žmolnių gy
venimo dalimi, kuri žmogų iš
kelia aukščiau gamtinės tikro
vės ir įstato į dvasines sritis.
Žmogus, sekąs Kristumi, jo
mokslu atsirėmęs, kuria nau
ją gyvenimą, kurio pradžia yra žemėje, o pabaiga siekia
dangų.
*
Kristus, gimdamas žmogu
mi, nenustojo savo dieviško(B
prigimties. Jis liko Dievu, bet
pasidarė kartu ir tobulu žmo
gumi, kiekvieno žmogaus bro
liu. Padarydamas žmogų sa
vo broliu ir dieviško gyvenimai
paveldėtoju, Kristus jį įvedė į
Dievo paslaptis, kurių iki tol
žmogaus protas nepajėgė ap
rėpti. Nors ir po Kristaus gi
mimo bei žmogaus sutaikymo
su dangiškuoju Tėvu žmogus
negali pilnai protu apimti Die
vo vidinio gyvenimo, bet jis
dieviškomis malonėmis yra
tiek sustiprintas, kad gali Die
vo paslaptyse pasinerti, protu
siekti dieviško gyvenimo gi
lybių, tikėjimu laimėti amži
nybę ir valia savo gyvenimą
paversti Kristaus gyvenimo
atšvaitu. Šimtmečiai prabėgo
užmarštin, bet visuomet yra
žmonių, kurie pirmųjų Kalė
dų didįjį džiaugsmą pergyve
na visu savo gyvenimu ir tam
gyvenimui įkūnyti žemėje ati
duoda visas savo jėgas ar net
gyvybes.
Krikščionybė yra gyvasis
Kristus žemėje. Krikščionys
savo Išganytojo svarbiuosius
gyvenimo įvykius nuolat pri
simena ir jo dvasia, jo paskelb
taisiais dėsniais liudija dieviš
ką gyvybę savyje. Net tas pa
saulis, kuris Kristaus nepa
žįsta, jaučia jo įtaką ir nau

dojasi subrandintais krikščio
nybės vaisiais.
Krikščionis turi būti pilnu
tinis Kristaus paveikslas. Ti
kėjimas Kristaus pasiuntiny
be žemėje ir jo išaukštinimu
danguje, jo aukos gyvenimu
žmonių tarpe ir jo dieviškos
galios pergale turi prasiskverb
ti pro visas persekiojimų už
tvaras ir surasti ramybę, ku
rią tik Dievas tegali suteikti.
Keičiasi politika, griūva sis
temos ir teorijos, net pačiai
Bažnyčiai tenka ieškoti naujų
priemonių Kristaus gyvenimui
aiškiau atskleisti, bet Kristaus
įspaustas dieviškasis antspau
das visu ryškumu iki šiol lie
ka žmonių sielose ir jų gyve
nimuose.

Kalėdos yra pergyvenimas
iš naujo Dievo nusilenkimo iki
žmogaus. Kristus savo gimi
mu išpildė ilgų amžių žmonijos
laukimo viltis. Savo gimimu
žmogaus pavidale Dievas tar
tum pralaimėjo, kaip dar la
biau, atrodo, pralaimėjo sava
mirtimi ant kryžiaus. Bet savo
pergale, savo planų įvykdymu
iš tikrųjų Dievas nepasikeitė,
o tik žmogui parodė, kad visos
bet kokio laimėjimo viltys glū
di Dievuje.
Dievas nuo amžių nustatė
žmogui tą, o ne kitą kelią, bet
jis leido žmogui naudotis savo
laisva valia iki jos kartumo
taurės išgėrimo. Ir gimdamas
žmogumi, Dievas nesusiaurino
žmogaus laisvės. Jis kaip tik
ją labiau patvirtino, suteikė
žmogaus viltims tvirtesnį pa
grindą ir parodė tikrųjų vilčių
išsipildymo laidą, kuris yra
Dievo planų vyksme. Čia ir
slypi tos gerosios valios pa
sireiškimo galimybės, nes tik
laisva, bet kartu ir gera valia
žmogus tegali prisijungti prie
Dievo planų vykdymo ir prie
savo paties lūkesčių išsipildy
mo.
Kristaus gimimas primena
dvigubą žmonijos troškimą —
gerosios valios žmonių norą
sulaukti geresnių laikų ir už
tikrinto kelio tiesos viešpatystėn, gi blogosios valios žmo
nių susirūpinimą išlaikyti savo
turimus asmeninius malonu
mus ir nepasiduoti aukštesnių
dėsnių veikimui. Todėl vieni
Kristaus laukė, kiti tuojau mė
gino jį nugalėti. Pastarieji vi
siškai pralaimėjo, nors kartais
atrodė, kad jų laimėjimai bu
vo užtikrinti. Pralaimėjo Ero
das, pralaimėjo sumaterialėję
žydų vyresnieji, vėliau pralai
mėjo Pilotas ir Kristaus mo
kinių persekiotojai, bet nieka
da nepralaimėjo tiesa ir meilė,
nes Dievas negali pralaimėti.
Nūdienis pasaulis taip pat
gyvena tik dviem troškimais
— išlaikyti savo daibartinę pa
dėtį arba laimėti su Kristumi.
Kristaus gimimas kaip tik yra
akivaizdus Dievo planų vyk
dymo pasireiškimas istorijoje.
Tik akyliu žvilgsniu galime pa
matyti, kad jo mokslas nenu
galimas, jo vardas nepakeičia
mas ir jo sekėjai nesunaikina
mi. Kalėdos, kurios jau yra
prieš mūsų akis, dar kartą
primena, kad ir mūsų tautos
kova už savo laisvę ir geresnę
ateitį tegali atsiremti tik Kris
tumi ir jo mokslo dėsnių švie
soje.
Pr. Gr.

Spaudoj ir gyvenime
KOMUNISTŲ AGENTAS SUTANOJE
Vilniuje okupantų leidžiamas
laikraštis “Tiesa” 282 numeryje
gruodžio 2 d. išspausdino straipsnį
“Nepažįstamasis su juoda sutana”.
J Straipsniui, matyt, priduodama
ypatinga reikšmė, nes jis rašytas
“Izviestijų korespondento L. Kolo
su0 ir APN korespondento I. Bočiarovo; lietuvių kalba spausdina
mas išsivertus iš “Nedėlios”.
Straipsnyje nupasakojama, kaip
sovietų šnipas D. Besčiasnas buvo
įstojęs į Romoje esantį Rusikumo
institutą (Rusų institutą prie Va
tikano —■ taip paaiškina ir pati

“Tiesa”), kaip jisai apgaulingai
pasidaręs
vienuoliu, o paskiau
1943 ir 1944 metais darydavo slap
tas išvykas ir būdamas vienuolio
uniformoje, žudydavo vokiečių ir
fašistų
pareigūnus, atlikdamas
įvairius veiksmus.
Nėra abejonės, kad Sovietai pa
našią taktiką panaudos ir kitur.
Visų pirma stengsis į Lietuvoje
veikiančią seminariją įsodinti sa
vo šnipų, kurie net šventvagiškai
galės priimti kunigo
šventimus
(žinoma, netikrus, nes jie ateistai
ir neturi intencijos tapti tikrais

Kompartijos pareigūnai vis dar nesugeba atsakingai tvarkyti miestuose
gyvenamų namų
Miestuose visi didesnieji na
mai yra nusavinti. Juos valdo
vadinamos namų valdybos. Na
mų gyventojai yra sutartimis
įpareigoti tvarkingai gyventi.
Ne tiek sutartimis įsipareigoji
mai, bet butų trūkumas verčia
tausoti turtą, nes pastogės nete
kus, sunku gauti net pakenčia
mą kambarį su bendra virtuve.
Butų trūkumas verčia nuomi
ninkus tenkintis kartais men
kai apšildomomis, drėgnomis pa
talpomis, nes, jų netekus, nėra
kur dėtis. Kartais net atsakin
gi pareigūnai naujų metų proga
linki gauti geresnį kampą. Tik
komunistai sugeba butais pasi
rūpinti.

Veik visi miestų namai blogai
tvarkomi. Kaltė yra, bet kalti
ninkų nesurasi. Kompartijos san
tvarkoje viso trūksta, bet ypač
pasigendama atsakingo šeimi
ninko rankos. Gyventojam telie
ka skųstis šeimininkų netvarka
ir laukti, iki kas bus padaryta.
Nuomininkai mokomi vienos do
rybės — kantrybės, pvz. Kaime
laukti net ketverius metus, iki
bus pastatyta krosnis.

Skundai, technikai ir įrankiai
V. Putelis Tiesoje (XII. 1)
piešia vaizdus, kurie rodo kom
partijos neapsakomą bukapro
tiškumą ir nepajėgumą atlikti
net pačių eilinių reikalų. Jai vis
ko trūksta: “tarybiniam” ark
liui pašaro, technikų, įrankių,
o labiausiai proto. Apie šiuos
reikalus tebyloja kompartijos
vienintelio dienraščio bendra
darbis:

Namų valdybos dar daug kuo
skolingos gyventojams
Į vykdomuosius komitetus ir
redakcijas plūsta nusiskundi
mai valdybų darbu, nerangiu
reagavimu į gyventojų pagei
davimus, biurokratiškumus, tie
siog bloga butų priežiūra. Gali
ma vėl ir vėl minėti ypač blo
gai dirbančias valdybas, parū-l
goti už pažadų netesėjimą, pri
siminti aštriausias vietas iš gau
šių feljetonų apie namų valdy
tojus. Šioje ypač svarbioje gy
ventojų aptarnavimo srityje yra
rimtų trūkumų, kurie darosi
visiškai nepakenčiami.
Dar daug nusiskundimų val
dybų darbu, neatidumu žmo
nėms. Eiliniame redakcijos paš
te — laiškas iš Vilniaus miesto
Eidukevičiaus gatvės 26-to na
mo gyventojo, kur skundžiama
si penktąja namų valdyba. Iš
Kauno rašoma, kad ketvirtoji
namų valdyba jau ketvirti metai
stato krosnį Raudonosios Armi
jos prospekto 68-to namo 6-me
bute. Labai skundžiamasi Klaipė
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dos šeštosios namų valdybos dar
bu.
Vienkinkis vežimas ir arklys
namų valdyboms kelia nema
žiau rūpesčių, kaip piliečių skun
dai. šiam pagrindiniam namų
valdybų transportui “kurą” ski
ria Žemės ūkio produktų gamy
bos ir paruošų ministerija. Ir la
bai dažnai šieno reikia važiuoti,
pavyzdžiui, į Švenčionėlius, o
paskyrose įrašytus kukurūzus
keisti į avižas. Miesto komuna
liniame ūkyje toks anachroniz
mas būdingas, deja, ne tik trans
portui.
Technikų kadrai virsta vis
aštresne problema, laukiančia
savo sprendimo. Jeigu inžinie
rių Vilniaus namų valdybose be
veik netrūksta, tai technikų eta
tai sukomplektuoti tik 60-70
procentų. Labai dažnai tie žmo
nės neturintys reikiamo pasi
ruošimo. Namų valdybų techni
kai dėl nesutvarkytos atlygini
mo sistemos,
nepatenkinamų
darbo sąlygų nepaprastai daž
nai keičiasi. Nelengva rasti val
dybą, kurioje technikas būtų
dirbęs ilgiau kaip porą metų.

Dar dažniau keičiasi santech
nikai, staliai, krosnininkai —
visa ta grandis, nuo kurios dar
bo priklauso namų ūkio eksplo
atavimas, pastatų amžius ir gy
ventojų patogumai, štai ir da
bar Vilniaus 28-oje namų valdy
boję pagal darbų apimtį ir atly
ginimo fondus turėtų dirbti Ą3
žmonės, bet dirba 19. O juk
laiku nesuremontuotas stogas
diena iš dienos trumpina pasta
to amžių, didina remonto išlai
das. O lašnojantis kranas ver
kia liaudies kapeikomis. Tokios
“ašaros” Vilniaus miesto ūky
je sudaro beveik 20 pocentų vi
so vandens, tiekiamo gyvento
jams. Per dešimt šių metų mė
nesių šie procentai išreiškiami
beveik 70,000 rublių suma. 70
tūkstančių rublių nuostolių dėl
neūkiškumo!
Panaši padėtis Šiaulių ir Kau
no namų ūkiuose.
Namų priežiūros ir smulkaus
remonto darbai dabar dar be

veik visose Vilniaus namų val
dybose vykdomi pagal gyvento
jų skundus. Sugedo kas nors,
avarija, gyventojai pranešė na
mų valdybai — po kiek laiko
ateis technikas, darbininkai, re
montuos. Profilaktinė namų bei
komunikacijų apžiūra užkirstų
kelią avarijoms, sumažintų iš
laidas remontui. Technikas bei
namų valdybų meistrai privalo
turėti nuolatinį savo namų ba
rą, už kurio būklę jie būtų vi
siškai atsakingi.”
Aišku, atsakingi tik iešminin
kai, bet ne komunistai, kurie
kalbėdami
apie ateities rojų
žmones verčia gyventi komunis
tiniame pragare.

Pakulos, medžiagos ir
purkštuvas
Šnektos apie gyvenamų namų
priežiūrą atidengia komunistinės
santvarkos negeroves. Kur tik
pasisuksi, trūkumus užtiksi. Ir
vargšai pasigenda ne bet ko, o
pakulų, stiklo ir net lentų. In
žinieriai laksto po miestą, beieš
kodami tokios “mašinos”, kaip
pvz. suvirinimo aparatas. Kai
reikia net mažiausią trūkumą
pašalinti, kai ką pataisyti, pa
reigūnai gaišta ne savaitę, o
mėnesius. Gyventojams telieka
stebėtis kompartijos netvarka
ir kęsti. Kompartijos dienrašty
je skundžiamasi.
Medžiagos — ne mažiau ak
tuali problema, kaip ir kadrai.
Ypač trūksta vandentiekio ir ka
nalizacijos armatūros. Namų vai
dybos stokoja smuikiam butų
remontui stiklo, alebastro, len
tų grindims. Net tokia būtina
ir anaiptol ne deficitinė medžia
ga, kaip linai vandentiekiui re
montuoti, Vietinio ūkio valdy
boje virsta problema. Plano ko
misijos išskirti medžiagų limi
tai smulkiam remontui aiškiai
nepakankami. Antai, armatū
ros vandentiekio remontui bu
vo išskirta 12,000 vienetų, nors
Vietinio ūkio valdybos paraiš
koje buvo prašoma 20,000 vie
netų. Stokojant medžiagų, uždel
siamas remontas.
Dėl tiekimo ir limitų kaltės
kelia rūpestį ir darbo įrankiai,
kuriais dirba namų valdybų
meistrai. Tai, galima sakyti, ir
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Rimties valandėlei

ŽMOGAUS POLĖKIAI IR
DVASIOS KATASTROFA
Karo metu kautynės pasiekė
vieną kaimą. Tai buvo seniau,
kai dar ginklai nebuvo tokie
baisūs. Iš vienų namų išbėgo
moterėlė ir ėmė grasinti šluota.
— Močiute, negali gi tu šiuo
ginklu kovoti, — pareiškė jai
jaunas vyras.
— Bet aš galiu parodyti, ku
rių pusėje aš esu...
Šis anekdotinis humoras tin
ka prisimenant visų jaunatviš
kus polėkius reformuoti kone
visą pasaulį. Gyvenimo tikrovė
išblėsina tą mostą, bet visada
mums pasilieka galimybė paro
dyti, kurioje pusėje mes esame
ir siekti reformuoti bent save
pačius.
*
Stipriausias vidaus reformos
pagrindas yra religija ir mora
lės idealai. Religinės paramos
vertę taip labai jautė ir dauge
lis didžiųjų žmonių. Kai 1918
metais atrodė, kad vokiečių
ofenzyva nušluos sąjungininkų
jėgas, viso vakarinio fronto vy
riausias sąjungininkų vadas
maršalas Fochas suplanavo ge
neralinę kontrataką, nuo ko,
atrodė, pareis viso karo liki-

yra tie senelių instrumentai, nes
namų valdybos negali pakanka
mai aprūpinti darbininkus tinka
mais.
Už įrankius namų valdybos dar
gi moka savininkams savotišką
“amortizavimo" mokestį. Tačiau
jeigu kirvį ar piūklą buvo gali
ma gauti palikimo keliu, tai san
technikų instrumentų, suvirini
mo aparatų, dažų purkštuvų pro
seneliai • nenaudojo. Jų ir dabar
namų valdybos labai stokoja.
Dažnai valdybų inžinieriai ir vai
dytojai priversti bėgioti po visą
miestą, ieškodami suvirinimo
aparato trūkusiam vamzdžiui su
virinti ar tekinimo staklių pa
prasčiausiai detalei pagaminti.
Namų valdyboms reikalingos ge
ros dirbtuvės.
Namų remonto reikalais rūpi
nasi ir remonto-statybos valdy
bos, medžio darbus atlieka garny
(Nukelta į 4 psl.)

kunigais), o po kai kurio laiko
neva mes kunigystę ir tarnaus
okupantų tikslams, skleisdami be
dievybę. Savo laiku kursavo pa
našių gandų ir apie ekskunigą
Ragauską, bet ar įmanoma tai Plieno pramone darbininkų unijos USW, turinčios 1.2 mil. narių, prezidentas yra David McDonald (de
šinėj), tačiau <abar jį nori išstumti tos unijos sekret. -ižd. W. Abel. Jis kandidatuos prieš McDonald uni
patikrinti.
jos rinkimuose įvykstančiuose vasario mėnesį.
J. Žvilb.

APLINK PASAULI
JUOZAS VAICELIŪNAS

Kartą kalbėjaus su vienu padoriu amrikiečiu
kataliku, bet jo galvojimas taip pat savotiškas. Jis
sako, kad šiandien JAV vyriausybė negali sklbti ka
ro bolševikams išlaisvinti pavergtas taut®, todėl
apie tai ir kalbėti nevertėtų. Betikslės kalbom gadina
nervus, skrandį ir gerus žmonių santykius.
Jam pasakiau, kad gal ir aš ta tema nekalbė
čiau, jeigu aš būčiau amerikietis. Bet aš esu bolševi
kų pavergtos tautos narys. Mano pareiga dryti tai,
kas šiuo metu įmanoma. Jei neįmanoma preš mano
tautos pavergėjus kovoti ginklu, tai reikia lovoti žo
džiu. Kodėl amerikiečiai Korėjoje žudė save jaunimą
kovoje prieš komunizmą, kad apgintų likuią Korė
jos dalį, kurią norėjo pasigrobti komunistą, kai dėl
kitų tautų pavergimo jie bijo bolševikams pasakyti
atvirą žodį. Tautų pavergimo atstovas Clruščiovas
Jungtinėse Tautose nusimovęs batą daužė stalą, o
amerikiečiai su abiem batais ant kojų neidrįso tai
pasaulio pabaisai pasakyti tiesos žodžio. Ki kuriems
amerikiečiams trūksta garbės ir vyriškumo Pagaliau
politinės srities pasikalbėjimą baigiau, nesnenorėjau
jam sugadinti skrandžio.
Kartą su vienu amerikiečiu ta tema ant laivo
denio taip susikirtome, kad apie mus sųsimko būrys
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mas. Kontratakai buvo parink
ta liepos 18 d. Viskas buvo tam
paruošta. Pasakęs savo štabo
karininkams valandai laiko pa
likti jį ramybėje, jei galima, vi
sai netrukdant, Fochas išėjo iš
savo kabineto.
Netrukus atvyko motociklistas su didžios svarbos telegra
ma Fochui. Karininkai jį atra
do miestelio bažnytėlėje, mal
dingai klūpantį prieš altorių.
Perskaitęs telegramą, Fochas
padiktavo atsakymą. Kai kari
ninkai ėjo iš bažnyčios, jie ma
tė, kaip maršalas vėl klaupėsi,
keldamas akis į tabernakulį. Vė
liau Fochas pasakė:
— Visada, kai aš išeinu iš
Dievo šventovės, jaučiuosi stip
resnis ir, svarbiausia, labiau tik
ras. Ten aš ir padariau savo le
miamą sprendimą karo metu.
*
Jei malda yra mums brangi
kaip tikėjimo išpažinimas ir ant
gamtinės stiprybės ieškojimas,
tai privalome atminti, jog netu
rime viską pavesti tik Dangui
atlikti, bet ir patys savo inicia
tyvą bei pastangas išvystyti,
budėdami savo dvasinės pažan
gos reikaluose.
Amerikos vieškeliuose per
metus susisiekimo nelaimėse už
mušama apie 40,000 žmonių ir
sužeidžiama daugiau milijono.
Daug tų sunkių ir mirtinų ne
laimių įvyksta nepasant judė
jimo taisyklių ir kelio ženklų.
Ir gyvenimo kelyje, nepaisant
moralinių taisyklių, atsitinka la
bai daug dvasinių katastrofų.
*
Alfredas Henley Floridoje,
Gibsontone, turėjo nedidelį zo
ologinį sodą, kuris pritraukda
vo gana daug pravažiuojančių
keleivių. 1961 metų kovo mėn.
16 dieną jis kaip visada pamai
tino savo žvėris, bet pamiršo
uždaryti geležinius vartelius nuo
milžiniškojo smauglio, kuris tu
rėjo 22 pėdas ilgio ir svėrė 210
svarų. Nuostabiu greičiu tas di
džiulis šliužas išsliuogė iš narvo,
staigiai apsivyniojo aplink Hen
ley, prispaudė jo rankas prie
kūno ir spustelėjęs sutraiškė
mirtin. Trumputis užsimiršimas
budrume tam vyrui teko apmo
kėti gyvybe.
Smauglys gali būti simbolis ne
valdomos aistros, kuri, davus
jai valią, apsupa žmogų savo
plieno čiuptuvais ir traiško motralinėn dvasios mirtin.
Kai Michelangelo kūrė savo
didžiąsias skulptūras ir didžius
piešinius, ne kartą jis prisitaisy
davo nedidelį žiburį prie savo
kaktos, kad joks šešėlis nekris
tų ant jo kuriamos meno ver
tybės. Tikėjimo ir moralės švie
selė gali saugoti mūsų gyveni
mo pėdsakus nuo tamsių šešė
lių.
J. Pr.

Vyras ir žmona keliavo aplink pasaulį. Jie yra nuo
San Francisco, Calif. Jis yra 67 m. amžiaus. Jis gau
na pensiją 50 dolerių iš plieno bendrovės, kurioje
anksčiau dirbo, ir 125 dolerius valstybinės pensijos.
Žmona taip pat gauna valstybinę pensiją. Todėl tik
iš pensijų jiems susidaro apie 300 dolerių per mėnesį.
Jie turi savo namą, automobilį ir, manau, santaupų
banke.
Antras toks amerikietis keliavo be žmonos, nes
jo žmona nepakelia kelionės laivu. Bet jo žmona iš
San Bernardino, Calif., skris lėktuvu į Angliją jo pa
sitikti ir kartu grįš namo. Panašių keliautojų buvo
ir daugiau.
Kai grįžau iš kelionės, ne vienas iš artimųjų
Pabaigai
klausė, kuriame iš matytų kraštų norėčiau gyventi.
Atsakiau, kad, kaip darbininkas, jokiame, išskyrus
Japonijoje, Kobės uoste, iš brolio vyresniosios JAV. Kitokiose sąlygose būtų įdomu gyventi Hava
dukters gavau laišką. Ji, tarp kitko, rašė: “Mes, vai juose, Japonijoje, Filiponuose, Italijoje, Ispanijoje.
kai, pasigyrėm savo draugams, kad mūsų dėdė ke
Ar verta keliauti aplink pasaulį? Tai priklauso
liauja aplink pasaulį. Jie galvoja, kad jūs esate koks
nuo
žmogaus. Vienam kelionė yra pramoga, mokyk
milijonierius, kad galite keliauti aplink pasaulį”.
la,
atsigaivinimas.
Kitam — vargas, bėdos, rūpestis.
Kiek žinau, mūsų laive nebuvo nė vieno milijo
Esą,
ir
kine
galima
pamatyti visą pasaulį. Tiesa, ki
nieriaus. Buvo pasiturinčių keleivių, bet buvo ir eili
ne galima pamatyti pasaulį, bet ne tokį, kokį jį pa
nių darbininkų, tarnautojų.
Kaip turistai, aplink pasaulį ar tik į atskiras matai tikrovėje. Tik kine pasaulį galima pamatyti
pasaulio vietoves keliaują amerikiečiai ir kanadiečiai. daug pigiau negu keliaujant. Ir baigiu prel. MendeMažai pasitaiko iš kitų kraštų. Turistai daugumoje lio žodžiais: “Jei nori būti jaunas, tai keliauk”.
yra vyresnio amžiaus..

žmonių. Didesnė dalis palaikė mano pusę, bet buvo ir
tokių, kurie stovėjo komunizmo gynėjo pusėje.
Bolševikai gudrūs kaip žalčiai. Po antrojo pa
saulinio karo bolševikai be jokių pastangų iš Japo
nijos atplėšė žemės plotus, o dabar Maskvos antri
ninkas Mikojanas kviečia japonus daryti investacijas Sibire. Tuo tikslu gegužės mėnesį jis lankėsi Ja
ponijoje, Tokijo ir Kijoto miestuose. Jei bolševikams
pavyks sugundyti japonus, kad jie darytų investacijas Sibire, bolševikai turės partnerį kovoje prieš rau
donąją Kiniją. Bolševikai pirmoje vietoje stato rusiš
kąjį imperializmą, o tik antroje vietoje raudonąją
ideologiją.

Susipažinau su viena tokia amerikiečių šeima.

(Pabaiga)

......... , ,

POPIERINIAI BALFO PANČIAI
Negerai kai organizacija ne
turi statuto, bet daug blogiau
yra kai įstatai nėra pritaikyti
esamom gyvenimo sąlygom, ar
ba jų nesilaikoma. Balfas, pa
ties pirm. žodžiais tariant, įsta
tų mažai paisė, tik jie gana ašt
ria forma, norint išsaugoti Bal
fo centro perkėlimą, buvo pa
naudoti Balfo dvyliktajame sei
me spalio 17 d. New Yorke, dėl
ko buvo susipykta ir pats sei
mas vos neiširo. Norint išveng
ti nesusipratimų, Balfo įstatai
patys prašosi reformos. Nega
lima ilgiau taip elgtis — vieno
punkto griežtai laikytis, o kitus,
ir net seimo dalyvių daugumą,
ignoruoti.
Balfo centro valdybos ižd. A.
Senikas, pasisakydamas už įsta
tų keitimą ir Balfo Centro per
kėlimą į Chicagą, Dirvoje lap
kričio 4 d., perša savas sugesti
jas Chicagos Balfo direkto
riams, kuriems seimas pavedė
paruošti statuto projektą. A. Se
niko pasiūlymui rinkti Balfo di
rektorius atskirais miestais ver
ta pritarti, panašiai daro ir LB.
Kiti A. Senike* siūlymai, ypač
kas liečia skyrimus, apeinant
rinkimus, yra jau atgyvenę tą
laikotarpį, kada išminčiai parin
kdavo Balfui vadovybę. Balfo
riai sugeba išsirinkti savo va
dovybę. Praeitame seime paty
riau, kad dauguma balsavo tik
už savos apylinkės kandidatus,
t. y. už tuos, kuriuos pažįsta.
Dabartinį Balfo direktoriatą
sudaro: iš Chicagos — 13, New
York — 9, Boston — 1, Cle
veland — 1, ir Detroit — 1, vi
so 25. LB Tarybą sudaro : Chi
cagos — 13, New York — 6, Cle
veland-Detroit — 5, Boston—4,
ir Los Angeles — 3, viso 31.
Laikantis solidarumo, ligybės
principo, reikėtų New Yorkui
sumažinti 4 direktorius ir Chicagai nukirpti du. Reikalui esant direktorių skaičių visuo
met galima padidinti.
Kaip dažnai turi vykti sei
mai, posėdžiai ir kur turi rezi
duoti Balfo būstinė, privalo
spręsti Balfo narių dauguma,
be pykčio ir spaudimo iš vir
šaus. Seimo metu diskutuojant
Balfo centro perkėlimo klausi
mą, dr. E. Armanienė įrodinė
jo, kad perkėlus Balfo buveinę,
dėl naujo adreso nežinojimo nu
kentėtų šalpa mūsų tautiečių.
I. Petrauskas aiškino, kaip gė
lė mažame inde negali leisti šak-

Lietuvoj namai be
šeimininkų
Atkelta Iš 3 pusi.
binių įmonių kombinatas, kai ku
rios valdybos turi įsirengusios
medžio apdirbimo dirbtuvėles.
Tačiau patarlė apie daugelį ark
lių ir čia taikytina. Rajoninės remonto-statybos valdybos krato
si nepelningų smulkaus remon
to darbų, gamybinių
įmonių
kombinatai nenoriai vykdo ne
standartinių langų ir durų re
montą. O svarbiausia, tokia su
dėtinga smulkaus remonto vyk
dytojų sistema vilkina butų re
montą, blogai atlieka darbus.”
Juk kompartija giriasi tar
naujanti žmonėms, tačiau tik
rovė rodo, kad ji tik sau patar
nauja, kaip ir carinės Rusijos
administracija. Jei Riuriko lai
kų posakis apie netvarką Ru
sijoje ir išgalvotas, tai dabar
kompartija įrodo to pasakio
teisingumą: mes visiko turime,
bet tvarkos nerasi.
VAKARŲ PENNSYLVANIJOS

LIETUVIU KATALIKŲ

RADIJO VALANDA

WE D O
Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje,
transliuojama iš galingos stoties.
Mckeesport Pennsylvania
Kas sekmadienį nuo 1:35 iki
2:00 valandos popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adre
su : Lithuanian Catholic Honr
W E D O,
BfcKeesport, Pa

nų, taip ir organizacija mažoje
apylinkėje negali pilnai išvys
tyti veiklos. Balfo steigėjas pirminink. prel. J. Končius pareiš
kė, jei norite Balfą pamažu nu
marinti, laikykite New Yorke.
Be to, už perkėlimą į Chicagą
pasisakė ir New Yorko žymūs
visuomenininkai J. Audėnas, J.
Šlepetys ir kiti. Kai kurie newyorkiečiai, kurie karštai seimo
metu kalbėjo prieš perkėlimą,
sekančią dieną direktorių posė
dyje jau pakeitė savo nuomo
nes ir pasisakė už perkėlimą.
Ar Balfo centras bus kada
perkeltas į lietuvių sostinę, pri

klausys nuo Balfo veikėjų su
tarimo. Čikagiškiai norėjo per
kelti taikiu būdu, bet po seirpo
perkėlimo klausimą direktorių
MISCELLANEOUS
posėdyje atmetė. Iki Balfo seni
namai stovės, iki tol ir perkė iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
limo klausimas atrodo nebus
A. ABALL ROOFING C0.
labai aktualus. Viena kas yra
Įsteigta prieš 49 metus.
aišku, kad Balfo popieriniai pan
Dengiame visų rūšių stogus. Tai
čiai turi būti perredaguoti. Nau some arba dedame naujus kaminus,
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
ją konstituciją bus galima pri žome
iš lauko.
Taisome mūrą—
imti tik sekančiame seime, t. y. "tuckpointing”. Pilnai apsidraudę.
Visas darbas garantuotas.
1966 metais Detroite ar Cleve
lande. Pageidautina, kad į Bal LA 1-6047 arba R0 2-8778.
Dieną, naktį ir sekmadienį
fo organizacijos sudėtį būtų
įtraukti skautai, ateitininkai ir IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
kitos organizacijos .kurios re
mia Balfą aukomis ir talka.

REAL

CLASSIFIED GUIDE

K. Brž.

KERELIS BROS. Construction Co.

I. MIGLINAS
LIETUVIŲ STATYBOS FIRMA
Projektuojam ir statom įvairius pastatus. Sutvarkom prieš miesto 2549 W. 69th St. H a. PR 6-1063
nuostatus nusižengimo (violations) problemas.
2615 W. 71st STREET,. CHICAGO, ILL. 60629
TEL. RE 7-8949
-dlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVING

Papildomi 500 kalėdinių
siuntinių be uždarbio

J. NAUJOKAITIS
Ilgų metų patyrimas
Apdraustas perkraustymas
VVA 5*9209
Chicago, IU.
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiuiuiiiiiii

Mums malonu viešai pranešti, kad mūsų 1000 KALĖDINIŲ
SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO buvo išparduoti ir išsiųsti. Daugelis
mūsų klijentų, kurie nespėjo laiku užsisakyti mūsų KALĖDINIŲ
SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO, o taip pat daugelis kitų lietuvių dar
klausia ir teiraujasi, kaip čia bus su jais, dėl to mes nusprendėme
sudaryti dar PAPILDOMUS 500 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE
UŽDARBIO, ir tie jau bus paskutiniai.

ALF. STANČIAUSKAS HEATING and COOLING

šiais metais medžiagos irgi parinktos GAMINTOS ANGLIJO
JE.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro:
1) 4 jardai dvigubo pločio afgalino moteriškam kostiumui ar
suknelei ir sijonui, rojai, žalios ar vyno spalvos
2) 3 jardai balto poplino bliuzems, marškiniams, apatiniams ir kt.
3) 1 didelė spalvota šilkinė skarelė
4) 1 pora moteriškų ar vyriškų kojinių
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $50.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI
J.A.V. $29.00, Kanados $31.25, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (DVIGUBAS SIUNTINYS Nr. 1),
kurį sudaro:
1) 8 jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškiems kostiumams
arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, rojai, žalios ar vyno spalvos
2) 6 jardai balto poplino bliuzems, marškiniams, apatiniams ir kt.
3) 2 dideles spalvotos šilkinės skarelės
4) 2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI
J.A.V. $49.00, Kanados $52.90 įskaitant visus mokesčius. Pa
pildomai sutaupoma $9.00.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro:
1) 3% jardų gabardino ar flanelės vyriškam ar moteriškam kos
tiumui, tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos
2) 3 jardai paltinės medžiagos vyriškam ar moteriškam ar 2
vaikiškiems paltams, tamsiai mėlynos, mėlynos, kupranugario,
pilkos ar rudos spalvos
3) 4 jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui ar suknelei
ir sijonui, vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos
4) 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzems,
suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt. juodos,, tamsiai mėlynos,
rudos ar pilkos spalvos
5) 3 jardai balto poplino bliuzems, marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95.
MŪSŲ KALĖDINĖ DAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI
J.A.V. $55.00, Kanados $59.40, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4, kurį sudaro:
1) 6V2 jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar moteriškiems
kostiumams, tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos
2) 8 jardai afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba 2 suk
nelėms ir 2 sijonams, rojai, žalios ar vyno spalvos
3) 8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškiems kostiumams arba
2 suknelėms ir 2 sijonams, vyšninės, rojai, žalios ar rudos
spalvos
4) 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzems,
suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt., juodos, tamsiai mėly
nos, rudos ar pilkos spalvos
5) 3 jardai balto poplino bliuzems, marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI
J.A.V. $75.00, Kanados $81.00, Įskaitant visus mokesčius.

Kaip ir visada, mūsų KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽ
DARBIO gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų
mūsų klientas, ar kurios nors kitos firmos. Norėdami duoti visiems
VIENODAS GALIMYBES, mes nusprendėme apriboti užsakymus —
TIK PO VIENĄ • SIUNTINĮ KIEKVIENAM. KAD NESIJAUSTUMETE NUSIVYLĘ, UŽSAKYMUS PRAŠOM SIŲSTI TUOJAU.
Priimsime po $1.00 užstato iš tų, kurie norės užsitikrinti mū
siškį KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO 6 savaitėms, arba po
$5.00 užstato iš tų, kurie norės užsitikrinti bet kurį siuntinį iki 4
mėnesių.
Taip pat to laikotarpio metų, jeigu norėsite, galėsite atsisakyti
siuntinio, ir mes grąžinsime užstatą.
Norėdama išreikšti savo padėką klientams už mums teiktąją
paramą, LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE nusprendė prie
kiekvieno užsakytojo kalėdinio siuntinio Nr. 3 ar Nr. 4 NEMO
KAMAI PRIDĖTI po medžiagos atkarpą žieminiam sijonui ar porai
kelnių.
Pareikalavus nemokamai ORO PAŠTU siunčiame į bet kurią
pasaulio šalį medžiagų pavyzdžius.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai
pasiųsime kitą siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėl to
gavėjui nebereikės nieko primokėti.
4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

Kadangi šis mūsų skelbimas yra šiais metais paskutinis, tai
visiems savo klientams linkime LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
N. METŲ.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
Department I
341, Ladbroke Grove
LONDON. W.I0, ENGLAND

Mūr. bungalovv. 5 su "dinette", 3 tvirtas.
Nebrangus.
26 lr Washte
mieg.
Modernus.
Marąuette
pk. naw.
Proga.
Mūr. S po 4 kamb. Gazo pečiais
Mūr. B butų po 4 kamb. Autom, šildymas.
Arti
naujos
bažnyčios
šildymas gazu, automat. šviesos kon Brighton Parke.
trolė,
nereikia
priežiūros kūreni
Med. 2 po 6 kamb. Vidus kaip
mui. Arti $11,000 pajamų. 81 lr 1 naujo, Brighton Parke.
vak. ntto Kedzie.
Mūr. 2 po 4 kamb. 30 lr SprtngMūr. 3 bu Ui i po 6 kamb. Tvirtas fieldL Mažas Įmokėjimas.
namas. Atskiri šildymai. Brighton pk.
Mūr. 5% kamb., 6 metų. West CoMūr. 2 po 6 kamb. Atskiras šildy lumbus už Kedzie. Daug pagerinimų
mas kiekvienam butui. Modernus lr Gera stati-ba. Nebrangus.

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ pastatai!

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai
taisau. Už patarnavimą vietoje $3,
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys.
Pasiteiraukite apie naujas.

NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

CONTRACTORS

2501 VVest 69th Street
HE 4-7482
436-5151

ESTATE

ŠIMAITIS REALTY

&

2737 West 43rd Street

1

STANKUS
CONSTRUCTION C0.
Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų,
gyvenamųjų ir prekybos paBtatų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.
Ofiso ir namų telefonas:
PRospect 8-2013
7208 So. VVestern Ave.
Chicago, Illinois 60636

05 ir Campbell. Modernizuotas 6
kamb. bungalow.
Nauji plasteriai,
nauja elektra. Dideli kamb. $19,000,
arba pasiūlymas.
Netoli Nabisco. 10 metų senumo
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo
masis, didelis salionas. Garažas. 35
p. sklypas. Tik $18,700
61 ir Satvyer. apyl. fi kamb. "oc
tagon” bung. Modern. virtuvė, nau
ja karšto vandens šilima. Teirauki
tės.
3 meili senumo modernus apartmentinis. Metinių pajamų apie $14,000. “Bullt-in” virtuvės, šaldytuvai.
Įmokėti $22,000.
. Netoli mūsų įstaigos. 5 metų se
numo, 5% kamb. mūr. Alum. lan
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas.
Pirksite nebrangiai.
Pusė bloko nuo M. pko. 10 me
tų. 2 butų
mūr.
Savininkui
5%
kamb. butas ir $125 mėn. pajamų.
Atskiri šildymai. $39,000.
Brighton pke. 12 butų apartmentinls. Naujas šildymas, nauja elekt-

INSURANCE
Tel. CL 4-2390

I ra. Kaina tik 5 kartus metinių pa
jamų.
10 apartmentų, 3 metų. Į pietus
nuo Marų. pko.
Didelis
sklypas.
Automobiliams pastatyti vieta. Pui
kus pirkinys už 6% kartus metinių
pajamų
Pulaski ir Archer apyl.
8 metų,
4 butų mūras. Savininkui 6 dideli
kamb. ir labai geros pajamos, šoni
nis įvažiavimas. Garažas. $53,000.
2 gražūs butai ir biznis. Tik ke
lių metų niūras pačiam
M.
pko
centre^ Geras pirkinys.
Gražus 5tž kamb., 7 metų mūras.
Dideli, šviesus kambariai. ' Kilimai.
40 p. sklypas. Į pietus nuo M. p-ko.
Tik $22,100.
2_ po 6 kamb. niūras. Naujos vir
tuvės, nauja atskira šilima gazu. 2
auto. mūr. garaž. M. ūke. $32.OO0.’/'’
Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū
ras.
Netoli
mūsų
įstaigos.
Tik
$17,900.
Taverna ir butas. Mūrinis. Marą.
pke. Nebrangiai.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Western Avenue

Tel. 471-0321

Tel. GRovehiU 6-7875

iildjmų lr šaldymų

įrengimas)

7304 So. Rockvrell Street
CHICAGO 29, ILL

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. Western Avenue

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo
pečius lr air conditioning 1
naujus lr senus namus. Stogų
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius.
Turiu leidimus
dirbti mieste lr užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai.
Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL
Telefonas VI 7-3447
4444 S. VVestern, Chicago fl, IU.

Kampas 58th Street
Telefonas PRospect 8-9533

HEATING CONTRACTOR
IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą nuo ugnies lr auto
mobilio pas

FRANK

ZAPOLIS

3208% VVest »5th Street
Chicago 42, Illinois
Tel. GA 4-8854 ir GR 6-4330

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiii

Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius lr oro
vėsintuvus.
Vieninteliai Iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND
SHEET METAL
848) So. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis

OL 6-0412

Victor Skade

ST 8-9272

VVESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
4318 S. VVestera
Chicago 9, Bl.
Sav. St. Ščerba
LA 3-1790

GREITA PAGALBA

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th St„ RE 7-7200 arba RE 7-8534
VISOKIAUSI NAMAI, BIZNIAI, ŪKIAI, SKLYPAI VISUR be to
ĮVAIRIAUSI PATARNAVIMAI kaip, VERTIMAI, LEIDIMAI, NUO
MOS, PASKOLOS, INCOME TAK ir kt.

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public
4259 S. Mapletvood Ave.
fl kamb. mūr. 10 metų. $19,500.
4 butų medinis. $18,500.
14 luitų mūrinis. $85,000.
10 butų mūr. $79,500.
2 butai mūr. $25,900.

Visi namai Marąuette Parke
MISCELLANEOUS

KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th St.

A. ABALL ROOFING C0.
Išvalysime ir pataisysime kaminą,
turėsite geresnę šilumą. Bet kuriuo
laiku skambinkite

PARDAVIMUI

Kalėdoms — modernus naujas 2 štų mūras, 5 mieg. kamb.
Blokas
butų po 5% kamb.
mūras po 3 nuo M. p-ko. $21,500.
mieg. Karpetai, daug priedų. Našlė
Naujas modernus 2 butų mūras.
sutiko su nuolaida, už $35,000.
2 po 6 kamb. Radijat. šildymas. Ga
ražas.
Nailono langai. Prie M. pko.
Kampinis lotas. Apie 30 p. Mar
$46,000.
ąuette pke. $8,500.
Brighton pke. 7 kamb. ištaisytas
4 butų mūras. M. pke. 4 auto mū
ro garažas. Naujas gazu šildymas. medinis. Naujas centrai, gazo šildy
mas, moderni vonia, aukštas beis
Alum. langai. $41.500.
naujas garažas. $11,700.
2 butų med.
45 p. lotas, naujas mentas,
pke. Gelsvų plytų, 3 bu
gazu šildymas. Du dideli po 4 kamb. tų Brighton
mūr. $300 nuomos. $28,800.
butai. 3 blokai nuo M. pko. $15.900.
2 butų med., 5 ir 4 kamb. Arti 4*
2 butų švarus mūras. 6 ir 5 kamb. ir California. Gazo šildymas. $14,000.
Gazu šildymas, šild. beismentas. Ne
7 metų, 5$į kamb. mūras, plius
toli mūsų $22,000.
stiklo kamb. Platus lotas. Garažas.
Didelė
8 kamb.
2 auivauk
uvic o
K-ziiiiu. rezidencija.
reauiBiuija. i
sa ir Kedzie.
K.edzie, $24,000.
83
Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų ir nejudonio turto.

LA 1-6047 arba R0 2-8778.

NENUSIMINK, gausi pagalbą.
Vaistai, kurie buvo ilgai laukiami,
nuo reumatizmo, rankų, kojų nu
SIUNTINIAI | LIETUVA
tirpimo ir skaudėjimo, jau yra...
ir kitus kraštus.
Tuojau siųsk iį skelbimą ir sa
vo vardą su aitrašu; atsiųsime P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
vaistų išbandymii.
Chicago HL 60632 Tel. YA 7-5980

CL 4-7450 arba YA 7-2046
Marąuette Parke naujas bungalow,
5% kamb. modern. įrengtas. $18,900.
Mūr. 6 didelių kamb. rezidencija,
Skubiai turime parduoti. $16.900.
Marąuette Parke.
Mūr.. 4 butai,
geros pajamos. Tik $81Į900.

VAINA

REALTY

HE 6-5151 2617 W. 71st St.

4500 S. WASHTENAW

BE 7-9515

PLATUS PASIRINKIMAS
NAMŲ PIRKIMUI

Parduodamas naujas ant didelio
sklypo 2-jų butų namas.
BUTŲ NUOM. — INCOME TAX

Petrauskas & Co.
PR 8-3792

Apdraudę Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

Pigiai parduoda savininko prižiū
rėtą 2 butų mūrą. Prie Maria H.S. BELL REALTY
J. BACEVIClCS
2 po 5 kamb. Naujas centr. šildy
6455
S. Kedzie Ave-.
PR 8-2233
mas, naujas stogas ir porčius, dvi
gubas mūro garažas, geležinė tvo
ra. $28,000. Tarkitės apžiūrėti da PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME
IR PARDAVIME.
bar. RE 7-7201.
BOOKKEEPING NOTARIJATAS
ROYAL PRODUCTS
PARDUOS PRIEŠ KALĖDAS — CAR LICENSES. TNGOME TA Y
North Sta., LO. Box 9112
menišką 2 aukštų mūro reziden
Newark 4, New Jersey
A. KATILIUS R. E.
MOVI NG
ciją prie pat Marą. pko. Statyta
2456
VV.
69th St
RE 7-8S9S
prieš
10
metų.
8
kamb.,
4
miega

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus
'imiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii, ir
kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto mieji. Gazu šildymas, sausas rūsys DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS
su patogumais. Viršuj keramikos
GARBAGE DRUMS leidimai ir pilna apdrauda.
vonia.
kiemas, 2 auto ga NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKIUITH OOVERS AND HANblra
2047 W. 67 PI. WA 5-8063 ražas, Gražus
MAS • APDRAUDA
geležinė
tvora. $21,500.
30 and 50 gal. Free Dellvery
Kreiptis
RE 7-7202.
• NOTARIJATAS
5757 S. Halsted J 5622 S. Racine
Tel. 224-4362

•

434-1113

<llllllllllllllllllllllligillll|llllll|KII9H>Ktb

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas 4% kamb. butas
suaugusiems. Kreiptis po 5 v. vak.,
1963 m. FORD-FVLCON, Station šetšad. ir sekm. visą dieną. 7132
Wagon tik $1,19500. šaukti tel. S. Francisco Ave., Tel. RE 7-6508.
731 - 3535.
Kambarys moteriai už pagelbą ir
1963 m. DODGE, 4 durų Sedan, prižiūrėjimą vyresnio amžiaus mo
6 cil. automatic ii,395.00. Telef. ters. Dėl mokesčio susitarti vieto
731-3535.
je. 2540 W. 70th St. RE 7-0195.
PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI

ĮSIGYKITE DABAR !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Marąuette parke savininkas par
duoda 2 but. mūr. namą 5 m., at
skiri dujų šildymai. HE 4-3248.

LEONAS REAL ESTATE
GRAŽUS MŪRINIS 2-JŲ BUTŲ—
4 ir 4 kamb. "Baseboard” šilima. 2735 VV. 71st St VVAIbrook 5-6015
Modern. plytelių virtuvė ir vonios.
Didelis ir geras įvairių namų,
Pilnas rūsys. Poilsio kamb. su ba
ru ir pijaninu. Nauji elektros lai sklypų, biznių ir žemės ūkių
dai. Puikiam stovy, švarus. Gara
žas. $17,700. Pietvakariuose. Apyl. pasirinkimas.
Keeler ir 26th SVOBODA, 3739 W.
LINARTAS REALTY
26th St. LA 1-7038.
1437 S. 49 Av, Cicero 652-4343
\Ve Pay Spot Cash. 10 to 100,000

aeres.
Very Cheap I.and,
about
$5.00 per aere or lesa. Also Island.
Lighthause, Mountain. House, Hotel.
Abandoned
Mine,
Quarry.
Farm,
Business, Factory. Plantation. Entire
town; Anything- very cheap, ITSA,
Foreign. Repiy in K-nglish, all infor.
lowest price, taxes, location,
type
deed, plione, etc. J. P. Realty, I’. O.
Bpx 459, Cooper Sta. NYC.

66TH IR SACRAMENTO
2 butai. 6 dideli kamb., liuksusi
nės virtuvės. Daug nepaprasti
priedų. Apžiūrėkite. Skambinkiti
susitarimui.
MAROVITZ REAL ESTATE
5102 S. VVestern Ave.
436-5577 arba GR 6-4373

Išnuom. mieg. kamb. vyrui ar mo
teriai prie vieno žmogaus. Nebran PROGOS — OPPORTUNITIES
giai. Galima naudotis virtuve.
Skelbkites “Drauge”
YA 7-2686
Dėl mirties šeimoje parduodama
—o—
Išnuom. 2 miegamųjų su virtuve maisto krautuvė. Biznis įsteigtas
Remkite
“Draugę”
ir nedideliu frontiniu butas, taip prieš 35 metus. LA 3-3107.
Viena gražiausii, ir kilniausių pat ir 4 didelių kamb. butas rūsy.
dovanų Kalėdų švatėms ar kito 6935 S. Maplevvood, 925-1057.
mis progomis anjiškai kalban
SALES a MORTGAGES □ MANAGEMENT
tiesiems yra knyga
HELP W A N T E D

PUIKI KALEDI DOVANA
ANGLIŠKAI KABANTIEMS

“Vytautas tie Great”

SATAS REALTY

parašyta prel. Juoa B. Končiaus.
WIRERS
Knygos gavėjas turs progos susi
*36 Wo«, f 5,h straat
cicero 90. IUlnola
OUIca: OL 6-2233
Raslrfanea OL 2-690Z
SOLDERERS
pažinti su lietuvių tautos garbin
Light and Airy Plant
$12,500
gąja, gražia preitiri ir jos kovo
$1,000 ŠMOKETI
Insurance Benefits
mis dėl laisvės 14- 5 šimtmetyje.
Švarus, dailus 4 kamb. “expan6 kamb. butas savininkui ir 3
Tuomi supažindinsųe su lietuvių RAYPAR ELECTRONICS INC. dable” namukas. Moderni vonia ir
butai
išnuomavimui. Atskiri šil
7810
W.
Addison
St.,
Chicago,
III.
tauta ir įgysime jaibičiulių, kurie
virtuvė. Gazo šilima.
dymai.
šiais laikais mums /ra labai rei
kalingi. Knyga gaunma “Drauge”,
Platinkite “Draugę”
kaina $3, kitais viršliais $4.
Illlllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.

DVYLIKA SHAKESPEARE GULBIŲ H0LYW00D0

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. gruodžio 19 d.

5

VAŠKO MUZIEJUJE
Šiemet švenčiama 400 metų
nuo garsiojo anglų klasiko William (Shakespeare gimimo. Hollywoodo Vaško muziejus, esan
tis netoli Los Angeles, gavo iš
Anglijos, Stratford - on - Avon
(W. Shakespeare gimtoji vieta)
12 baltų gulbių.

Būrelis dalyvių Philadelphia, Pa., mieste, minint rašyt. Vinco Krėvės dešimtąsias mirties metines. Iš
k. į d. inž. J. Ardys, prof. A. Salys, Mošinskienė - Krėvaitė, prof. J. Puzinas, Krėvienė, akt. J. Palu
binskas, dr. V. Maciūnas ir dr. . Ostrauskas.

BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS APIE
VIENUOLYNUS
PREL. K. R AZMINAS
Baigęs svarstyti vieną iš ak
tualiausių schemų apie Bažny
čios santykius su moderniuoju
mūsų laikų pasauliu, visuotinis
Bažnyčios susirinkimas šiomis
dienomis pradėjo svarstyti nau
ją schemą apie vienuolių gyve
nimo pritaikymą dabarties lai
kams. Pirmąjį platų pranešimą
ta tema padarė JAV Allentown
vyskupas McShean, o po to kal
bėjo New Yorko arkivyskupas
kard. Spellman.
Svarstomoji schema skiriasi
kiek savo forma nuo kitų, nes
ji suredaguota ne dekretų ar
konstitucijų pavyzdžiu, bet pa
siūlymų forma. Daug kur jau
įbuva kalbėta apie vienuolius
ir vienuolynų gyvenimą, bet čia
— kalbėjo vysk. McShean —
norima pažvelgti specialiai į
praktišką vienuolynų gyvenimą
ir jį priderinti mūsų dienų rei
kalavimams. Pirmoji šios sche
mos redakcija, padaryta paren
giamosios komisijos, buvo la
bai plati ir gausi paragrafais.
Centrinė Bažnyčios komisija ją
pagrindinai perdirbo ir šiemet
galutinai dar labiau sutrumpi
no, paliekant tik esminius punk
tus, o kitus klausimus perduo
dant Bažnyčios kanonų refor
mos komisijai. Taip dabar svars
tomoji schema teturi tik įžangą
ir 19 skyrių - pasiūlymų. Juose
svarstoma, kaip vienuolynai ga
lėtų geriau tarnauti savo pasky
rimui ir Bažnyčios gerovei. Jie
negali nutolti nuo savo steigė
jų užbrėžtų tikslų, bet turi tu
rėti drąsos pataisyti savo kons
titucijas ar regulas, rašytas dar
senovės laikais, pritaikant da
barties laikams.
Vienuoliai neturi bijoti refor
mų, neužsispirti net rūbų pakei
time, kad nenutoltų nuo dabar
ties psichinių, fizinių, moralinių,
ekonominių ir socialinių bei ki
tų rekalavimų. Ir tie vienuoly
nai, kurie yra skirti specialiai
maldai ir kontemplacijai, turi
nepamiršti, kad gyvenimas ne
stovi vietoje, o daro pažangą.
Bendras vienuolynų gyvenimo
būdas turi liudyti Kristaus dva
sią, o vienuoliški įžadai — skais
tybės, neturto ir klusnybės —
turi būti tikrieji laiptai į tobu
lybę ir šventumą.
Klauzūros arba uždaro vie
nuolynų gyvenimo nereikia pa
naikinti, bet priderinti laiko są
lygoms, reikale vienuoliams iš
einant į pasaulį apaštalavimo
tikslais. Ypač pabrėžiama būti
nas reikalas vienuolynuose dar
labiau ir geriau paruošti tin
kamus specialistus misijų dar
bui ir kitiems apaštalavimo pa
šaukimams — mokytojų, auklė
tojų ir t.t. Čia nebeužtenka tik
bendrojo parengimo, o gyveni
mas kelia daug didesnius reika
lavimus. Už tai gera būtų, kad
vienuolynai labiau koncentruo
tųsi į didesnius junginius, kon
federacijas ar pan., kad būtų
pajėgesni tobulesnėm studijų są
lygom sukurti. Ypač vengtina

naujų ordinų ar vienuolynų stei
gimo be ypatingo Šv. Sosto lei
dimo.
Po to kalbėjęs kard. Spell
man ypač pabrėžė vienuoliškojo
gyvenimo pašaukimų klausimą,
pašaukimų ugdymo reikalą ir
kandidatų parengimą. Netiesa,
kad moderniaisiais laikais jau
nimas nebeturi idealizmo ir ne
siekia tobulybės. Pašaukimų ne
trūksta ir šiandien, tik negali
ma reikalauti, kad nebūtų sta
toma jau kiek kitokių reikala
vimų. Iš kitos pusės, negalima
iš vienuolynų gyvenimo išbrauk
ti esminės pašaukimo dvasios
— visiško atsidavimo Dievui
maldos, aukos ir apsimarinimo.
Tai turi išlikti kaip spindintis
vienuolinio gyvenimo žiedas, tik

surandant tobuliausią to pasi
reiškimo formą.
Vėliau šia tema plačiai kal
bėjo kardinolai De Barros Camara, Ruffini, Richaud, Doepfner, Landazuri, Suenens, Bea ir
net dešimt kitų susirinkimo tė
vų; daugelis kalbėjo ne tik sa
vo, bet ir savo krašto vyskupų
vardu. Visi pripažino, kad sche
ma labai aktuali, bet turi būti
dar žymiai pataisyta ir papildy
ta. Kardinolas Doepfneris gal
geriausiai traukė visus pasiū
lymus, iškeldamas pirma, kad,
norint atnaujinti vienuolynų dva
šią, reikalinga labiau grįžti prie
pradinių šaltinių — šv. Rašto
ir liturgijos, o neprisirišti per
daug prie praeito šimtmečio tra
dicijų. Antra, reikalinga gerai
suprasti, kad vienuolinis gyve
nimas yra kitoks, ypatingas,
bet neatskirtas nuo pasaulio,
kurį jis turi padaryti geresniu.
Tam tarnauja visos tobulybės
siekimo priemonės, kurios turi
atitikti žmogaus dvasios evo
liuciją.

Mūsų kolonijose
Philadelphia, Pa
PAMINĖTAS 'V. KRĖVĖS

MIRTIES DEŠIMTMETIS
Vieno žymiausių lietuvių ra
šytojų V. Krėvės dešimtąsias
mirties metines minėjom gruo
džio! 5 d. Nationalities Service
Center of Philadelphia patal
pose.
Programa susidėjo iš kalbų ir
velionies raštų ištraukų, kurias
skaitė akt. Juozas Palubinskas.
Atidaromąjį žodį tarė ir progra
mai vadovavo prof. J. Puzinas.
Jis priminė, kad Vincas Krėvė
buvo didi, šviesi ir tauri asme
nybė ir ką jis iš savo kūrybos
mums paliko, ją kartų kartos
nepamirš.
Ilgesnę valandėlę atsistojimu
buvo pagerbtas jo mirties prisi
minimas, kuriuo metu buvoi iš
klausyta jo į magnetinę juos
tą įkalbėtas žodis į lietuvių tau
tą, jam švenčiant septyniasde
šimtąjį gimtadinį, o taip pat
tuo laiku porelė mažamečių pa
dėjo gėlių puokštę prie velionies
paveikslo. Suglausta jo kalbos
mintis būtų tokia: Brangūs bro
liai ir sesės, savo septyniasde
šimtąją metų sukaktį švenčiu
ne savame krašte ir tai man la
bai širdį skauda. Čia gi mes gy
vename laisvėje, o jūs ten bai
mėje dieną naktį. Tikėkite, mes
čia gyvename jūsų vargais ir
skausmais, ir nuolat svajojame
vėl sugrįžti į savo numylėtą ša
lį, statyti jos sugriautą gyveni
mą. Tikėkime vėl susilaukti lai
mingų dienų. Aušra laisvės ne
tolima. Okupantas bus privers
tas pasitraukti iš mūsų žemelės.
Be to, kalbėjo Pennsylvanijos universiteto prof. Alfredas
Sennas, pastebėjęs, kad Vincas
Krėvė nelabai norėjo į Ameriką
važiuoti. Čia jis buvo laimingas
ir ne. Toliau profesorius prisi
minė su V. Krėve pirmąją pa
žintį Lietuvoje, draugystę ir
net turėtą viešnagę rašytojo
tėviškėje. Vincą Krėvę A. Sen

via de Havilland išpylė bonką
vandens, pirma klase, drauge su
gulbėmis, atskraidytą iš Avon
upės Anglijoje. Vanduo ten pa
semtas vidurnakty, nes toks
yra gero pasisekimo paprotys.

Čia pat tos 12 gulbių, gražių,
jaukių buvo šertos salotomis,
1964 m. spalio 18 d. 3 vai. p. dviem jų prižiūrėtojam, įsibri
p. šimtai žmonių susirinko iš dus į vandenį ir jas vienam bū
kilmėms: gulbių į prūdą palei relyje laikančius.
dimo ir firmų žvaigždės Olivia
Tada O. de Havilland atidarė
de Havilland pamatyti. Ji yra
Vaško muziejuje skulptūrą iš
filmų garsenybė, vaidinusi Shafilmo su ja. O dar vėliau, spau
kespearo “Midsummer Night’s
da ir kt. palapinėje buvo labai
Dream”. Gerai žinoma iš filmo
draugiškai pavaišinti, šias ei
“Gone with the Wind” ir kt. Ji
lutes rašantis sėdėjo prie vieno
su Anglijos konsulu atvyko auk
stalo su vietiniais amerikiečių
siniame Rolls-Royce automobi
miesto vadovais, burmistru, po
lyje, policijos motociklams ly
licijos viršininku. Daugelis fil
dint.
mavo, darė nuotraukas. Estų,
Anglijos konsulas P. G. F. latvių nebuvo. (Ig.)
Dalton pasakė, kad Didžioje
Britanijoje gulbės yra karalie
nės globoje, ir bet koks gulbių
skriaudimas yra kriminalinis Gražiajam jaunimėliui
nusikaltimas ir būtų baudžia
ma kaip už karalienės įžeidimą.
Jo žodžiais, šios gulbės yra pir 1. Vincas Krėvė: Rytų pasakos,
mos, leistos išvežti iš Didžiosios
žymaus mūsų literatūros klasi
ko puikių pasakų knyga vyres
Britanijos.
niesiems

........................... $2.50

Anglijos konsului kalbant, 2. Grimų pasakos, stambi ir įdomi
škotiškai apsirėdžiusių “paiperinktinių brolių Grimų pasakų
riių” (jų būdingų muzikantų)
knyga 8-12 m. berniukams ir
mergaitėms ....................... $3.00
vadas stovėjo ramiai, pagarbai
pridėjęs ranką prie uniforminės 3. Jurgis Jankus; Senas kareivis
kepurės. Konsulas kalbėjo visą
Matatutis, linksma ir įdomi apy
saka apie didžius kareivio Malaiką rankas laikydamas užpa
tatučio nuotykius ........... $3.00
kalyje susiėmęs.
Po eilės kitų sveikinimų, Oli-

Mes esame pilnai pasirengę jums patarnauti gerai atšvęsti
Kūčias ir Kalėdų šventes. Kepame lietuviško skonio įvairius ke
pinius: tortus, babkas, vaisinius pyragus ir įvairių skanių teš
lainių, vengrišką štrudelį, šližikus ir kt. Kūčių ir Kalėdų stalui
kepinius. Taip pat gausite pas mus aguonų pieno.

B RUNO S

BAKERY

334lSo. Lituanica Ave. - ČL 4-6376

A. -f- A.
IEVAI MARIJAI BARANAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, skausmo prislėgtą dukterį
Leokadiją Brinkienę ir jos šeimą giliai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Balys ir Janina Milakniai
..................................................... r

1 1

A. -Į- A.

EUGENIJAI MATUSEVIČIENEI mirus,
giliame skausme likusius gimines ir ją šei

mas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ciplijauskų šeima

4. Liudas Dovydėnas: Naktys Karališkiuose, apysaka 10 -14 m.
jaunimui apie dviejų berniukų
išdaigas vienos auksines šiena
pjūtės metu ....................... $2.00

PADĖKA

lietuvių tauta sulauks tokio ki
5. Aloyzas Baronas: Mėlyni kar
to.
veliai, nuotaikingos apysakaitės

Aktorius J. Palubinskas at
jaunesniems berniukams ir mer
gaitėms
........................... $1.50
mintinai davė iš Vinco Krėvės
raštų porą dalykų. Padavimas 6. Jūrininko Sindbado nuotykiai,
apie kunigaikštį Margerį — Pu
pasakų ciklas iš garsiosios
arabų pasakų knygos “1001
nios valdovą ir Arą.
naktis’’ ............................... $2.00

Po minėjimo prie kuklaus už
kandžių ir kavutės stalo pasivai
šinta ir pasišnekučiuota bei ap
žiūrėta velionies. raštų parodėlė.

Užsisakykite adresu

J.

J

Draugas

•>, «

4

4545 West 63rd Street

Publikos atsilankė geras pus
šimtis, o jos galėjo būti ir dau
Chicago. Illinois 60629
nas nutarė parsitraukti į Ame giau.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiitmiiiiiiiiiiiiiimi*
riką ir surasti darbo tame pa
čiame universitete, kuriame bu
vo vakuojančių vietų. Tas rei
PADĖKA
kalas universitete greit įsiteisi
,A -f- A
no, bet tuoj į atsikvietimo kelią
pasimaišė sunkiai nugalimos
KAZIMIERAS SHLAUSTAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1964 m. lapkričio mėn.
kiliūtys: okupaciniai - tarpzoni14 d. ir buvo palaidotas lapkr. mėn. 18 d. Šv. Kazimiero kapi
niai formalumai ir kiti trukdy
nėse, Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems,
kurie suteikė jam paskutinį
mai, o ir pinigų parūpinimas bi
patarnavimą, ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai
dėkojame
didž.
gerb.
kunigams: kleb. prel. D.
lietui. Imta ieškoti geradarių
Mozeriui, ,kiun. P. Kelpšui, kun. J. Gilbertui, kun. P. Juknevičiui,
lietuvių tarpe, tačiau be pasėkkun. J. Mikolaičiui ir kiun. Stašiui, kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jo sielą. Dėkojame kun. J. Gilbertui, kuris palydėjo
mių. Prof. A. Sennas kreipėsi
velionį į kapines.
Nuoširdus dėkui visiems, .kurie užprašė šv. Mišias už jo
į žydų organizacijas ir šios su
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.
tiko, betgi V. Krėvė nenorėjo
Dėkojame grabnešiams.
Dėkojame giminėms, draugams ir
prisiimti tos jų malonės. Galop,
visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai neturime ga
limybės
padėkoti.
kaip tas reikalas susitvarkė, ar
Dėkojame laidotuvių direktoriui John P. Eudeikiui už malo
nų patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
universitetas ar kas kitas ke
žmona, sūnūs, marti ir anūkai
lionę apmokėjo, profesorius ne
beatsimenąs.

V. Krėvė profesoriaudamas
Pennsylvanijos universitete, anot prof. A. Senno, įnešė nau
jos dvasios. Studentai jį greit
pamilo. Jo keli buvusieji studen
tai yra parašę mokslinius dar
bus (disertacijas) ir šiandien už
ima aukštas valdines vietas. Universitetas V. Krėvės darbais
ir šiandien didžiuojasi.
Baigdamas kalbą priminė,
kad V. Krėvė yra didžiausias
lietuvių literatūros genijus. Bu
vo pasiryžęs jį pristatyti No
belio premijai laimėti, tačiau
mirtis sutrukdė.
Trumpą žodį tarė jau jaunes
nės kartos atstovas, buvęs V.
Krėvės mokinys ir studentas,
dr. K. Ostrauskas. Jis steigė,
kad kai savo laiku pūtė keturvėjininkai ir kitos literatūrinės
srovės, V. Krėvė liko nepajudin
tas. Ant kūrybinės tiesos ir me
ninės vertės lemta retiems su
švisti. Sakė estetinei kūrybai
nėra priekaišto ir tarp V. Krė
vės ir jaunosios kartos litera
tūrinių vingių nebuvo prarajos.
Dar kalbėjo istorikas ir litera
tūros kritikas dr. V. Maciūnas,
plačiai atskleisdamas ir įvertin
damas velionies kūrybą. Pažy
mėjo, kad nerado mūsų kitų ra
šytojų tarpe lygaus ir negreit

“KAS VALGYS BRUNO DUONA IR PYRAGUS,
TAS TURĖS LINKSMAS KALĖDAS
IR SVEIKAS SULAUKS NAUJUS METUS.”

R-is

Liūdnas penkerių metų
mirties prisiminimas

PIJAUS

STONČIAUS
Oi, Dieve, juk jau 5-tos šv. Kalėdos be tavęs, mylimas
tėveli. Tad melsk už mus, nes mes kasdieną daromės reika
lingesni tavo tėviško užtarymo pas Viešpatį.
Mes šiai liūdnai sukakčiai paminėti užprašėme 5 šv. Mi
šias už a. a. Pijaus sielą. Pirmos šv. Mišios bus atlaikytos
šį sekmad., gruodžio 20 d., 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje, 2343 W. 56 St. Mišių metu giedos O. Jameikienė. Antros
šv. Mišios ir egzekvijos bus gruodžio 23 d., 7:30 v. ryto Aušros
Vartų baž., 2327 W. 23 Place. Ten, kur buvo laidotuvės. Kitos
šv. Mišios bus Loyolos universiteto koplyčioje, Loretto ligo
ninės koplyčioje ir Sv. Pijaus bažnyčioje, 18 ir Ashland Ave.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus prašome pasimelsti
už a. a. Pijaus sielą.

Velionies Pijaus ir šeimos vardu visiems ačiū.

IZABELE STONCIENE IR VAIKAI

A.

A.

THERESE SHIMAN SNARSKYTĖ
Mirė lapkr. 25 d., 1964 metais ir buvo palaidota lapkr.
28 d.
Dabar ilsisi Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilusi ir
negalėdama padėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.
Prašome priimti mūsų nuoširdžiausią padėką. Dėkojame
gerb. kunigams, draugams, prieteliams už ligonės aplankymą
ligoninėje, suraminimą sunkioj, ilgoj ligoje, už įteiktus dva
siškų maldų vainikėlius, gėles ir užuojautos pareiškimus.
Mes atmindami ir apgailestaudami mūsų mylimos žmonos,
motinėlės, dukrelės ir sesutės pasitraukimą iš mūsų tarpo
dėkojame už atnašautas gedulo Šv. Mišias mūsų dvasiškieans
tėveliams: gerb. giminaičiui kun. S. Sapliui, M.I.C., kun. J.
Brennan, kun. J. Hughes.
Dėkojame kun. J. Brennan už pasakytą pamokslą bažny
čioje, kunigams: S. Sapliui, kun. prof. V. Mikolaičiui, kun.
Donaghui už palydėjimą į kapus ir maldas.
Nuoširdžiai dėkojame gerb. kun. S. Adominui už tikrai
tėvišką globą ir pareikštą užuojautą.
Dėkui gerb. prel. V. Čemauskui, prel. Mulcahy, provinci
jolui, kun. V. Rimšeliui, M.I.C., kun. J. Kardauskui, M.I.C.,
kun. P. Cinikui, M.I.C., kun. P. Paurazui, kun. Deveraux, kun.
F. Kelpšui, kun. F. Vaughan, S.J., ir kun. Mikolaičiui už at
vykimą į šermenis ir dalyvavimą bažnyčioje.
Dėkojame gerb. kun. J. V. Skrypkai Pgh., Pa., kun. J. Kuzinskui, kuri. A. Sabui, saleziečiui, kun. ,A. Mažuknai, M.I.C.,
kun. B. Vaišnorai, M.I.C., ir Tėvams Jėzuitams už Šv. Mišias
ir užuojautos laiškus. Teipogi Sės. Kazimierietėms, C. Clemensijai ir Sės. Celestinai už atvykimą į koplyčią ir dalyvavimą
laidotuvėse. Dėkingi esame Seselėms Pranciškietėms, Seselėms
iš Šv. Jeronimo par. mokyklos, teipogi Sės. M. Immaculatai,
S. Sp., Seselei, slaugei iš šv. Teresės ligoninės už maldas, šv.
Mišias, ir užuojautą pareikštą skaudžioj mūsų valandoj.
Dėkojame mūsų mieliems prieteliams Pranui ir Benetai
Cicėnamš bei krikšto motinėlei M. Šimonėlienei, už nuoširdžią
užuojautą, kuri padėjo mums pergyventi tą sunkų širdies
skausmą.
Nuoširdžiai tariame ačiū visiems ir visoms, kurie paau
kojo ir prisiuntė daugybę Šv. Mišių, bei įrašė velionę į Amži
nus Garbės narius mūsų mylimos Teresėlės sielą. Ačiū už pri
siųstas gėles, vainikus, pareikštas užuojautas žodžiu, per spau
dą, laiškais bei telegramomis.
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direkt. J. E. Maloney
ir jo štabui, kurie savo geru ir mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo velionę į aimžinastį, o mums palengvino pergyventi
nuliūdimą ir rūpesčius.
Dėkojame visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valan
doje.
Dėkojame visiems giminėms, draugams, prieteliams ir pa
žįstamiems, dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse.
O tau, mylima mūsų žmona, mamyte, dukrele ir sesute
a. a. Therese, lai gailestingas Dievas suteikia amžiną atilsį
danguje.
Nuliūdę lieka: Vyras Povilas,
dukrelės Cathy ir Marianne,
sūnelis Petras,
motina Anastazija Snarskienė,
sesutė Adeile Kundrotas.

B

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. gruodžio 19 d.

X švč. P. Gimimo parapijos
Motinų klubas turės savo Ka
lėdinį susirinkimą š. m. gruo
džio mėn. 21 d. 8 vai. v. para
pijos salėje. Programoje Kalė
dinės giesmės, kurias išpildys
Rasa ir Laimutis Degučiai
akordeonu, bei vaišės, kurias
ruošia pirmo skyriaus motinos,
joms vadovauja Dolores Jucius.
Narės kviečiamos gausiai daly
vauti ir atsinešti dovanėlę pa
sikeitimui.
X Marijona Dočkienė, 120
W. 107 iSt., gruodžio 8 d. šven
tė savo gimimo dieną. Ta pro
ga pas 5 sūnūs su marčiomis
ir dvi dukrelės savo motinėlei
iškėlė šaunias vaišes. Visi pa
linkėjo mamytei M. počkienei
ilgiausių ir sveikiausių metų.
M. Dočkienė būdama našlė iš
augino gražią ir pavyzdingą šei
mą, kurią dabar džiaugiasi.
X Petras Maldeikis gruodžio
20 d. 3 v. p. p. (ne antrą vai.,
kaip anksčiau buvo skelbta)
Jaunimo centre skaitys paskai
tą “Tautos likiminis klausimas”.
Rengia LVS Ramovė, Chicagos
skyrius. Visuomenė kviečiama
atsilankyti.
X Kun. Stasio Ylos maldyno
“Tikiu Dievą” kainos yra šito
kios: tikros odos viršeliais ir
ir paauksuotais kraštais — $8;
viršeliais, imituojančiais odą,
auksuotais pakraščiais — 7.00
ir imituojančiais odą viršeliais,
neauksuotais pakraščiais — $6,
bet ne $5, kaip šios dienos kul
tūriniame priede, naujų leidinių
skyriuje paskelbta, įsivėlus ko
rektūros klaidai. Maldynas gau
namas “Drauge” ir pas knygų
platintojus.
X Helen Gedvilienė, Labda
rių 1 kp. ilgametė pirmininkė
ir daug nuveikusi labdarybei,
nors nestiprios sveikatos, ibet
vis rūpinasi veikla. Jos pasidardavimu gauta amžina narė
Marijona Jurkienė, kuri taip
pat įrašė savo mirusį vyrą a. a.
Joną Jurkų ir paaukojo 100
dol. Labdarių s-gai.
X Nijolė Martinaitytė ir Jo
nas Kelečius atidaro Raleto-teatro pirmąjį spektaklį su Kos
to Ostrausko nauja drama “Se
nelis ir senelė”. Seka vieno ak
to baletas “La Rande”, išpildo
mas anglų balerinos Doreen
Tempest, dabar priklausančios
“Allegro” baleto kompanijai. Po
spektaklio bus koktailiai ir pub
lika turės progą susipažinti su
autorium, choreografu ir meni
ninkais. Rezervacijos gruodžio
26 d. ir sausio 2 d. priimamos
tel. 778-4240. (pr.)
X Stalui kristalas — visiems
gėrimams stiklai ir stikleliai,
karafos, vaisiams dubens ir
tortams lėkštės, saldaininės,
sviestinės, setai grietinėlei ir
cukrui, visų rūšių vazos, lėkš
tės, žvakidės ir kt. Terroje di
desniu įvairumu ir geresniu pa
sirinkimu, negu bet kurioje di
džiojoje prekyboje. Iki Kalėdų
Terra atdara ir sekmadieniais
nuo 12 iki 17 v. Terra, 3237
West 63rd Street, Chicago 29,
IU., tel. 434-4660. (sk.)

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip
pat ir vartotų, rasite lietuvių
pianų krautuvėje, 6134 West
Roosevelt Rd. Krautuvė atdara:
Ketv.: 1-9 v. Penkt., šešt. ir
Sekm. 1-5 vai. p.p.
(sk.)
X Išnuom. nauja salė Mar
ąuette Parke. Tinkama vestu
vėm, baliam iki 200 žmonių.
Dėl informacijos skambinti HE
6-4480. (sk.)
X Pirkite pigiau, naujus 1965
m. BUICK, DODGE ar OLDSMOBLLE su visomis fabriko
garantijom. Tel. Bruno Micke
vičiui 731-3535 ar RE 1-4445.
(sk.)

Chicagoj ir apylinkėse

X šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje prieš Pieme
nėlių mišias gruodžio 24 d. pra
dedant 11:30 v. iki vidurnakčio
12 v. sol. Pr. Bičkienė, Algir
das Brazis ir Dainavos ansam
blis bei parapijos choras giedos
kalėdines giesmes.
Iškilmingų mišių metu 12 v.
naktį ansamblis ir parapijos
choras lydimi solistų išpildys
gražias mišių giedojimo dalis.
Vagonuos ir diriguos Daina
vos ansamblio muzikai Petras
Armonas ir Algis Šimkus.

PAVYKUSI EGLUTĖ

gėsi savo numerius atlikti gali
mai geriau. Saulės Tumasonytės daina ir Jurgio Riškaus de
klamacijos ne vienam gnybte
lėjo už širdies savo paprastu
mu ir patriotiškumu, Jonukas *
Šalna savo drąsiu “Mano tėve
lis buvo karvelis” vertai susi
laukė ovacijų! Audronė Ambra
zaitytė deklamavo “Meškiuką
Rudnosiuką” ir Edis Razma B.
Brazdžionio “Ramybė su ju
mis”. Rimas Kožica akordeonu
pagrojo “Po aukštus kalnus
vaikščiojau” ir “Tylia naktis”, o
Edmundas Lipskis “Maršą” ir
“Jingle Belis”.
Gedas Grinis
puikiai stepavo, gi Rūta Kyraitė programą apvainikavo savo
“Snaigių” šokiu.
Trečioji dalis buvo bene pati
įdomiausia, tai dr. Simonaičio
magika. Kad pradėjo iš tuščio
delno versti lėkštėn dolerius,
iš tuščio puodo pilti vandenį,
konfeti versti saldainiais ir da
linti vaikams — ar 'begali būti
kas įdomesnio? Reikėtų suruoš
ti specialiai dr. Simonaičio magikos spektaklį — žiūrovų ne
trūktų!
Praalkę svečiai stiprinosi ska
nėšiais ir kava, gi Gutausko
akordeonas šokdino jaunuolius.
Beskambinant “Pučia vėjas” ir
“Noriu miego” atpuškavo ir Ka
ledų senis (dr. Ramonas) su
dovanomis.
Vakarą pradėjo ir užbaigė
Pagalbinio moterų vieneto val
dybos pirmininkė Vida Tumaso
nienė. Programą pranešinėjo Bi
rutė Kožicienė. Barą tvarkė Bie
žienė ir Libienė, gi prie bufeto
dirbo Tumasonienė, Pautienienė, Atkočiūnienė, Simonaitienė,
Kaunienė, Gaidžiūnienė. Visus
įeinančius per duris vis kalbino
Kilikonienė — rinko pinigus už
bilietus.
Bendras vakaro vaizdas la
bai geras. Sveikintina * mintis
neužsidaryti savo tarpe, bet
kviesti atsilankyti ir visuome
nę. Nors Dariaus - Girėno salė
buvo beveik pilna, bet duotąją
programą vertėjo pamatyti ir
platesnei visuomenei.
B. K.

Lietuvių Gydytojų draugijos
Pagalbinio moterų vieneto ruo
šta eglutė, įvykusi gruodžio 13
d. Chicagoje Dariaus - Girėno
patalpose, praėjo nepaprastai
gerai. Buvo girdėti nuomonių,
kad nė vienais metais nebuvo
tokios geros programos kaip
šiemet. Buvo įscenizuota ištrau
ka iš Balio Sruogos “Aitvaro
teisėjo — “Zuikio puikio teis
mas”, koncertinė dalis ir dr.
iSimonaičio
magiškosios lazde
X 40 labiausiai mėgstamų
lės
burtininkai.
lietuviškų melodijų. “Reąuest Jaunesniųjų Ateities šokėjų grupė turėjo savo kalėdinį pobūvį Mutual Federal Savings bendrovės
Records” bendrovė savo leidžia puošniuose rūmuose, 2212 W. Cermak Road gruodžio 12 d. Visi vaikučiai atsilankė su savo tėvais, o gru
“Zuikio Puikio teismą” sce
pei vadovavo jų šokių mokytoja Gramontienė, kuriai talkininkavo Mutual Federal bendrovės viceprez.
mų muzikos plokštelių “Music Casimir G. Oksas. Jaunieji šokėjai buvo apdovanoti kalėdinėmis dovanomis ir praleido laiką labai links nai paruošė p. Vileišienė. Ste
of Many Lands” serijoje tik ką moje nuotaikoje, sužavėti puošnia sale, naujais bendrovės namais ir lietuviškais ornamentais papuošta bint vaidinimą ir klausant vai
Išleido ilgo grojimo HI PI lie eglute.
kų lietuviškos, beveik be akcen
tuviškų melodijų rinkinį “40
to, tarsenos, galima įsivaizduo
Favorite Lithuanian Melodies”.
ti, kiek darbo ir kantrybės įdė
X Klaipėdos uosto mugė įTai simofinio orkestro įgrotos
jo
ponia Vileišienė! Pagarba
populiariausių liaudies dainų vyks 1965 m. sausio 24 d. Jau
jai
ir jos pagelbininkėm.
melodijos, tarp jų įmaišant ir nimo centre. Iškilmingas ati
Vaidino Chicagos ir apylin
vieną kitą ne liaudinę, pvz. Lie darymas, kurio metu bus trum
LENKIJOJE
laiko glaudžius ryšiius su viso kės gydytojų vaikai: Rūta Vi
pai
prisiminta
Klaipėdos
Kraš

tuviais esame mes gimę, Ei,
— Lenkijos lietuviai ir “burž. pasaulio lietuviais, “nacionalis leišytė, Laima Balukaitė, Danu
Lietuvos kareivėliai, Lietuvos to atvadavimas, prasidės 11 v.
nacionalistai”. Neseniai Vilniuj tais” ar “pažangiaisiais”.
tė Gaidžiūnaitė, Daina Danile
himną, Ramovėnų maršą, Kur ryto.
lankėsi Lenkijos Lietuvių Vi
vičiūtė,
Edmundas Lipskis, Ge
Kitos informacijos: lenkai
bėga Šešupė. Tai ramiai plau
X Arch. Vytas Pelda, A.I.A., suomeninės kultūros draugijos yra .sudarę “Lietuvių bičiulių das Grinis, Asta Gumytė, Lau
kianti ir be jokios įtampos išlaikė tarpvalstybinius J. A.
Centro valdybos Varšuvos sky draugijas” Krokuvoje, Pozna ra Valaitytė, Audronė Ambra
klausoma mėgstamiausių mūsų
Valstybių egzaminus ir gavo riaus
pirmininkas
Mykolas nėje ir Vroclave (b. Breslau). zaitytė, Rūta Bobelytė, Jonas
melodijų pynė.
architekto teisę visame šiame Kmita. “Komj. Tiesa” laikraš LLCK d-jos valdyba veikia Sei Bobelis, Jonas šalna, Julius Bo
X šv. Rašto studijose atei krašte. Iki šiol jis buvo išlaikęs čio atstovui jis papasakojo
belis, Algis Bobelis. Pranešinė
nantį antradienį bus diskutuo Illinojauis valstybės reikalauja apie Lenkijos lietuvių ryšius su nuošė. Ji išlaiko devynias lie jo Aidis Kožica, šviesas tvarkė
jama Kristaus gimimo aplinky mus kvotimus ir registruotas okup. Lietuva (“Komj. Tiesa”,, tuviškas mokyklas, o Seinuose Vyt. Žygas, muziką — Vyt.
— vidurinę, kurios direktorium
bių legendiškumas, kuris iškilo dar dviejose valstybėse. Archi lapkr. 11, Nr. 223).
yra A. Udzila, neseniai baigęs Gutauskas.
Chicagos spaudoj praėjusią sa
’Po vaidinimo buvo koncer
M. Kmita keistai supranta Vilniaus universitetą. Draugija
vaitę. Pradžia 7 vai. 30 min. tektas yra atlikęs visą eilę di
tinė
dalis. Gražu stebėti, kai
leidžia
“
Aušros
”
laikraštį
—
nuo
delių
statybos
darbų,
kurių
pa

minėtos
draugijos
tikslą
—
pasi

vakaro tėvų marijonų namuose
pradedant
4 metų pipirais ir
1965
m.
pradėsiąs
eiti
regulia

rodo,
jai
rūpi
“
padėti
Lenkijoj
skutinieji pažymėtini:
16-os
prie Draugo.
riai. (E.)
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aukštų (85-kių butų) apartanas lietuvis, ir ne tik Vak. Eu
mentinis namas; 7ių aukštų
ropoje, čia paklaustų: ar tai
(60,000 kv. pėdų) ofisams pa draugijai piimoje eilėje nerūpi
status (abu Chicagoj) ir Spring burti Lenkijos lietuvius, kelti
dale mauzoliejus su koplyčia jų kultūros lygį, puoselėti lie
(Peoria, III.). Arch. Pelda savo tuviškumą? Neįtikėtina ir kitas
ofisą
turi Chicagos miesto Kmitos teigimas — kad drau
gija palaikanti ryšius su “pacentre ir priklauso A.I.A, (A- žangiaisias lietuviais” JAV ir
merikan Institute of Archi- P. Amerikoje, beit., atsiribojan
tects) draugijai, kuri yra Tarp ti nuo “buržuazinių nacionalis
tautinės architektų sąjungos tų, kurių pažiūros mums nepri
narė. Toje pasaulinėje architek imtinos”. Netiesą. Turima duo
tų organizacijoje A.I.A. atsto menų, kad Lenkijos lietuviai pa
vauja J. A. Valstybes.
X Stanley W. Ropa, Peoples
X Dail. J. Pautienius suX Sol. Jono Vaznelio dainų Laimutis ir Rasa Degučiai, laimėję pirmą vietą akordeonų duetų kla
Federal Savings b-vės, 1618 W. grižo iš Rytinių valstijų, kur
ir
arijų plokštelė jau pagamin sėje Springfield, III. valstybės mugėje. Jiedu yra pakviesti išpildyti
18 St. prezidentas, drauge su buvo suruošęs savo darbų pa
ta
ir šiomis dienomis pasieks programas keliuose organizacijų parengimuose.
kitais 26 prezidentiniais elekto- rodas Bostone ir Providence.
DIDŽIULIS
riais iš Illinois valstybės, gruo Dailininkas parsivežė naujų kū platintojus. Plokštelės išleidimą
PASIRINKIMAS
džio 14 d. Springfielde forma rinių, keletą vėlyvo rudens pei- finansavo J. Karvelis.
liai atidavė savo balsus už sažų.
X Marąuette Parko tėvų ma
prekių ir kainų
prez. Johnson ir viceprez.
rijonų bendradarbių mėnesinis
Humphrey. Po to įvyko vaišės,
X Santaros - šviesos Naujų susirinkimas įvyks sekmadienį, NAUJAS PAŠTO REKOR
KOVA SU SKURDU
N
kuriose dalyvavo ir Illinois gub. jų Metų sutikimas įvyks gruo gruodžio 20 d., 1:30 v. p. p.
DAS
Prezidentas Lyndon Johnson
Kerner ir sekr. Powell. Elekto- džio 31 d., Mar-Lac House, 104 parapijos salėje.
Chicagos paštas gruodžio 15 paskelbė, kad federalinė val
rių dokumentas pasiunčiamas Bo. Miarion St., Oak Park., Bl.
Po susirinkimo bus žaidimai
senatui, kuris paskelbia prezi (vienas blokas į rytus nuo ir kalėdinės vaišės, pagerbsime d. sudarė naują rekordą — iš džia Chicagai paskyrė 4 mil.
dolerių. Tuomi iš dalies vykdo
dento oficialų išrinkimą. Inau Harlern Avė.). Šiltas bufetas ir mūsų dvasios vadą kun. J. Kar siuntė 14 milijonų laiškų.
Stoma
Storiai
ma kovos su skurdu programa.
Doora Whadow»
guracija bus sausio 20 d.
šampanas prabangioje, erdvioje dauską jo gimtadienio proga.
KALĖDINĖ PARODA
Spėjama, kad apie 700,000 Chi
grojant nuotaikingai
X Daktarai B. Poškus, G. salėje,
X Danguolė P. Bartkuvienė
Šiomis dienomis
Chicagos cagos gyventojų skurdžiai gy LANGAI ir DURYS
Misevičius, gyvenantys Kanka muzikai. Nemokamas mašinų Lojolos u-te siekia magistrės lai viešoje
Antrieji žieminiai langai ir durya
bibliotekoje
miesto vena.
iš STAINLESS STEEL (8 rūšių),
kee, ir dr. J. Kalpokas, gyve pastatymas prie salės Pra psnio. Studijuoja psichologiją. centre prie Randolph ir Michi
ALUMINIJAUS IR NYLON. STO
nantis Bradley, paaukojo per džia 9 vai. vak. Staliukai 8—10 Semestro darbui temą pasirin gan gatvių vyksta įdomi kalė
PASIŽYMĖJĘ ARCHI
GELIAI ir įvairaus metalo ir stik
žmonių.
Užsakomi
telefonais:
Balfą lietuvių šalpai po 25 do
TEKTAI
ko “Vizitas į lietuvių vaikų na dinė paroda. Lankymo valan
lo gaminiai. Tvoros. Store fronte.
LA 3-9037 ir 434-6325. (pr.)
lerius. (pr.)
mus”. Atsilankiusi į šiuos na dos nuo 9 vai. ryto iki 7 v. v.;
C. Murphy Associates, Chi KOSTAS BUTKUS
X Taupos maisto produktų mus darbo metu, gavusi iš ve šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki cagos architektų sambūris, ruo
X Dantų gyd. Viktorija ir
ALUMINUM CONSTR. CO. '
Pranas Sakalai, gyv. Ciceroje, krautuvė, 2819 W. 71 St, RE dėjos reikiamas informacijas, 5:30 v. v.; sekmadieniais už šia planus 60 mil. dolerių kaiTel. LU 5-6291
lapkr. 25 d. susilaukė pirmgi- 7-1996, primena savo klien savo darbe trumpai aprašė dr. daryta.
nuosančiai FBI rūmų statybai
M.
Montessori
auklėjimo
prin

mio sūnaus, kuriam duotas Ro tams, kad Šv. Kalėdoms esa
Washingtone.
GAISRŲ GESINIMO APA
berto Viktoro vardas. Dr. Vik me pasiruošę. Bus galima gau cipus ir Vaikų namus.
RATAI
torija toliau tęs praktiką nuo ti reikalingi produktai KūX Kas norėtumėt per šven
Chicagos miestas iš varžyti
čioms: žuvų ir silkių gaminiai, tes pasilinksminti, turėkite gal
vasario 1 d. (pr.)
Lietuvių Meno Ansamblio “DAINAVA”
nių
parduos 23 senus gaisrų
aguonų pienas, namie rauginti voje, kad Chicagos ir Cicero
gesinimo aparatus. Seniausias
tik ką išleista religinio turinio
kopūstai, vinigretas ir kt.
Jūrų Šaulių kuopa rengia Pir yra iš 1919 metų. Pardavimas
plokštelė
Kalėdoms ir Naujiems Me mos Kalėdų dienos linksmą va įvyks gruodžio 28 d., 2805 S.
“GARBĖ TAU, VIEŠPATIE”
tams įvairūs kepiniai, tortai, karą, kuris įvyks Lietuvių Au Saeramento.
ditorijoje,
š.
m.
gruodžio
25
d.
(kalėdinės bei velykinės gies
raguolis, kumpiai, paukštiena,
Įėjimas
$1.50;
studentams
1.00
UGNIAGESIAI
PAAUKOJO
šviežia mėsa, vietos ir impor
mės ir kiti religiniai kūriniai su
GYVYBES
tuoti produktai. Priimame už dol. Gausus bufetas ir baras.
solistais)
Gros 16 asmenų L.T.S. Korp!
Nuo 1910 m. gruodžio 22 d.
sakymus. (sk.)
Neolituanų orkestras.
Chicagoje, eidami savo parei
X Didžiausią ir įvairiausią
Be to, ten pat š. m. gruo gas, žuvo 296 ugniagesiai.
Taipogi anksčiau išleista lietuviškų
pasirinkimą KŪČIŲ ir Šv. KA džio 31 dienos vakarą Jūrų
dainų plokštelė
MIRĖ ALDERMANAS
LĖDŲ stalui gausite Marąuet Šauliai rengia ir savo Naujųjų
Aldermanas Alphonse Toma
"TĖVYNEI AUKOJAM"
te Delicatessen, 2553 W. 71 St., Metų sutikimą. Bus baras, bu so (28-ojo wardo) mirė. Dabar
tel. PR 6-2717.
fetas ir gros 4 asmenų Conti Chicagos miesto taryboje yra
Abi plokštelės (stereo ir monaural)
gaunamos pas J. Karvelį, 2715 W. 71st
Su geriausiais švenčių linkė nental orkestras. Įėjimas $6.00, penkios tuščios vietos.
St., Chicago, 60629, IU.. Tel. 471-1424
jimais
Leokadija Žvynienė ir už kuriuos gaunamas šampanas
ir pas platintojus.
UNIVERSITETO PREZIDEN
Stasė Urbonienė ir vakarienė.
TAS ATSISTATYDINA
(sk.)
Maloniai kviečiame prijau
GERIAUSIA DOVANA KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 1
X Kostas Ostrauskas iš Phi
Chicagos Roosevelto univer
čiančius dalyvauti šiuose Jūrų
ladelphijos atvyksta į premje
X Pilną pasirinkimą Kalė Šaulių parengimuose, nes pel siteto prezidentas dr. T. Robert
rą savo dramos “Senelis ir se doms visokių Telefunken apa nas skiriamas Jūrų šaulių laivo Pritchell įteikė atsistatydinimo
HEALTHY FOOD RESTAURANT
nelė”, kuri su baletu bus pa ratų dar tebeturi Gradinsko išlaikymui.
raštą. Jis dėl nuomonių skirtu
LIETUVIŲ
VALGYKLA
statyta gruodžio 26 d. 8 v. 30 TV, radijų, stero hi fi, magne
Dėl stalų užsakymo prašome mo universiteto administraci
3236 South Halsted Street
min. ir sausio 2 d. 8 v. 30 min. tofonų, patefonų ir plokštelių skambinti: DA 6-1345 arba CL jos klausimais užbaigia savo
Tel.: DAnube 6-9837
teatre 2515 W. 69 St. Bilietus krautuvė, 2512 W. 47 St. Rytoj 4-2665. J. š. kuopos valdyba darbą kitų metų rugpiūčio pa
Julija
O.
Bičifinienė
Chicago 8, Illlnola
(įr.)
rezevuoti tel. 778-4240. (pr.) atd. nuo 11 v. iki 4 v. (sk.)
baigoje.
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