
Vol. XLVI

Lietuvos \ 
nacionaline 1

LM.MažvyJ°/
tbibliateka/

Price 100 Printed in 4 paris

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRASTI9

•
4545 VVEST 63rd STREET CHICAGO 29, ILLINOIS 

TELEPHONE: LUdlovv 5-9500

Šiandien Draugas 32 pusi. Kaina 10 c. Nr. 300

ŽMOGUS KRISTAUS 

UŽGIMIMO ŠVIESOJ
Tylus, kažką žadąs laukimas viešpatavo žemėje. Tartum tūkstan

čius metų kovojusi ir tiesos ieškojusi žmonija būtų nujautusi, jog tu
rės įvykti kažkas nepaprasto, kas išjudins pasaulį iš pačių pamatų. 
Politinė romėnų jėga be paliovos slėgė pavergtąsias tautas, kaip dabar 
Sovietų Sąjunga engia pagrobtuosius kraštus, tarp jų ir Lietuvą. Ci
ceronas rašo apie kažin kokią pranašystę: ateisiąs karalius, kuriam 
turėsianti pasiduoti visa žmonija, jei nenorėsianti žūti. „Kas jis toks 
bus ir kada ateis" — klausia stabmeldys kalbėtojas (De divin 2, 
54). Vergilijus apie seną Sibilės pranašystę šitaip sako: gimsiąs ste
buklingas, dieviškas kūdikis, per kurį atsinaujinsią visi padarai ir ku
ris atnešiąs pasauliui taiką.

Ir, kai atėjo paskirtoji valanda, kai begalinis žmonijos ilgesys, 
reikalaująs Išganytojo, pasiekė dangų... tylią gruodžio naktį... Betlie
jaus tvartelyje, ...niekieno nepažintas, ...niekieno nepriimtas... gimė 
Jėzus Kristus

„Toje pačioje šalyje buvo piemenų, kurie budėjo ir sergėjo per 
naktį savo bandą” (Luko 2,8). „Jie atėjo skubindamiesi ir rado Ma
riją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą prakarte” (Luko 2, 16).

Keista: pirmi Kristaus draugai žemėje buvo paprasti piemens. 
Jis nesiuntė savo angelų nei pas Erodą, nei pas žydų vyriausius ku
nigus, nei pas turtingus pirklius, — bet pas nusižeminusius piemenis. 
Kadangi jie buvo kupini nusižeminimo, Dievas nesigailėjo jiems su
teikti gausių tikėjimo malonų.

Tvirtas krikščioniškas tikėjime, tu esi didžiausias žmonių tur
tas! Mano bičiuli, per krikštą ir į Tavo sielą įdėjo dangiškasis Tė
vas šv. tikėjimą. Ar tu dabar uoliai juo rūpiniesi? Ar saugai jį nuo 
pavojų?

* «
*

Šventasis Vincentas Ferreri kasmet, savo krikšto sukaktuvių 
dieną, duodavo atnašauti mišias toje pačioje koplytėlėje, kurioje jis 
buvo tapęs Dievo sūnumi,

Aš taip pat buvau pakrikštytas prieš daugel metų, ir nuo tos 
laimingos krikšto valandos iki dabar kiek visokių malonių sulaukiau 
iš Dievo! Tačiau ar gerai suprantu, kas yra pakrikštytas žmogus? 
Šventasis Liudvikas karalius vadindavosi Liudviku iš Puazi (Poisy), 
nes tenai buvo pakrikštytas. Tąs vardas jam buvo brangesnis už 
Prancūzijos karaliaus titulą.

Gavau krikštą, kai dar buvau visai mažytis, gal tiek aš apie jį 
tesupranfu dabar, kiek supratau tuomet...

Krikšto dieną aš iš paprasto žmogaus tapau Dievo sūnumi; iš kū
dikio, neturinčio antgamtinės gyvybės, likau sudie
vinta būtybė, galinti gauti Dievo malonės šioje že
mėje ir negęstančios garbės Danguje; iš rūstybės sūnaus, tariant 
šventojo Rašto žodžiais, tapau Išganytojo Jėzaus Kristaus dalimi, ir 
tokiu būdu, kartu su juo, likau malonus Dangaus Tėvui. Tą dieną 
Dievas iš manęs padarė savo bažnyčią, gyvą koply
tėlę, kurioje apsigyveno visa Švenčiausioji Trejybė.* *

*
Visi šaukia, kad reikia žengti pirmyn, kilti, tobulėti. Krikščioniui 

tas šūkis — ne tik laisvas idealas, bet pareiga. Kaip ją atlikti? Ogi 
pirmiausia privalau nesipriešinti, neuždaryti (širdies, 
jokiam, kad ir mažiausiam Dievo įkvėpmui, aiškiam sąži
nės paraginimui, — tokiam paraginimui, kuris sutinka su mano luomo 
pareigomis, su krikščioniškosios tobulybės dėsniais.

Pasiaukojimas, išsižadėjimas teikia didelį džiaugsmą, rimtą, bet 
realų ir didelį. Kur rasi didesnį džiaugsmą už tą, kurį jaučiame savo 
pareigą atlikę, artimui krikščioniškosios meilės įkvėptą patarnavimą 
suteikę, nelaimėję žmogui ranką ištiesę, gelbėdami išsilaisvinti paverg
tai lietuvių tautai iš sovietinės vergijos...

*
Žmogus yra pernelyg dįdelė būtybė — šis pasaulis negali jo pa

tenkinti, jis trokšta beribės. Duok, versk į jo širdį kiek nori žemės nie
kybių ir gėrybių: priversi jų visą kūgį, bet širdies nepripildysi.

Ko nors neturėdamas, kai kada esi patenkintas; turėdamas — 
nebūsi patenkintas niekada. Tokią jau Dievas žmogui širdį sutvėrė. Jei 
žemė šiame pasaulyje mums galėtų duoti dangų, mes niekada į dangų 
nežiūrėtume.

Taip dažnai mūsų sakomi žodžiai: dar, d a u g i a u, i 1- 
g i a u labai vaizdingai išreiškia žmogaus didybę ir menkumą. „Kas 
trokšta — tas kūrinys”, — pasakė kažkoks išminčius. Trokšti ir 
niekada nepajėgti to troškimo numalšinti — štai didžiausia žmogaus 
kankynė, štai kartu ir didybės ženklas, nes šiokia ar tokia būtybė 
tiek yra verta, kiek verti jos t r o š k i m a i,

Neša vargo užmiršimą Kūčių vakaras brangus;
Žemei skelbia atpirkimą įsikūnijęs dangus.

Maironis

NAUJA JUNGTINIU TAUTU UNIJA 
VENGRIJOS ATŽVILGIU

Jungtinių Amerikos Valstybių sumanymu Vengrijos klausimą perima U Thant. Jungt. Tautos, 
baigdamos sesiją, pasisakė už Chiang Kai-sheką, už naują vyriausybę Jemene, bet prieš Vengri

jos vyriausybę

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų visuotinis susirinkimas! 
baigė savo 17 sesiją gruodžio 21 
dieną anksti ryto, posėdžiavęs 
tris mėnesius ir svarstęs išla
lančias tarptautinės politikos 
problemas. Prieš išsiskirstyda- 
mas Jungt. Tautų pilnumos su
sirinkimas nubalsavo 50 balsų 
prieš 13 Vengrijos laisvės už
gniaužimo (įvykdyto sovietų) 
klausimą palikti toliau generali
nio sekretoriaus U Thant žinio
je. Tuo buvo užbaigtas darbas 
Naujosios Zelandijos atstovo 
Sir Leslie Munro, kuriam spe
cialiai buvo pavesta judi'nti Ven 
grijos klausimą. Dabar ta at
sakomybė perkelta į generalinį 
sekretorių U Thant. Stebėtojai 
numąto, kad Burmos “neutra
lusis” U Thant bus švelnesnis 
kas liečia Sovietų intervenciją 
Vengrijoje. Munro buvo ryžtin
gas antikomunistas.

JAV ir Sovietų atstovų ginčas
Prieš šį planą balsavo Sovie

tų satelitinis blokas ir Kuba, 
Gvinėja bei Jugoslavija. Net 43 
kraštai susilaikė. Tie balsavi
mai davė progą persimesti ašt
riais žodžiais Jungtinių Ameri
kos Valstybių atstovui Carl T. 
Rowan ir Sovietų atstovui Va- 
lerian A. Zorin. Šis pastarasis 
pažymėjo, kad pusę visų 110 
Jungtinių Tautų narių, įskai
tant ir Afrikos kraštuš, nepa
laikė Jungtinių Amerikos Vals
tybių pasiūlymo. Anot Mask
vos atstovo, Vengrija “aiškiai 
veda taikos politiką, kai Jung
tinės Amerikos Valstybės yra 
užsiėmusios šaltuoju karu”. Per 
kėlimas atsakomybės į U Thant

reikalą tik komplikuosiąs.
Amerikos atstovas Rowan pa 

žymėjo, kad tokios Zorino pas
tabos jo nestebina, šešerius me
tus užsitęsusieji Sovietų išsisu
kinėjimai neužtemdė nei šio su
sirinkimo, nei viso pasaulio pa
žiūros į tą grubią tiesą, kas 
įvyko tragišką 1956 m. rudenį. 
Toliau, JAV atstovas tvirtai 
pareiškė, kad viso šio klausimo 
Amerika nemano “perkelti į už
maršties lentynas”. “Dabartinė 
akcija yra toli nuo to, kad Ven 
grijos klausimas būtų likviduo
tas”, kalbėjo Rowan.

Privačiai kalbėdamas Munro 
pažymėjo, jog jis nepritaria JA 
Valstybių pasiūlymui Vengrijos 
klausimą pavesti U Thant ži
niai. Jis priminė, kad prieš šios 
Jungtinių Tautų sesijos pradžią 
JAV rūgs. 17 ,d. pasiūlė, kad 
Vengrijos klausimas būtų įves
tas į darbotvarkę. Munro lapkr. 
30 d. buvęs nuvykęs į Washing- 
toną, kur kalbėjęsis su Valsty
bės sekretoriaus pavaduotoju vi 
daus organizacijų reikalams —- 
Harlanu Cleveland. Munro nu
stebimui, Clevelandas pasiūlė, 
kad Jungtinių Tautų atsakomy
bė Vengrijos klausimu būtų per 
kelta į sekretorių U Thant. Mun 
ro yra tarptautinės teisininkų 
komisijos sekretorius ir praei
tą savaitę jis pirmininkavo tų 
teisininkų suvažiavimui Brazi
lijoje. Ten su* juo pasimatęs 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
attache ir pranešęs, jog JAV 
šprendimas yra galutinis — 
Vengrijos reikalą perims U 
Thant.

Paskutinis šios Jungtinių

Tautų sesijos posėdis dar kele
tą valandų užtrukęs, kol galuti
nai buvo nutarta pripažinti kre
dencialus naujosios Yemeno A- 
rabų respublikos delegacijos, va 
dovaujamos Al-Zaim Abdullah 
Al Saliai. Už tai pasisakė 74 
nariai, susilaikė 12. JAV pasi
sakė už. Taigi Jungtinių Tautų 
susirinkimas nusprendė Chiang 
Kai-sheko tautinę vyriausybę 
laikyti tikru Jungtinių Tautų 
nariu ir susilaikyti nuo Vengri
jos vyriausybės pripažinimo.

Baigiant Jungtinių Tautų su
sirinkimą, buvo suteikti įgalio-. 
jimai generaliniam sekretoriui 
U Thant reikale sušaukti nepap
rastą Jungtinių Tautų sesiją 
pavasarį, kai bus reikalinga 
spręsti lėšų klausimas finan
suoti Jungt. Tautų taikos pa
laikymo pastangas U- .. 
artimuosiuose Rytuose.

Juan Boseli išrinktas Dominin
konų . respublikos prezidentu.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Domininkonų respublikos
naujuoju prezidentu, atrodo, iš
rinktas Juan Bosch, 63 metų, 
revoliucinės partijos vadas.

— Adlai (Stevenson vakar pa
reiškė, kad JAV karinė misija, 
išsiųsta į Kongą, neturinti po
litinės reikšmės. Toliau jis pa
reiškė, kad Sovietai nesibrau- 
ną į Kongą.

Amerika duos Britanijai 
raketa Polaris

Baigus istorinę konferenciją
NASSAU, Bahamų salos. —

Prezidentas Kennedy ir Brita
nijos ministeris pirmininkas 
Macmillan vakar baigė istori
nius pasitarimus, trukusius dau 
giau kaip 3 dienas.

Jų konferencijos darbotvar
kėje buvo šie klausimai; Kon
gas, Skybolt raketos vystymo 
likimas, raudonosios Kinijos - In 
dijos ginčas, Kubos krizė ir kt. 
tarptautiniai klausimai.

Daugiausiai premjerą Macmil
laną domino raketos Skybolt teiks lėktuvus, ginkluotus su 
likimas; Amerika atsisakė šią atomais. Vėliau, kai Britanija

Kanados premjeras Diefenba- 
keris vakar atskrido į Nassau 
miestą pas Macmillaną. Prezi
dentas Kennedy vakar išskridęs 
pas šeimą į Floridą Kalėdų šven 
tėms.

— Jungtinės .Amerikos Vals
tybės ir Britanija sutarė jung- 
tinai turėti atominę jėgą Šiau
rės Atlanto organizacijos (Na
to) rėmuose.

Pradžioje Amerika Britanijai

Bankrotavuskj karalių 
rojus

PARYŽIUS — Portugalija, — 
rašo Paryžiaus “Aurore” — tu
rėtų būti pripažinta bankrota- 
vusių karalių ir sostų įpėdinių 

i rojumi. Joje rado ramią prie
glaudą: Italijos ekskaralius
Humberto, buvusi Austrijos ka
ralienė Zita, Bulgarijos sosto 
įpėdinis Simeonas.

Jie ramiai gyvena puikiose 
vilose Atlanto pajūryje, paslėpti 
nuo portugalų kaimiečių, kurių 

žemiausias Europoje.

Mirusios karalienes
kalėdinės atvirutės

HAGA, Olandija — 4,200 ka
lėdinių atviručių, pasirašytų ka
ralienės Wilhelminos prieš mir
tį lapkričio 28 dieną, pasiųstos 
asmenims, nes to norėjo jos 
duktė karalienė Julijona. Kalė
dinės atvirutės daugiausiai ad
resuotos Vengrijos pabėgėliams, 
Rusijos emigrantams, ir Olandi
jos rezistentams II Pasaulinio 
karo metu.

Sovietu Sąjungą 
__O

Prie Kalėdų eglutės, kuri puošia Standard Federal Savings & 
Loan Assn. rūmus, 4192 S. Archer Avė., Chicagoje, trys lietuvai
tės, Maria mokyklos auklėtinės: sėdi Aldona Tamošiūnaitė, stovi 
Raminta Raslavičiūtė (kairėje) ir Rita Baranauskaitė. Jos tą 
eglutę pačios padabino' su, savo pagamintais papuošalais.

MASKVA — Buvęs raudono
sios armijos karininkas ir Va
karų Vokietijos moteris ketvir
tadienį apkaltinti šnipinėjimu 
prieš Sovietų Sąjungą.

Buvęs armijos karininkas, pa
vadintas Popovu, apibūdintas 
„Judu”, kuris, girdi, tarnavęs... 
Pentagonui ir bandęs surinkti 
informacijų apie sovietų rake
tas ir kur jos yra pastatytos.

Moteris, pavadinta tik Mans- 
field, apkaltinta rinkimu pa
slapčių apie sovietų karinius da
linius, stovinčius Vokietijoje.

„Raudonoji žvaigždė”, sovietų 
armijos laikraštis, rašo, kad 
buvęs sovietų karininkas ir mo
teris į Sovietų Sąjungą atsiųsti 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Britanijos, Vakarų Vokietijos, 
Prancūzijos, Turkijos ir kitų 
kapitalistinių kraštų žvalgos 
įstaigų.

Prieš kelias dienas Kremlius 
penkis JAV ambasados tarnau
tojus pavadino „šnipais”.

raketą vystyti.
Jungtinės Amerikos Valsty

bės sutiko duoti Britanijai ra
ketų Polaris, kurias jos laivai 
galėsią panaudoti gynybos rei
kalams. Taigi, atrodo, kad Bri
tanija tampanti atskira atomi
ne jėga.

turės atominių povandeninių lai 
vų, jai bus duodamos Polaris 
raketos, bet be atominių gal
vučių.

JAV nutraukia Skybolt rake
tų gamybą. Amerika ir Anglija 
padidins paprastas karines jė
gas.

Trumpai iš visur

Britanija ir Europos 
Bendroji Rinka

BRIUSELIS, Belgija — Bri
tai ir Europos Bendrosios Rin
kos kraštai užvakar pabaigė pa
sikalbėjimus šiais metais Bri
tanijos įsijungimo į Europiečių 
Ekonominę Bendruomenę, nepa
žengdami artyn prie sprendimo, 
negu jie buvo prieš dvylika mė
nesių. Geriausias dalykas buvęs, 
pasak vieno konferencijos šal
tinio, kad „pasikalbėjimai nenu- 
trūkę”.

— Panamos vyriausybė nori 
susigrąžinti žemę Kanalo zono
je, kuri buvo parduota Jungti
nėm Amerikos Valstybėm 1904 
metais.

— Tokio mieste, Japonijos 
sostinėje, jau penkta diena siau 
čia smogas.

— Britanijoje pakilo bedarbių 
skaičius. Gruodžio 10 dieną ten 
buvo 566,196 bedarbiai; didžiau 
sias skaičius per beveik ketve
rius metus.

I — Popiežius Jonas XXIII šian 
dien 1 vaj. p. p. (Chicagos lai
ku) pasakys kalėdinę kalbą.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės praplečia raketų bandymų 
centrą Cape Canaveral, Fla.

— Izraelis ir Burundi užva
kar pasirašė sutartį, užmegzda
mi kultūrinio ir techninio bend
radarbiavimo santykius.

—• Britanija gaus raketą Po
laris, b.et atominės galvutės bus 

| šiaurės Atlanto organizacijos
(Nato) rankose.

i
KALENDORIUS

Gruodžio 22 d.: šv. Pranciš
ka Cabrini, Dobile; metų ket
virtis.

Gruodžio 23 d.; IV Advento 
sekmadienis.

Gruodžio 24 d.: Kūčios, Ado
mas ir Ieva, Žibutė.

ORAS
'Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 30 laipsnių, galimas snie
gas; rytoj — sniegas, šalta.

Saulė teka 7:15, leidžias 4:23.
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AMŽINOJI PAMOKA

“Taigi, Jėzui gimus Judo Bet
liejuje karaliaus Erodo dieno
mis, štai Išminčiai iš rytų atė
jo į Jeruzalę ir sakė: Kur yra 
gimusis žydų karalius? Nes mes 
matėme jo žvaigždę rytuose ir 
atėjome jo pagarbinti”. (Mat., 
2).

Kaip netinkamai ir neįtikėti
nai šis Išminčių klausimas tu
rėjo skambėti Judėjos gyven
tojams, kurie žinojo, kad Jėzus 
gimė tvartelyje, bet ne rūmuo
se, kur gimsta karaliai! Ta
čiau mums skurdi Kristaus gi
mimo aplinka, kurią prisimena
me šv. Kalėdų metu, visados 
nuskamba džiaugsmingai ir įti
kinančiai’. Kristus Kūdikis yra 
Dievo Sūnaus, Švenčiausios Trejy 
bės antrasis Asmuo. Jėzus tik
rai yra viso, kas sukurta, Ka
ralius. Jis atėjo į pasaulį ir gi
mė nuostabiame skurde, norė
damas mus ypatingai pamoky
ti. Ko mes galime pasimokyti 
iš Betliejaus šalto tvartelio ir

šiurkščių ėdžių? O štai ką: 
Kristaus Kūdikio didybė paei
na ne nuo to, kokiose aplinky
bėse Jis gimė. Jo didybė buvo 
toji, kad Jis buvo Dievas. Kris
taus gimimas mums nuolatos 
primena, kad tikrasis mūsų ver
tingumo matas nėra turtas ar 
garbė. Mūsų didingumas yra 
tas, kad mes per krikštą tam-, 
pame Dievo vaikais, įsūnytais 
Jėzaus Kristaus broliais ir se
serimis. Ir kad apsaugotumėm 
šitą sielos didingumą, mes pri
valome mąstyti su Kristumi, 
veikti su Kristumi, gyventi su 
Kristumi, kaip nuoširdūs, prak 
tikuojantieji katalikai.

Tegu šios Kalėdos įkvepia( 
visus Lietuvos Vyčius branginti 
ir rodyti į desperaciją pateku
siam pasauliui krikščionybės di 
dingumą — kovojančio katali
ko gyvenimą! Tegu jūsų Kalė
dos būna šventos ir linksmos! 

Kun- Antanas Zakarauskas 
Ill.-Ind. Aps. dvasios vadas

Lietuviška eglutė, papuošta Chi
cagos vyčių.

Nuotrauka Al. Raubiscio

VEIKLOS KELIU

Kiekvienas piovėjas laikas rių pavojų, kurių didžiausias 
nuo laiko peržvelgia iškirstų yra nutautimas. 
pradalgių barą, kiekvienas ke- Lietuvos vyčiai laukia, kad

THE UTHUANIAN WORLD-WID6 DAILY

4548 VEST 4Srd ST., CHICAGO 28, ILL, TeL LUdlow 5-9500

leivis atsigrįžta į nueitą kelią. 
Juk svarbu žinoti, ar toli nu
eita, ar tiesi pradalgė išvary 
ta. Kaip kiekvienas žmogus, 
taip ir žmonių sambūris turi

mokslus einąs ar juos baigęs 
katalikiškasis jaunimas išpirk
tų savo vekselį — įsijungtų į 
jų gretas. Didžiai sveikintinas 
susirūpinimas organizacijos
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, . ~ , t-. kyla dvasios giedrumas, vienas
rungtynes Queen s Reereation, kjtu pasitikėjimas jic pasitlti

laikas nuo laiko peržvelgti nu- prieaugliu. Išjudintas tėvų kal- 
veiktus darbus. O gal šakotoje bos reikalas, gražiai puoselėta 
veikloje atsirado negeistinų - lietuviška daina. Gyvas judėji- 
spragų, kurios trukdytų toli- mas kuopų ir apskričių rodo, 
mesnius darbus? Tai jau toks kad vyčiai teberašo savo gražią 
kiekvieno veikiančiojo dėsnis, ir garbingą istoriją puslapis po 
Džiaugiamasi pasisekimais, tai- puslapio. O nuoseklumas ir vi
ščini nukrypimai bei klaidos. dinis darnumas yra ilgo am- 

Lietuvos vyčiai turi kuo pa- žiaus pažadas. Iškylančios įvai- 
sidžiaugti. šieji metai jiems bu- rios problemos yra veiklos ženk 
vo darbingi. Džiugu, kad vy- lai. Tik miegantieji neturi jo
čiai nesiverčia pragaištingomis kių problemų. Pr. R.
rietenomis, kuo pasižymi kai LIETUVIŠKA KALĖDŲ 
kurie jų broliai. Jų veikloje iš- EGLUTE

Pranas Zapolis, 36 vyčių kuo

Prenuaseiata: Metams % metų
Chicago], Cicero Ir užsienyje $13.00 $7.00
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00

e Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik ii anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kaino- prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

3 mfin. 1 mfin. 
$4.00 $1.75
$3.50 $1.50

e Redakcija dirba kasdien
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 13:00

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00

..niiiiiHiiiiiiiiiiiHimiiiimiiiiiiiiiiMiipiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiimimiiK

6236 So. Ashland Avė., trečia- 5 — pos • vytis, sėkmingai surengė
me aukšte. Po rungtynių visi savo dvasiog vadaį Rur}e yr&. lietuviškos Kalėdų eglutes me-, 
dalyvaus puotoje Vyčių name. jų visokeriopos veiklos rams- n° Parodą daunįmo F?ntre- 7
Pasimatysim.

KEGLJNINKAI BENDRAUJA

Agatonas čiai.
Jau už slenksčio vyčių auksi-

įvyko gruodžio 9 ir 16 d.d. Jei
gu kas nori dar pamatyti puoš
nią lietuvišką eglutę, tegu nu-

nio jubiliejaus metai. Didelė Vyksta į “Museum of Science
- . „„ , „ garbė po tiek veiklos metų iš- and Tndustrv”S. m. gruodžio men. 23 d. 3 liktį yig jauniemg ir gvvastin. and Industry ’

Va ‘ P2;5oeenAS u 7 Sa\ giems. Tai rodo, kad vyčiai te- MŪSŲ BIČIULIAMS 
ieje, 62u6 S. Ashland venue, į beeina geru ir tiegiu keliu Tai visiems, rėmusiems šiais me-
^pobū^Ten pat 6 vai. įvyk^ r°d°’ kad > ir tebet”i *>• Vyčiu veiklą, lin-

vaišės ir kitos prašmatnybės.

DABBšCIC i VYTĖS
. it
III. - Ind. apskrities vyčių biu 

letenį sumaniai redaguoja dvi j 
darbščios vytės — Loretta Ma- 
cekonis ir Dolores Rupp.

gerų vadų, kurie moka vairuo- kime linksmų Kristaus Gimimo 
ti organizacijos laivą tarp įvai- švenčių.

Invest with First Federal of Coffeyville
“INSURED SAVINGS”

CURRENT RATE

4'/2%
SAVE BY MAIL

MULTIPLE TRUSTS ACCEPTED
FIRST FEDERAL SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION
COFFEYVILLE, KANSAS

VYČIUS APLANKYS KALĖD 
Ų SENELIS

Šį sekmadienį, gruodžio 23 d. 
susirinks vyčiai ir jų draugai 
į šeimynišką, puotą, kurią ren
gia Chicagos apskrities vyčiai, 
vadovaujant Šv. Mykolo para
pijos vyčių 5-tai kuopai. Mūsų

G oria Kassof, 17 m , New y'o ,-ke, 
N. Y., džiaugiasi, kad jos s 
t'nj Rich ~dson ' ‘c'dš •
21 d sat iokt /“m. S .' k 
tarnauja laivyne ir mergina, para
šė prez. Kennedy kišką, kad pa
dėtų jos būsimam vyrui gardi lei
dimą. Prez. Kennedy tarpininka
vo, laišką persiųsdamas laivyno 
vadovybei.

klebonas kun. A. Valančius bus 
vakaro vedėjas. Kalėdų senelis 
dalins dovanas. Giedosim Kalė
dų giesmes ir dainuosim Kalė
dų ir kitas dainas. Bus užkan
džių pakankamai visiems 
“Cube Steaks”, “Baked Ham” 
ir prie jų tinkamų įvairumų ir 
Kalėdų pyragaičių. Vyčių name 
yra dvi eglaitės. Viena papuoš 
ta /merikietiškai, gi kita — tik
rai lietuviškai. Ponia Kass ir 
Jonas Akšys savo rankų darbu 
pagamino visus papuošimus.

Kviečiam mūsų lietuvius at
silankyti pamatyti eglaites, su
sipažinti su vyčiais ir, jeigu pa
tiks, pasilikti visam vakarui. 
Įėjimas — nemokamai, tik jeigu 

1 pageidausit pasilikt vakarienės 
! — reikės bilieto. Vakarienė pra 
sidės 7 vai. vakare, bet svetai
nė bus atdara kelioms valan
doms prieš tai. Vyčių namas 
yra 2453 W. 47 g-vė. Kviečiam 
v;sus. 3 vai. p. p. bus kėglių

PERTZBORN-GROSSE
FUNERAL HOME 

2336 W. Cherry St., DI 2-0589 
MILWAUKEE, WISCONSIN

•U 4

Mkornak Puneral Home
1656 S. 5t.h Street 

MI 5-2467
MILWAUKEE, WIS.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS KAREIVIŲ CICERO
Per savo Valdyba

SVEIKINA SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR 
NAUJAIS METAIS

visus narius ir lietuvius biznierius Rėmėjus

Judge of Superior Court 

ALFONSE F. WELLS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu visiems Lietuviams

„ ir

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems 

už didelę paramų rinkimuose.

SVEIKINU SU ŠV. KALĖDOM 
ir linkiu laimingų Naujų Metų 

savo klientams, bičiuliams ir pažįstamiems.

IWBŲ SIUVYKLA IR VALYKLA
ANTANAS GEGUŽIS

3233 S. Halsted St. Te! 326-3995
#*1

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime

visiems Lietuviams

STEPONAS C. LACKAVVICZ
Laidotuvių direktorius

2424 West 69th Street 
2314 W. 23rd Place

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

SS

Tegu Kristaus užgimimo žvaigžde džiaugs

mu pripildo mūsų širdis. Gloria in Exelsis 

skambant, savo bičiuliams ir draugams, 

Draugo leidėjams Tėvams Marijonams, 

Draugo skaitytojams ir visiems lietuviams 

linkiu gražiausių Kalėdų ir laimingiausių 

Naujų Metų.

WALTER S. BALTIS
TRUSTEE (Trustistas)

Metropolitan Sanitary District of Greater Chicago

s.r

Lear n More 
About Indians
Read the day-to-day account 
of the “DOINGS” of a Priest 
among the Indians of South 
Dakota

in

The Little Bronzed Angel
Published and printed in the Mission Print Shop, 
edited by Rev. Gualbert Brunsman, O.S.B., for the 
support of 450 Indian boys and girls. Printed monthly 
— Subscription $1.00 per year)

Maillo: Rev. Gualbert Brunsman,
SUBSCRIPTION BLANK gSpaurs Indian Mission

Marty. South Dakota

Name: ... ....-..-... .......... . .... ....... ......

Address: ................................................ . ................ ........

City: «.... „.................. Zone: ..... State: ... „.
(1 subscription) $1.00

KAZĮ K FURNITURE CO. 
5905 So. Kedzie Avė., PR 8-1331, Chicago 29, III.

| Specialus išpardavimas matracų — BURTON 
DIXIE (Slumber on) RESTONIC Dr. Fuller, 
HOLLYWOOD lovos ir kiti moderniški baldai. 
Prieš pirkdami baldus patikrinkite kainas pir
miau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau negu 
kitur.
GAMINAME BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS

Pasirinkite stilių ir medžiagą, kuri jums patinka. Taip pat 
atnaujiname senus baldus.

JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAIČIAI

Biznieriams apsimoka skelbtis dicnr. ‘‘Drauge’



Šventinės nuotaikos—■-

AUKOS DVASIOJE
Tikrosios kalėdinės nuotai

kos tik prasideda. Bet jau ke
lios savaitės, kai žmonės laks
to po krautuves, pirkdami ne
būtinos svarbos daiktelius sa
vo šeimos nariams, artimie
siems Tai nieko daugiau, kaip 
i mus giliai veikiančios šio 
krašto įtakos, kurių, nei girti, 
nei peikti negalimai Tas įta
kas turime vertinti tik tiek, 
kiek sugebame į tuos pirkimus 
ir dovanojimus įjungti tikro
sios krikščioniškos dvasios, 
kiek artimui duodame dovaną 
iš meilės. Jei to nėra, tai telie
ka mūsų susimenkinimas ir 
vergiškas pasidavimas preky
binių tikslų įtaigojimams.

Tačiau nei pirkiniais, nei 
švenčių kilnumo nužeminimu 
mes negalime pakeisti savo 
gyvenimo prasmės, negalime 
sunaikinti Kristaus gimimo pri 
siminimo kilnumo, negalime sa 
vęs padaryti tik svetimų nuo
taikų vergais. Krikščionis turi 
visada žinoti, kad Kristaus gi
mimo šventė nėra prekybos 
pasisekimo proga, o mūsų iš
ganymo pradžios prisiminimas, 
mūsų pareigų gilesnis įsisąmo
ninimas ir didesnis atliktinie
siems darbams ryžtas. Kalė
dos — tai didžioji žmonijos 
persikeitimo diena, kuri ryš
kiausiu brūkšniu perskiria se
nąją ir naująją eras.

Mūsų šventinės nuotaikos ne 
turėtų būti užgožtos materia
liniu pasitenkinimu ar materia 
liniais dalykais mūsų taripusa- 
vės meilės atrėmimu. Tos nuo
taikos turėtų būti paremtos 
tyru džiaugsmu, kad mes esa
me ainiai tų didvyrių, kurie 
savo gyvenimu patvirtino krik
ščionišką dvasią, kad esame 
veiksniai tos istorijos, kuri, 
prasidėjusi prieš du tūkstan- 
šius metų, tebesitęsia iki da
bar.

*
Pirmosios Kalėdos — ana 

paslaptingoji naktis — pra
sidėjo didele auka. Ta auka 
buvo atiduota paties Dievo 
žmogui ir žmonių, atsidavusių 
Dievo planų vykdymui. Krikš
čioniškoji auka kaip tik ir pra
sidėjo, kai Kristus pirmą kar
tą žmogiškomis akimis pažvel
gė į savo tvarinį — žmogų. Ta 
auka reikalinga ir nūnai, kada 
krikščionys eina jau aiškiais 
ir tiesiai pramintais krikščio
nybės keliais.

Kalėdinės nuotaikos turi kel 
ti ir mumyse aukos dvasią. 
Aukos dvasia eina kartu su 
džiaugsmu, nes lengviau duoti, 
negu prašyti. Auka teikia dide
lį pasitenkinimą, kada ja atre
miamas mūsų dvasinis gyveni
mas, mūsų tarpusaviai meilės 
ir teisingumo santykiai, mū
sų tautinės pareigos ir mūsų

įsipareigojimai vergijos pan
čius nešančiai tėvynei.

Kristus atėjo ne karališko 
dvaro trimitams trimituojant, 
bet vergui spaudžiant Jo Mo
tinos ir Jo Globėjo pečius, kai 
jie ėmėsi sunkios kelionės, kad 
pilnai atitiktų amžiniesiems 
Dievo planams ir savo auka 
prisidėtų prie Dievo valios ap
sireiškimo žemėje. Aukos dva
sios reikalas neturėtų aptem
dyti ir mūsų šventinio džiaugs
mo, nes aukos nuotaikomis 
mes esame panašesni į pasiau
kojantį Dievą. Tikroji aukos 
dvasia — tai džiaugsmas, tei
kiant pagalbą tiems, kurie tos 
pagalbos reikalingi.

*
Tuoj po didžiųjų švenčių pra 

sidės vėl mūsoji tikrovė — 
aukos mėnesiai, žiemos laiko
tarpis yra veiklos ir aukos 
laikotarpis. Pradės mūsų kul
tūros, visuomenės ir politikos 
vadovai priminti, kad mūsų 
auka, darbas ir veiklus prisi
dėjimas yra reikalingi lietu- 
viškięms darbo barams. Ir mes 
negalėsime atsisakyti, nes tai 
išeina taip pat iš tų pačių mū
sų pareigų, kurios mus verčia 
gyventi darbo ir aukos gyve
nimu savo pačių gerovei, savo 
pavergtos tautos laisvės troš
kimų gaivinimui ir jos atga
vimui.

Mūsų solidarumo lietuvybei 
įsipareigojimas pareikalaus iš 
mūsų ne tik mokesčio, bet ir 
aukos Lietuvių Bendruomenės 
vedamam liet. kultūros plėti
mui. Mums reikės savo auka 
prisidėti prie Lietuvos laisvini
mo veiksnių darbo palengvini
mo. Mes turėsime atsiminti, 
kad mūsų krikščioniška ir lie
tuviška. dvasia reikalauja varg 
stančiam broliui pagelbėti. Pa
galiau krikščionybės plėtimas, 
auklėjimo uždaviniai, spaudos 
reikalai — visi jie remiasi mū 
sų auka ir tikrąja krikščioniš
ko pasiaukojimo dvasia. Mūsų 
pečiais remiasi Lietuvos lais
vė, jaunoji karta, žmonijos 
ateitis.

Jei mes nūn lengva širdimi 
at'duodame savo uždarbio da
lį paprastiems blizgučiams, ku 
riais perkamės artimo prielan
kumą, juo labiau mes turime 
savo auka gelbėti pavergtą tė
vynę, puoselėti savą kultūrą, 
pakelti iš vargo suskurdusį 
brolį ir atiduoti duoklę Kris
taus mokslo plėtimui žemėje. 
Šventinės nuotaikos neturi 
baigtis krautuvių uždarymu, 
bet ir po švenčių turi prasi
tęsti mūsų lietuviškuose darbo 
baruose, kad mes išliktume 
vertais savo vardo krikščioni
mis ir pavergtos tautos vai
kais. I*r- ^r.

VATIKANAS,
Vysk. V. Brizgys apie visuotinį Bažnyčios suvažiavimą

Vysk. V. Brizgys gruodžio — niekas netrukdė, niekas ne- 
18 d. lėktuvu iš Romos grįžo protestavo, tačiau, iš kitos pu- 
į Chicagą. Romoje išbuvo 2>/2 sės, buvo visų. dalyvių aukščiau- 
mėnesio. Dalyvavo visuose vi- sias respektas vienas kitam, 
suotinio Bažnyčios susirinkimo kantrumas. Tas laisvumas tie- 
posėdžiuose. Vysk V. Brizgys siog sukrėtė atvykusius iš už 
yra dalyvavęs paruošiamojoje geležinės uždangos, taip pat 
vyskupų diecezijų administravi- protestantus, kurie stebėjosi 
mo komisijoje, kurios darbas ir turima žodžio laisve, ir pa- 
pasibaigė su prasidedančiu vi- rodyta vienų kitiems pagarba, 
suotiniu susirinkimu. Visos pa-j Kiekviena sesija buvo prade- 
ruošiamųjų darbų komisijos dama recitatyvinėmis mišiomis, 
baigė savo darbus prieš šuva-. kįek galima, atnašaujamomis 
žiavimą, o suvažiavimo metu [ skirtingomis apeigomis. Tas su-! 
buvo išrinktos visiškai naujos, j darydavo ypatingą bendrumo 
kad laisviau būtų persvarstyti įr vienybės Kristuje nuotaiką, 
keliamus klausimus. j 0 pasitaikantieji vėliau diskusi-

— Koks, Ekscelencija, bend- jose niuansai tik duodavo pū
ras Jūsų įspūdis iš visuotinio nesnį Bažnyčios vaizdą. Net ir 
suvažiavimo? — buvo pirmas dalyvavusieji suvažiavime kita- 
“Draugo” atstovo klausimas tikiai neišsivežė įspūdžio, kad 
grįžusiam vyskupui. katalikų vaduose būtų kokio

— Klausimai svarstomi pa- susiskaldymo.
grindinai. Pvz. diskusijos apie _ Kaip atrodo, kada, baig- 
apsireiškimo šaltinius tęsėsi sjs šis Bažnyčios susirinkimas? 
pustrečios savaitės. Per du mė
nesiu kalbėjo 563 suvažiavimo 
dalyviai ir apie tiek buvo pa
duota pareiškimų vien raštu.1 
Net ir žodžiu kalbėjusieji turė
jo vėliau raštu įteikti savo min
tis. Taigi klausimai buvo dis
kutuojami vispusiškai.

Dabartinės pertraukos metu

Kaip yra pareiškęs popie
žius Jonas XXIII, jei Dievas jį 
gyvą laikys, 1963 m. Kalėdos 
turėtų būti Bažn. susirinkimo 
užbaigimo šventė.

— Kaip yra su Šv. Tėvo svei
kata?

Gydytojai oficialaus pareiški-
komisijos uoliai dirba. Jos su- m o nėra padarę. Be operacijos 
darys galutinę išdiskutuotų i gal jie ir nėra tikri> kas popie. i 
klausimų redakciją ir peržiūrės žiui yra Pasireiškia sunki ane-j 

mija. Paskutiniu metu popie
žiaus sveikata pagerėjo. Daly- j 
vavo gruodžio 7—8 d. posė- i 
džiuose ir gruodžio 9 d.- —

dar likusią, diskutuoti paruoš
tą medžiagą.

— Ar galima tikėtis kokių 
ypatingesnių naujų dalykų?

— Taip. Žinoma, ne pagrin- Šventųjų kanonizacijoje. Ta- 
dinių principų klausime, bet! čiau, palyginus su tuo, kaip 
pvz. liturgijoje, pasauliečių da- anksčiau atrodė, popiežius y-
lyvavime Bažnyčios misijoje, 
vienuolynų klausime. Liturgi
joje yra tendencija apeigas pa

ra nusilpęs žodžiu, yra ligo
tas, nors ne taip, kad turėtų 
gulėti lovoje. Kiek teko priva-

daryti labiau suprantamas kiek- j čiai sužinoti, gydytojai nėra pa- 
vienam prasilavinusiam pašau-i darę galutinio sprendimo dėl 
liečiui, taip pat įtraukti visų ti-, ligos pobūdžio Spaudoje pa- 
kinčiųjų dalyvavimą liturginia- reikštas spėūmas, kad popie-
me veiksme. Pasauliečių ir vie
nuolių klausime pagrindinė ten
dencija labiau sudvasinti jų gy
venimą ir įtraukti į misijinio 
apaštalavimo rūpestį.

— Yra nuomonė, kad suva
žiavime esama linkime J libe- 
rališkumą Šv. Rašto aiškinime 
ir kitose bažnytinio gyvenimo 
srityse.

Tokie gandai gal bus kilę ry
šium su spaudoje pareikštomis 
mintimis laikraštininkų, kurie 
patys diskusijose nedalyvavo, 
o bandė daryti išvadas ir Baž-

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 22

Brangūs Sesės ir Broliai Kristuje!
Ir lietuvių kolegija Romoje 

buvo poligliotiškas punktas. 
Čia gyveno Australijos, Brazi
lijos, Kolumbijos, Meksikos į
vyskupai, taipgi buvo vyskupų j 
iš JAV, Portugalijos, Ispanijos,1 
Italijos. Taip pat trys kunigai 
iš Lietuvos. Tokia buvo mūsų 
šeima. Turėjome daug lanky
tojų. Atsilankė Sydney, Rio de 
Janeiro kardinolai, o iš Romos 
kurijos — kard. Maseūa, kard. 
Pizzardo, taipgi daug įvairių 
vyskupų.

— Ai teko Ekscelencijai išsi
kalbėti su kunigais iš Lietu
vos?

— Taip. Kadangi jie turi 
grįžti į Lietuvą ir kadangi bu
vo žinoma, jog sugrįžę bus eg
zaminuojami, tai pasikalbėji
mai buvo labai diskretiški. Šiaip 
mūsų, kartu gyvenant Šv. Ka
zimiero kolegijos patalpose, 
santykiai, buvo labai broliški. 
Kan. J. Stankevičius buvo da
vęs pasikalbėjimą “Tiesai”. Bet 
jame matyti nemažai paties 
korespondento prijungto pada
žo.

— Ekscelencijai būnant Ro
moje, įvyko didžioji Kubos kri
zė ir prez. Kennedy ultimatu
mas. Kokį įspūdį tai padarė 
tarp visų atvykusių iš už Gele
žinės uždangos; juk Romoje 
buvo sovietų laikraštininkų bei 
palydovų ir kt,

— Visų nuomonė buvo, kad 
Rusija negali priešintis, nes 
Sovietų vidaus ramybė paremta 
ginklu ir teroru prieš gyvento
jus Jei įvyktų koks ginkluo
tas konfliktas su užsieniu, ku
ris pareikalautų piliečių lojalu
mo, Rusija turėtų subirti. Už 
poros dienų visi pamatėme, kad 
toks spėliojimas buvo teisiu- i

Visus sveikinu Kristaus at
neštos šviesos ir ramybės šven
tėje. Tepripildo Kalėdų nakties 
džiaugsmas kiekvieno širdį.

Be Kristaus šviesos trūksta 
džiaugsmo sieloje, jaukumo šei
moje, prasmės žemiškose pra
mogose. Kur Kristus paniekin
tas visuomenės tvarkyme, iš ten 
iki šiai dienai ateina tik vergi
jos, baimės ir visokio skurdo 
aidas.

Tik Kristuje galima pažinti 
Dievą, kuris yra Tiesa. Tiesoje 
žmonės mokosi tikros meilės, 
kuri yra visokios ramybės ir 
džiaugsmo šaltinis.

Kaip išminčiai iš tolimų šalių 
paskui žvaigždę, taip mes vieni 
kitiems padėkime surasti Kris
tų, esantį mūsų tarpe.

Kristaus Dievo ramybė ir 
šviesa teesie su jumis.

VYSKUPAS V. BRIZGYS

Nuotrauka vaizduoja vysk. V. Brizgį, išeinantį iš pirmosios II Vatikano 
Bažnyčios susirinkimo sesijos.

U\zis.taai. ^/itnlrno <^>vs.nts.i. iz 

<Q\f aujų-jų. įlįstų, Ld^zocja

cdVųošizldziai iosiliinams aiiUi minų 2braugai, cfl-ztimuosiui, 
^/szadaziui, ed^šnisjui, LLPažįitamui iz oiiUi LSzoLim Hsi cz>ei£4- 

Lietuviui jdaziajams fiaiauly!

1'inlzims Qumi oisisnn Qšzaui /zaLaimos iz Latziau-
iiai zzitzaLingų malonių! 'Usyul U\ziilaui 'zJailza iz ęt^ąmųlzs., 
Oddsoo iz ąztimo msiLs oisifiatauja Qūių iizdyis, fzad įzsz Qui —— 
2bt£vo kaza lųits vii laižiau įiLiitų fiaiaulyte!

žius serga vėžiu bet gydytojai 
tuo dar nėra tikri.

— Susitinkant su pasaulio 
vyskupais, koks susidarė įsnū- 
dis, ar i«e orientuojasi Lietu- 
-’cs reikalu?

— Kiek teko sutikti vysku
pų kai tik pasisakiau, kad esu 
lietuvis, nė vienam nereikėjo 
aiškinti, kas Lietuva yra ir kaip 
joje gyvenama. Bibliniame ins
titute, Romoje, vyksta tylin- 
čiosios Bažnyčios paroda. Ir ten 
Lietuva taip gerai reprezentuo
jama, kaip nė viena kita tauta.

nyčios linkimo ieškoti glaudes- Net Vengrija ir Lenkija, paly- 
nių ryšių su kitų krikščionių ginus su Lietuvos eksponatais, 
bendruomenėmis. Suprantama, tik paminėtos. Tai didelis kun. 
pačios diskusijos buvo laisvos V. Mincevičiaus nuopelnas.

— Kai kur esama gandų, kad 
; galimas konkordatas su Lenki
ja. Klek šie gandai turi pa
grindo?

— Tų gandų šaltinis yra 
toks; šios Bažn. susirinkimo se-į 
sijos pabaigoje į Romą atvyko' 
Lenkijos seimo vicepirmininkas [ 
Zenonas Kliszko. Jis, padaręs 
eilę vizitų, pakvietęs kai kurių 
laikraščių korespondentus ir ei
lę Maskvai prielankių žmonių, 
paskleidė žinią, kad Lenkija 
esąs koegzistencijos pavyzdys į 

I tarp katalikų ir komunistų ir 
kad esąs galimas konkordatas:' i
su Lenkija. Į tą jo pareiškimą 
buvo atsakyta Vatikano dien-

CJžvų, ^lĄazijonų ; Vazolu 
u.n. QJ.onai. Qj.anc.iu5.,

LJ\azimiszo U\ooncijoi Qdyzss.nų Vt

rašty “L’Osservatore Romano” 
gruodžio 16 d. vedamuoju, ku
ris yra labai griežtas ir kuria
me pareiškiama — pirma, kad 
dabartinė Lenkijos vyriausybė 
nėra kilusi iš tautos, o iš Mask
vos ir paremta raudonąja armi
ja. o ne piliečių pritarimu; ant
ra. dabartinė Lenkijos vyriau
sybė katalikus engia visokiais 
būdais ir, kiek kartų ką su Len
kijos vyskupais sutarė, vėliau 
sutartis sulaužė ir juos apga
vo; trečia, dabartinės Lenkijos 
komunistinės vyriausybės tak
tika įrodo, kad tarp komuniz

mo ir religijos negalima jokia 
koegzistencija.

— Ar nenumatoma,, kad į 
sekančią. Bažn. suvažiavimo se
siją atvažiuos daugiau Lietu
vos vyskupų?

' — Tai priklausys nuo Mask
vos. Į šią sesiją Maskva nė vie
no Lietuvos vyskupo neišleido. 

— Ar Ekscelencija vyksite į
tą sesiją?

— Taip. Vyskupų dalyvavi- 
į mas būtinas. Jei kuris vyskupas 
, negalėtų dalyvauti, turi gauti 
[ specialią šv. Sosto dispensą.

J. Pr.

Spaudoje ir gyvenime 

KANADOJE YRA

“Tėviškės Žiburių” Nr. 49 pa
skelbė šį įdomų pranešimą:

“Pagal paskelbtus 1961 m. su
rašinėjimo duomenis, Kanadoje yra 
27,629 lietuviai. Prieš dešimtį me
tų t. y. 1951 m., jų buvo užregis
truota 16,224. Taigi, padidėjimas 
gana didelis — 11,405. Po 1951 
m. surašinėjimo pačių lietuvių bu
vo! spėliojama, kad Kanadoje yra 
apie 20,000. Galimas dalykas, pir
masis surašinėjimas nebuvo l,abai 
tikslus arba nevisi lietuviais užsi
rašė. Per tą dešimtmetį imigravo 
Kąnadon lietuvių iš kt. kraštų, bet 
dalis emigr. į JAV.

1961 m. surašinėjime tautybės 
klausimas buvo apspręstas per as
mens tėvo tautybę. Reikėjo atsa
kyti į taip formaluotą klausimą: 
“Kuriai etninei ar kultūrinei gru
pei priklausei Tamsta arba Tams
tos protėvis vyriškojoj pusėj, at
vykstant į šį žemyną?”

Pagal atsakymus į tą klausimą, 
Kanadoj rasta (skliaustuose nuro
dytas 1951 m. skaičius): britų 
7,996,669 (6,709.685); prancūzų
5,540,346 (4,319,167): vokiečių
1,049,599 (619,995); ukrainiečių
473,337 (395,043); italų 450.351 
(152,245): olandų 429,679 (2*46,- 
267); lenkų 323,517 (219.845); es
tų 18,550; latvių 18,194; žydų 
173,334 (181,670): indėnų 208,286;

ROMULO GALLEGOS

27,629 LIETUVIAI

• eskimų 11,835 ir negrų 32,127 
(18.020).

Britų kilmės gyventojų Kanado
je vra" 43.8 % (47.9%), prancūzų 
30.4% (30.8%).I

Pagal provincijas lietuviai taip 
pasiskirstę: Newfoundlande — 42, 
P. E.’Island — 5, N. Scotia — 441, 

i N. Brunswick — 158, Quebece — 
5,883, Ontario — 16,200, Manitoba 
|— 932, Saskatchewan — 644. Al- 
! berta — 1,816, B. Kolumbija — 
I 1.479, Yukon, — 15, Northwest 
į Territories — 14.

Lietuvių vyrų iš bendro 27.629 
yra 14,846, moterų — 12,783. Que- 

: bėco prov. yra 3,026 vyrai, 2.857 
į moterys; Ontario — 8,681 vyrų, 
[7,519 moterų; Saskatchewane — 
386 vyrai, 258 moterys; Albertoj 
— 1,005 vyrai, 811 moterys; B. 
Kolumbijoj — 840 vyrai, 639 mo
terys.

Kanados 1961 m. statistikoj lie
tuviai figūruoja nuo 1921 m. Tai

pgi,. 1921 m. jų užregistruota 1,970, 
i 1931 m. — 5,876. 1941 m. — 7,789, 
1951 m. — 16,224, 1961 
27,629.”

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Antroji dalis
Išgėrus kavą, — po to niekas daugiau nepateks 

[ į tų vyrų pilvus ligi pat vakaro, kol sugrįš į ūkį, iš- [ 
: skyrus drumstą vandenį ir kramtamo tabako kar
čių sulčių, — išjojo varovų būrys su Santu Luzardu 

■ priešakyje, linksmi, susijaudinę ateinančios dienos 
aistromis, krėsdami pokštus ir svaidydarnies šelmiš- i 
kom užuominom, bendrai prisimindami ankštybes- | 
niųjų gaudymų nuotykius, kurių metu rizikavo gy
vybe tarp buliaus ragų ar vos nebuvo sutrypti po 
arklio kanopomis, vieni kitus dilgino pavojingais iš
šūkiais.

— Pažiūrėsime, kas išdrįs man prilygti, — kal
bėjo Pacharotė. Susilažinau, kad vienas pats apdoro
siu dvidešimtį jaučių, ir jų pūslės bus įrodymas.

m.

Nėra didesnio skausmo už mei
lėje kilusį, nėra didesnės meilės 
už skausmuose subrendusią.

Putinas

Sunki buvo kova ir užtruko ligi vidudienio. Va
rovų rankose lasso neturėjo poilsio, daug arklių žu
vo, išlikusieji vos begalėjo laikytis ant skaudančių 
kojų. Bet jau surinkimas buvo sustojęs, nes taip 
pat ir karvės buvo nusibaigę nuo tokio lakstymo. Vien 
tik vyrai tebebuvo smagūs, tiesūs ant savo sunkiai 
alsuojančių arklių, nejautrūs alkiui ir troškuliui, už
kimę nuo šūkavimo, bet visi linksmai tebedainuoda- 

j mi dainas, kurios ramino bandą.
i Jau buvo vėlyba popietė, kai Antanas davė įsa

kymą pradėti paskirstymą. Marija Nieves prisiar
tino prie gyvulių ir pradėjo šaukti prijaukintuosius Į 
jaučius. Šie, pažindami savo skerdžiaus balsą ir pri
pratę prie tokio surinkimo, išėjo iš kaimenės ir susto
jo toje vietoje, kur bus sudaryta ^šiam ūkiui prijau
kintųjų banda, pirmoji, kuri bus išskiriama.

Ir lyg būtų buvę vieni niekai ši sunki suvarymo 
kova, gyvulių išskirstymas irgi davė progos pasiro
dyti su lygumietiškais gabumais už uodegos pagrie-, 
biant ir ant žemės parverčiant jaučius, kai jie buvo 
skirstomi į tą ar į kitą bandą.

Paskui buvo pradėta išskirti “Baimės” ir Jabero 
Rondo ūkių gyvulius, tuo būdu sudarant vadinamas 
varovų bandas. Pagaliau, kai pasirodė keletas jau
čių bei apsiveršiavusių karvių, atžymėtų ženklu “La 
Amarenjos”, kuri nedalyvavo gyvulių surinkime, nes 
ji buvo labai toli nuo Altamiros, Balbinas Paiba 
pradėjo juos išskirti kaip jam priklausančius.

Luzardas stebėjo tuos veiksmus, neištardamas 
pė žodžio, bet kiekvieną kartą, praeinant “La Ama- 
renjai” priklausiusiam gyvuliui, jis atidžiai žiūrėjo į 
jo ženklą, o paskui į tą, kokį turėjo Paibos arklys. 
Paiba ėmė nerimti ir pagaliau paklausė:

— Kodėl kiekvieną kartą, kai praeina koks gy
vulys, tamsta žiūri į mano arklio šlaunį?

— Todėl, kad arklys nešioja jūsų įdagą, bet ro
dos, kad jis skiriasi nuo tų gyvulių ženklų.

Bet jo paties ištarti žodžiai jam pasirodė sveti
mi. Taip galėjo išsireikšti Antanas ar kuris tikras ly- 
gumietis; taip nekalbėjo miesto žmogus.

Balbinas turėjo pasiaiškinti:
— Aš turiu įgaliojimą pasiimti “La Amarenjos” 

gyvulius.
Ir tada jam atkirto miesto žmogus:
—Tamsta man parodyk šį įgaliojimą, nes, ligi

neįrodysi teisėtai besielgiąs,1 negalėsi iš čia išvesti 
nė vieno svetimo gyvulio.

— Vadinasi, tamsta manai juos pasilaikyti sau?
— Neprivalėčiau aiškintis tokiam akiplėšai, 

kaip tamsta, — jam atsakė. — Bet, to nepaisyda
mas, pasakysiu: laisvai beklaidžiodami po stepę, jie 
čia atsidūrė, panašiai jie sugrįš į “La Amarenją”, 
jeigu iš ten niekas neatvyks jų atsiimti.

— Karamba! — sušuko Paiba. — Ar tik tams
ta negalvoji pakeisti Lygumų papročius?

— Teisingai. Kaip tik to siekiu. Noriu išnaikin
ti kai kuriuos Lygumų papročius.

Ir Balbinas Paiba turėjo sutikti su tuo, kad 
Santas, pirma atėmęs iš jo uždarbį, kurį galvojo gau
ti iš Altamiros gyvulių, dabar jam neleido pasiimti 
kitų, kurių nebuvo daug, bet vis tik šiek tiek būtų 
uždirbęs, jam žinomu būdu ištrynęs jų nešiojamus 
ženklus.

Jau prijaukintųjų banda brovėsi į užtvarą. Ir tai 
buvo įspūdingiausia visos dienos akimirka. Laukiniai 
gyvuliai susimetė tarp tvorų, kurios įlajos pavidalu 
ėjo siauryn, privesdamos prie užtvaro vartų, o juos 
stūmė arkliai, kurie, atrodė, pritarė raitelių entu
ziazmui apvaldant galvijus. Tarp debesies dulkių, ku
rias kėlė kanopos bei nagos, ir virš susiduriančių ra
gų traškėjimo, jauniklių bliovimo, bulių maurojimo, 
arklių spardymosi ir stumdymosi, aidėjo apkurtinan
tys varovų šauksmai:

— Čionai! Varyk! Varyk!
Jie sudarė judančią tvorą, versdami nepaklusnius 

gyvulius įeiti į užtvarą, stumdami juos arklių už
pakaliais.

IBua dausdanl
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MUSŲ KOLONIJOSE

Grand Rapids, Mich.

Įspūdingas Maironio minėjimas

Gruodžio 9 d. L. B. Grand 
Rapids apylinkės vadovybės ini 
ciatyva buvo surengtas Mairo
nio 100 m. gimimo minėjimas 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mok. salėje.

Minėjimą atidarė apylinkės 
pirm. J. Puodžiūnienė, primin
dama, kad P. L. B. iniciatyva 
buvo paskelbti šie metai — Mai 
ronio metai, nes jis, kaip tautos 
pranašas to užsitarnavo.

Paskaitą apie Maironį skaitė 
svečias kun. dr. P. Celiešius. 
Grandrapiečiams lietuviams bu 
vo staigmena, kai paskaitinin
kas paskaitą, pailiustravo Mai
ronio kūrybos citatomis. Pas
kaitininko nuoseklumas ir nuo
širdus perdavimas Maironio žo
džių, išspaudė ne vienam ir a- 
šarą. Mes grandrapiečiai nuo
širdžiai džiaugtumėsi, jei ir daž

grupė pašoko 3 šokius, kurie 
žiūrovams paliko gana gerą įs
pūdį.

Šokius parengė J. Puodžiūnie
nė, akordeonu grojo N. Girgi- 
naitė. P. T.

Susidomėjo mūsų šokiais
Lapkričio 27 d. lietuvių tau

tinių šokių grupės — jaunimas 
ir jaunučiai dalyvavo jaunųjų 
talentų pasirodyme, kuris įvy
ko Civic Auditorium Black & 
Silver Room salėje.

Stebint, publiką salėje buvo 
jaučiama susidomėjimas mūsų 
grupės pasirodymu. Gražūs ir 
spalvingi tautiniai drabužiai su
darė gana gražų efektą, o dar
nus abiejų grupių išpildymas 
Šusto, Kalvelio ir Kepurinės

Iš kairės j dešinę: Joanna Bccbe, Vincenta Stakauskienė, Stella 
Kaulakienė, Alice Bartkuvienė, Joanna Želvienė, Mary Wodman — 
tevij marijonų bendradarbių parengimo linksmos šeimininkės.

sulaukęs 78 m. amžiaus gruo- | 
džio 8 d. Kingstono lietuvių baž 
nyčioje šv. mišių metu. Vėlio

mis buvo gimęs Andriejavo 
I vaisė., Suvalkų apskr. Į Ame
riką atvyko prieš I Pasaulinį 
karą. Visą laiką gyveno Wilkes 
Barre ir 35 metus išdir
bęs įvair. Pennsilvanijos anglių 
kasyklose. Velionis priklausė 
Romos Katalikų susivienijimui, 
buvo ilgametis Draugo, Garso 
ir kitų laikraščių skaitytojas. 
Palaidotas Kingstono lietuvių 
kapinėse. Pašarvotą velionį kop 
lyčioje lankė daugybė lietuvių.

A. a. Antanas paliko žmoną 
Marijoną, tris sūnus — Julių,

atstovus pasitarimui Vasario, sausio 5 d. sukviesti kitą orga- Antaną> Joną) sesutę Marijoną 
16-sios minėjimo reikalu. Pa- nizacijų atstovų pasitarimą ga- parakan„kipnp Garbondale 
sitarimas įvyko Gary, Ind., lie- lutinam programos sudarymui. p& , . |fcrol- Aibiną New Yorke’ 
tuvių parapijos patalpose. Pasi vietog LT3 susirinkime šių brc’ius Juozą, Jurgį ir sesutę 
tarimo metu buvo nuodugniai meįų gruodžio 15 d. buvo nu- 'Agotėlę Lenkijoje, vieną sesutę 
apsvarstyta kada ir kaip ruošti įar£a Vasario 16 dienos minėj! Magdaleną Staskevičienę Lie- 
Vasario 16 d. minėjimą. Vicnin ruošti atskirai East Chica- tuvoje ir daugelį giminių Ame- 
gai sutarta ruošti vasario 17 d. jgOS( Įnd., lietuvių parapijos pa- rikoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, 

vertai užsitarnavo ilgų publi-1 (sekmadienį) Gary, Ind., lietu- įaĮpOse šis nutarimas įneša į I Ilsėkis ramybėje, mielas 
kos aplodismentų. Akordeonu vių kolonijoje. Ruošti kiek ga-! abiejų lietuvių kolonijų dar broli. Albinas Verbyla
grojo N. Girginaitė. lint iškilmingiau, surasti ir pa- j nu sugyvenimą iau skaldvmasi. I ----------------

Tai pirmasis toks pasirody- sikviesti paskaitininką, suorga-
mas grynai užsieniečiams pa- nizuoti. pamaldas East Chica- 
našia proga, nes Gerri Gillette i gos ir Gary, Ind., lietuvių pa- 
šokių studija paprastai pasikvie ' rapijų bažnyčiose, o be to, nu

Jonas Ervydis

Į Kingston, Pa.
niau galėtume išgirsti panašių ' čia tiktai jau gerai paruoštus matyta įdomi ir turininga prog- 
paskaitų.

Po paskaitos buvo išpildytas 
iš Maironio poezijos specialus 
montažas, kurį parašė A. Puo-
džiūngs ir P. Turūta. Pravedė 
ir režisavo Pr. Turūta. Šiame 
montaže dalyvavo be J. Puodžiū 
menės1, J. Pakalnio ir St. Iva-

kitu tautybių šokėjus. .rama.
Šiam lietuviškos grupės pasi

rodymui vadovavo ir šokius pa
rengė Janina Puodžiūnienė. 
Grandrapiečiai lietuviai linki jai 
ir toliau reprezentuoti mūsų 
tautinių šokių meną. Kiek vie
tiniai amerikiečiai susidomėję

Tuo reikalu numatyta
A. a. A. VERBYLA

A. a. Antanas Verbyla mirė

KALĖDOSE LANKYS KARIUS
Kard. Spellman Kalėdų šven

tes praleis lankydamas JAV ka
rius užjūrio bazėse. Vyks’į Viet
namą, Thailandą ir kt.

nauskp mpksleivės: L. ir A. Kuš mūsiškiais šokiais, galima spręs 
likytės, Gr. Lukoševičiūtė, L. ti iš žemiau nurodytų atvejų:

kehos mokyklos ir klubai ją 
pasikvietė amerikiečių jaunimą 
pamokyti lietuviškų tautinių šo
kių, vienas iš populiaresnių klu
bų na.sikvietė į savo subuvimą 
mūsiške grupę pademonstruoti 
— pašokti kelis šokius, o K. 
Stenši nanasakoti apie lietuviš-

Girginaitė, A. Astraitė, T. 2y- 
gaitė, : D. Puodžiūnaitė, E. Tu- 
rūtaitė ir J. Pakalnis.

Po minėjimo L. Kaukienės ir 
A. Lukoševičiūtės iniciatyva bu 
vo surengta kavutė.

Rengėjai ir klausytojai buvo 
minėjimu patenkinti. -Dalyvis
Lietuviška eglutė Tarptautinėj į ^us kalėdinius papročius.

parodoj : Dalyvis
Gruodžio 3,5 d. Tarptautinis

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
LINKIME

savo klientams, draugams ir pažįstamiems

RANCH MOTEL
JOSEPH PADZIUNAS, Secr.-Treas. JOHN ZALGA, Prcs., VVALTER RASCAUSKAS, Vice-Pres.

9201 Stony Island Avė. Chicago 17, III.
Telef. REgent 1-3100

institutas surengęs Meno galeri 
joj savo prieškalėdinį susirin-

East Chicago, Ind.
Lake apskr. yra ALT sky-

kimą, kuriame buvo proga ap- rius, kuris apima East Chica- 
žiūrėti 14 tautybių papuoštas ; gos, Ind., ir Gary, Ind,, miestų 
eglutes. Lietuviškoji eglutė, lietuvių kolonijas. Vasario 16 d.
kaip ir pereitais metais, buvo 
lankytojų dėmesio centras, nes 
savo papuošimu buvo origina
liausia ir skoningai papuošta. 
Detroito ir Grand Rapids di
džioji amerikiečių spauda įsi
dėjo jos nuotraukas su atitin
kamais aptarimais.

minėjimas pamečiui atliekamas 
arba E. Chicagoje arba Gary 
mieste. Ateinantis Lietuvos ne- 
prikl. minėjimas bus švenčiamas 
Gary, Ind. Šių miestų abi lietu 
vių kolonijos gražiai sugyvena 
ir viena kitai talkininkauja.

> Šių metų gruodžio 15' d. A-
Laike šio susirinkimo lietu- LT buvo sukvietęs organizacijų 

viai pagiedojo lietuvišką kalė- - 
dinę giesmę, o tautinių šokių'

PINIGAI SIUNČIAM! |
LIETUVĄ
oro paštu-—bet kokioje 
sumoje iki $300 tik už

$1.65
Kądangi senus rūbus ir kai- 

kuriŪPs maisto produktus nega 
Įima siųsti j Lietuvą, daug kas 
dabar siunčia tik pinigus—per

\\-D/
As Long U 
As You Live
you wlll receive a 
DEPENDABLE and 
GOOD INCOME if 
you lnvest your sav
in g s inour 
S.V.D. ANNU1TY 
PLAN.

You also share in the 
great work of the Missions 
and help in educating 
Priests and Brothers for 
the Missions.

• Certain tax advantages.
• A Lasting Memorial and , 
remembrances in many 
Masses and prayers.

WRITE FOR FREE INFORMATION:

SOCIETY OF
THE DIVINE WORD

Annulty Dept. GIRARD, PA.

Bank
International Dept

III S0. DEARBORN ST. 
Tel. FRankiin 2-4100

Chicago, III.
RIember Federal Deposit 
Insurance Corporation

STIRBIS FUEL GILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264 

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Ave. 

Chicago 29, III.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
Linkime

klientams ir visiems mūsų sūrių mėgėjams !

JONAS IR ANGELĖ ANDRIULIAI
MICHIGAN FARM CHEESE D AIRY, INC.

F 0 U N T A I N, MICHIGAN

Stasys ir Marija Metrikiai 
FARM FOOD COMPANY 

1804 West 47th Street
CHICAGO 9, ILL. Yards 7-8393

Jonas ir Alicija Shurnai 
DISTRIBUTING COMPANY 

5418 South Albany Avenue
CHICAGO 32, ILL. Grovehill 6-7783

PARAMA- MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE 

2515 West 69th Street................. .. . Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

POFULAR German Brandy................. 5th $4.39
KROH Brannvin Aųuavit ................. 5th $3.98
VODKA, 80 proof ..................... Full Qt. $3.29
HOUSE of STUART, Scotch Whiskey .. Qt. $4.98
RICGADONNA, Imp. Vermouth ......... . $1.15
AMBASSADOR Vermouth .. .........  5th 98tf

Gruodžio mėn. 19 — 31 d. d.

COCKTAILS Manhattan or Martini .... bot. $2.59
CHIANTI, Import. Vynas ........... ............ 98^
AUGSBURGER Beer, 24—12 oz. bott. oase $4.75

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, Įvairių silkių ir žuvų gaminių.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

MIDLAND SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 Archer Avė.. Chicago 32. III. • CL 4-4470

AUGUSTAS SALDUKAS, Prezidentas

i

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Lietuvių Pagerinimo ir Politikos Klubo 
Valdyba 1963 metams

JOHN F. KIMBARK, Pirm. R. RAGAUSKIENE, Kasos glc'J. 
FRANK VALAITIS, Vice Pirm. JOHN A. RAINIS, Kasos glob. 
CHARLES GENIS, Rast. J KAZLAUSKAS, Kasierius
GEORGE POCIUS, Kasos rast. JOSEPH LENGVIS, Maršalka, 
—..........................-

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų 

1963 Metų visiems lietuviams!

Sveikina

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ VALDYBA
IR VISI NARIAI.

-------------------------- -- ----- --------------------- p

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių visiems Lietuviams

DR. K. DRANGELIS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

linkiu visiems lietuviams

PETRAS BIELIŪNAS
LRIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

4348 So.California Avė Chicago 32, III.

Tel. LAfayette 3-3572
J

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkiu visiems lietuviams

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
1BID0TUVIŲ DIREKTORIUS

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



s'<r

LIETUVIŲ SCENOS DARBUOTOJAI ČIKAGOJE 1963 m. sausio 5 d. - 7:30 ir sausio 6 d. - 4 v. p.p. JAUNIMO CENTRE, 5620 S. Claremont Avė., stato

D a r i o Niccodemi GATVES VAIKAS 3 veiksmų komediją

Režisorius ALGIMANTAS DIKINIS, Dailininkas JURGIS DAUGVILA
Vaidina : ELENA BLANDYTĖ, MARIJA LEMEŠYTĖ, ALĖ KĖŽELIENĖ, ELENA RUKUIŽIENĖ, ALFAS BRINKĄ, 

STASYS BERNATAVIČIUS, VACYS PETRAUSKAS, JUOZAS RAUDONIS, EDVARDAS RADVILA.

Bilietai gaunami pas J. KARVELĮ, 3322 S. Halsted Str., DARGINIUO

SE, 2511 West 69 Str., STANGENBERGUS, 1447 S. 50th Avė., Cicero.

GRAŽUS MAIRONIO MINĖJIMAS

Birutininkių surengtame Maironio minėjime Chicagoj gruodžio 
& d. Iš k. j d. M. Žilienė, S. Oželienė, dr. L. Glemžienė, K. Bradū- 
nienė, EI. Blandytč. Stovi iš k. į, d. pulk. P. Žilys, Kazys Bradūnas 
ir M. Babickienė.

tomis papuoštų stalų pavaišino 
kavute ir pačių suneštais pyra
gais.

Ši graži ir prasminga kultū- 
i rinė popietė visų dalyvių buvo 
laibai teigiamai įvertinta ir iš
reikšta drauge su padėka val
dybai, pageidavimas dažniau 
rengti panašaus masto kultūri
nes pramogas. S. Oželienė

rengė Jaunimo Centre LDK Bi-! 
rutės d-jos Centrinio Chicagos 
skyriaus valdyba.

Kruopščiai paruoštą ir įdo
mią paskaitą skaitė poetas Ka
zys Bradūnas, giliai įžvelgda
mas didžiojo kūrėjo vidinį pa
saulį, jo kūrybingąsias jėgas, 
itin pabrėždamas milžinišką 
Maironio įtaką ir vaidmenį at
gimstančiai Lietuvai.

Maironio kūrybą gražiai skai
tė su nuostabiu įsijautimu ir 
dvasiniu pakėlimu Elena Blan- 
dytė ir dramos aktorius Alfa 
Brinką. Didelio pasigėrėjimo su 
kėlė fragmentas iš “Kęstučio 
mirties”, kurį atliko abudu me 
nininkai.

, , .... Po minėjimo gausiai susirin-nepakankamų patogumų bei is- , .kusią birutininkių - ramovenu vaizdos, tegu pagalvoia, kad ii „ . . v. ...010 - seimą ir svečius, vaisingosios di

Mūsų didžiojo dainiaus Mai
ronio sukaktuviniams metams 
baigiantis, bene paskutinį mi
nėjimą pereitą šeštadienį su-

Cleveland, Ohio
NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS

ruošiamas abiejų LB apylinkių 
jau arti. Prašome neatidėlioli 
įsigyti kvietimus. Palikime rū
sius privačiuose N. M. sutiki
muos. Dalyvaukime bendroje 
lietuvių šeimoje ir lietuviškoje 
nuotaikoje. Sutikime N. Metus 
bendrai.

Jeigu kas galvoja dėl salės

yra sava, kad ji jau 50 metų 
tarnauja įvairiausiems lietu
viškiems reikalams, kad savoje 
pastogėje yra maloniausia, lais
viausia ir patogiausia.

Apylinkių valdybos yra nu- 
maciusios dalyvius maloniai nu
teikti ir paruošti puikias vaišes. 
Gros geras orkestras. Numato
ma trumpa programa ir užbai
ga 3 v. r. Kvietimus prašome 
užsakyti pas M. Aukštuolį te
lef. IV 1-9928, A. Kasoką 721- 
5117 ir valdybų narius. Kvieti
mų užsakymas uždaromas 
gruodžio 30 d. 5 v. v. (Pr.)

S

Payne-Dolan of Wisconsin, Ine.
ASPHALT Roads are Safcr 

and CJieapcr
1226 W. VVisconsin Avė. DI 4-5990

M1LWAUK.EE, VVISCONSIN

LUDVVIG BROS. OIL COMPANY
Home Fuel Oil Deliveries 

24 HOUR SERVICE '
Enco Perfcct — Flame Oil 

Bait — Beer — Liąuor
Ga. 5-3910 T. VV. 5-79 J O

R. No. 2, Hales C'orner, VVis.

F, J. A. CHRISTIANSĖN 
ROOFING CO., INC. 

RE-ROOFING — REPAIRING 
Dependable Service Since 1879

2139 W. PURDUE 
HI 5-4141 Miluaukee, VVis.

MADISON STONE CO., INC.
‘■'One of Madison’s oldesl Producers 

of Crushed Stone’’
Streets - Drivetvuys - Roads - 

rarkirig Lots
North HY, 51-ImiIe N. of Traax Field 

CH. 4-6140 MADISON, VVis.

HOLIDAY GREETINGS 
fi’Oin

ALEX W. ELY
Professional Engineer

Room 315 City-County BIdg. 
Pilone Al. 7-1811 x Madison. \Vis.

FRANK’S CALHOUN 
SERVICE STATION

16935 W. Greenfield Avė.
SU 2-9897

NEW BERLIN, VVISCONSIN

TEATRĄ PAVERS BAŽNYČIA
Odeono teatro salė Auden- 

show mieste, netoli Mancheste- 
l rio, Anglijoje, paverčiama ka-
i talikų bažnyčia. Patys parapie- 

ciai, vadovaujami architekto,
■ atlieka pertvarkymo darbus. 
Tai jau trečia teatro salė Sal- 
fordo diecezijoje paverčiama 
bažnyčia.

rutininkės prie gvazdikais ir rū

SS

KATEDRA IR MEČETĖ

Katalikų katedra Konstanti
ne, Alžirijoje, grąžinama muzul 
monams, nes kitados tai buvo

Linksmų šv. Kalėdų

AL. VAITIS

Šią Džiaugsmingą 

Kalėdą Švenčią proga 

siunčiame nuoširdžius 

sveikinimus visiems 

mūsą draugams... ir 

šia proga norime ir vėl 

Jums padėkoti už 

draugiškumą bei 

prielankumą per metą 

eilę, kurį mes labai 

vertiname.

jų mečetė. Bet dabar dalimi ka
tedros naudosis muzulmonai, o 
dalimi katalikai. Katalikams ta 
vieta brangi, kadangi ten yra 
relikvijos šventųjų Marijono ir 
Jokūbo, nukankintų 259 metais.

NE VISADA VERTA 
PAVĖŽYTI

Pirma negu paimsi į savo au-' 
tomobilį jauną vyrą pavėžinti, 
pamąstyk apie šį faktą: FBI 
archyvai rodo, kad net 2 iš pen
kių taip iškeliamų nykščių pra
šant pavėžinti jau buvo padarę 
nuobaudas policijos areštuoti. 
Tai praneša “Calumet, Mich. 
News” laikraštis.

HANK’S PACKARD TAP
5406 S. Packard Avė. 

CUDAHY, WIS.

GARDNER’S BAKING CO.
3401 S. Washingtoin 

CH 4-4747
j MADISON, WISCONSIN

j MUMS REIKLAGPAGALBOS^

, kad galėtumėm padaryti Kalėdas lai
mingas berniukams ir mergaitėms^ 

i esantiems Rocky Boy Indian Ręser- 
1 vation. iT’rašom. galite padėti? Sių- 
i skite aukas šiuo adresu: FR. RAY- 
1ION1) J. NYQUIST, Boi 306. 
Dept. C. P.. Big Stuidy, Montana.

SS %
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KALĖDŲ SENELIS GRANE SAVINGS BENDROVĖJE
Gruodžio 15 ir 22 d. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieną 
vaikai, lydimi tėvų, nemokamai bus nufotografuoti 
drauge su Kalėdų Seneliu. Taip pat galės laimėti 
įėjimo dovanas (door prizes).

( KAM: SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

CHARLES P. KAL

Kalėdų švenčių proga sveikinu savo klientus, 
pažįstamus ir visus energingus lietuvius.

Švęsdami šias džiaugsmingas šventes, pasi
stenkime įgyvendinti Gimusio Kūdikėlio paskelbtą 
naujieną "RAMYBĖ GEROS VALIOS ŽMONĖMS". Pa- 
siryžkime, kad gera valia ir gerbimas vieni kitų bū
tų mūsų tarpe visą laiką. Lietuviai, būdami vieningi, 
nors ir maža tauta, daug atsieks ir išlaisvins pa
vergtą tėvynę iš žiauraus prispaudėjų jungo.

SS %

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽES KLUBAS CICERO 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

proga sveikina savo klubo visus narius
1963 Metų Valdyba:

W. C. JANKAUSKAS, JULIUS ZAURA, A. B. PET
KUS, K. P. DEVEIKIS, BEN TUMAVICH, JOHN 
ZAURA, C. GENIS, M. KINIZEK, R. KRIČE.USKAS, 
J. ŠUMAKAR, L. MALAKAUSKAS.

Klubo Susirinkimai kas pirmą penktadienį mėnesio 
Liberty svetainei

SS

SS

MORRIS B. SACHS, JR.

Valdyba ir Direktoriai
linki visiems savo klientams ir rėmėjams

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 West Cermak Road, Chicago 8, III.
SS

SS

downtown — State and Monroe south — 6638 S. Halsted

MERRY CHRISTMAS TO ALL OUR FRIENDS

MARQUETTE NATIONAL 
BANK

6316 So. Wesfern Avenue, Chicago 36, III.

S?
SS

MERRY CHRISTMAS AND A HAPP.Y NEW YEAR 
TO ALL OŪR FRIENDS!

ULLIVfln
yUVUVAM.. RAYMOMPJ.SUIUIVAM

(funviafSferine e,
✓ 2701 WEST 63RD STREET Z7,

s . at'Washtenaw PRo.pect 
- 6-8300

SS sS

M1LWAUK.EE


DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn, 22 d.

HAPPY HOLIDAYS -

NOBTHSIDE FEDERAL 
SAVINGS & LOAN ASS’N.

5157 N. Clark St., Chicago 
LO 1-7051

Holiday Peace and Happiness

LINDBERG PRODUCTS
8050 N. Monticello, Skokie, I1L 

Phone JU 8-8211

May Peace abide with you

Slodkowski Restaurant
1219 Mihvaukee Ave.., Chicago 

HU 9-3820

MANY HAPPY RiETURNS

STOCKER MOTORS
4100 YV. Ridge Rd., Gary, Ind.

(.Code 219)
Fiat — Puegot — YVillys Jeep 

Tel. 887-2121

Our Sincere Good Wishes

Community Chevrolet 
Sales, Ine.

May God Shower You with 
His Bountiful Goodness 

on this Day of Celebration

CARROLLtON 
FARMER ELEVATOR C0.

CARROLLTON. ILL. 

YVINDSOR 2-5111

May This Joyous Holiday Bring 
You and Yours Peace

WORKMEN’S SAVINGS 
& LOAN ASSN.

2724 YV. 47th St., Chicago 
CL 4-2121

All accounts Federally Insured 
up to $10,000

Season’s Greetings to You and 
Yours on this Joyous Holiday

Brigance Leasing Corp.

I

May God Shorver You with His 
Bountiful Goodness on this 

Day of Celebration

CARROLTON
FARMER ELEVATOR C0.

CARROLLTON, ILL. 

VVINDSOR 2-5111

SEASON’S GREETINGS

PILSEN BREWING C0.
3065 VV. 26tli St., Chicago

Dr. Agnės L. Karowski
6147 S. Archer Ave., Chicago 

LU 6-2500

Happy Holiday Season to our 
Many Friends

FRED ASTAIRE STUDIOS
Private Lesscns $21.00 

2144 W. 95th St.. Chicago 
< Tel. 239-1770

Peace and Prosperity

PIZZA by GENO
11121 S. Halsted St., Chicago 

IN 8-1155

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
B E A L ESTATE B E AL ESTATE

2 butų mūras. 4 ir 3 kamb. Nau
jas gazu šildymas. Mūro- garažas. 

. $25.000.
f Del senatvės parduoda gerą mūro 
'narna. $400 nuomos mėn, Įmokėti 
' $5,000.

Mūro namas. 0 kamb. 47 p. lotas. 
Alyva šildymas. Gera vieta. Reikia 
gerų rankų. $17,900.

j Rezidencija pagal madų. 6 kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba- 

! rvs. Daug vertingų priedų. 16 metų 
statyba. Verta $3 2,000

Mažas, švarus namelis. Labai gra
žioj gatvėj. Platus lotas. $12,700.

5 nuomos naujame name. Pasto
viai duoda. $500 mėn. Taksai ir iš- 

i laidos mažos. Vieta gera. Įmokėti 
; $15.000.

O kamb. mūras. Arti 6G-os ir Ca
lifornia. Moderni vonia, gazu šildy- 
, mas. Garažas. Verta $18.500.

8 kamb. mūras. Arti 62-os ir Rich- 
) mond. 1 % vonios. Įrengtas rūsys. Pi- 
|gus už $18,S00.

Trys butai. Geras namas, vieta ir Mūr. 5 apačioj ir 3 viršuj. Gara- l Mūr. naujas, 2x5%. platus lotas, 
pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės žas, 30 p. lotas. M. p. $16.900. atskiri šildymai. Gage p. $39,800.
pamatyti. $17,800. -«»=- »-» ........................ .....

Neregėta proga. Liuksus ranch mū
ras. Dideli 6 kamb., platus sklypas, 
arti parko. $35,000.

Biznis ir fi kamb. butas. 12 metų,
KAIRYS REALTY, 2501 W. G8fh St., HE 6-5151

Mur, 2x5. Atskiri šildymai gazu 
M. p. $21.500.

Mur. fi kamb, 30 p. lotas. Gara- i 
žas. 67 ir Artesian. Tik $16,800.

Med. 4 kamb.. 33 p. lotas, gazo 
šildymas, M. p. $10,250.

Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
priedų, M. p. Tik $20,600.

sklypas.2-jų aukštų mūras, 50 
Arti parko. $31,500.

5 butų mūras, prie parko. Apie 
$500 nuomos mėn. Naujas gazu šil
dymas. Reikės parduoti už $44,400.

Arti Jaunimo Centro 2-jų butt} 
mūras, gazu šildymas. Alumin. lun- 
gal. Mūro garažas. $18,800.

Brighton Parke. 2 butai ir biznis. 
2-jų aukštų apkaltas med. Reikia 
pataisyti. Prašo $15.800.

fi butų mūras. Dideli butai, pla-

Su mažu įmokėjimu modernus 
5% kamb., 3 mic-g. mūrinis. 10 me- 

48x1 25 p. sklypas. Alyva šild. 
Automob., .pastatyti '•corport”. Arti 
83-čios ir Kostner. Tik $16,900.

3 butų mūr., 6—5—3 kamb. Mūr. 
garažas. Arti 55 ir Kedzie. $30,500.

Modernus fi kamb. mūrinis. Varni- 
tus sklypas. Geras namas, mūro ga- šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
ražas. $46,000. langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra-

Kitnr. Rooming house. 3 aukštų : rnento. $18,900.
mūras, virš 20 kamb. ir didelė ta- |
verna su butu. Fabrikų rajone. Virš ! 2 butų 6 V. 6 kamb., f?azu šild.
$11,000 pajamų. Mažos išlaidos. Ati
duoda už $40,500.

garažas. Bright. Pk. 
davimui $19,900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

« butų mūr. po 5 kamb.. 60 p. 
klypas, mūr. garažas, alumin. lau

rai. Marųuette pk. rajone. Nužemin- 
■i kaina. $59,900.

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
■urėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17,900.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
skublam par- ima. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 

!wood. Tič $17.000.

7025 W. Ogden Ave., Bervvyn 
Phone 242-4343 25 Chicago Ave., Oak Park

CO 1-1000Wm. R. Laux Music Studio
44117 N. Melvina, Chicago

KI 5-3015

TREMPER LUMBER & 
COAL C0.

Hardware — Farm and Home 
Supplies. Cement — Brick 
Gravel — Coal. Low Prices

Phone: 180 YVashbum, III.

May the Blessings of the 
Christmas Season Fili Your Life 
with Happiness and Thankfulness

BANK 0F BROADWAY
1836 Broadtvay, Melrose Park

FI 5-3700

Leitza Die and Tool Co.
5462 N. Damen Ave., Chicago

Best Wishes for a Happy Holiday

Season and a Prosperous 1963

Phone LO 1-1580 HIRAM ELECTRICAL 
CONTRACTORS, INC.

1351 YV. Foster Ave., Chicagct III.

Phone UP 8-0703

Holiday Blessings to all from

NELSON AUTO PARTS
Lincoln Route 30, Aurora, III. 

Phone TYV 6-6840

OUR GOOD WISHES GO WI‘TH YOU THROUGH THE 
HOLIDAYS AND THROUGH THE NEW YEAR

MILK WAGON DRIVERS UNION
220 South Ashland Avenue, Chicago

TAylcr 9-2773 T. J. HAGGERTY

--------------- :-----------

Success and Good Health

BOB & JACK PIZZA
1910 E. 87th St., Chicago 

ES 5-6000

Our Sincere Best Wishes

FIRST STATE BANK 
0F WESTM0NT, ILt

17 YV. Quincy. Phone )VO 9-0540

RICH, WARM GREETINGS TO OUR MANY DEAR FRIENDS

CHICAGO COMPTOMETER SCHOOLS
ROOM 7134 MERCHANDISE MAKT

6223 S. VVestern Avenue 4150 N. Milwaukee Avenue
Phone SUperior 7-9603

Owned and Operated by — VICTOR COMPTOMETER CORP.

72-ra ir Mozart, Mūr. bungalow, 
5 kamb., garažas, $18,700.

Prie Marųuette P-ko naujas bun- 
galow, 5% kamb. $17,300.

6 butų mūr. 2 metų Bargenas. 
$62.000.

Pajamų bungnlow. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,900.

VAINA REALTY
2617 W. 71 st St. RE 7-9515

MĖSOS Ir maisto krautuvė — ant 
63-čios St., labai geras biznis. ’

Restoranas 10 vienetų Motei & 6 
kamb. butas ant 95-tos St.

25 akrai ąžuolyno, su namais, kai
na tik $7,000. įmokėti $1,000.

Naujas 8 mieg. mūr. platus skly
pas. šild. gazu. $300 įmokėti.

P. ABROMAITIS REALTY 
1005 Porter. Letnont. III., CIj 7-6675

UŠNUOMUOJAMA — FOR KENT

Išnuom. kambarys vyrui, su at
skiru jėjimu. Visi patogumai.

GR 6-3069

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me 
aukšte. 4625 S. Kcating Ave.

Tel. 767-7287

May Good Cheer and Fellowship 

Make ‘This Christmas Happy

Baltis Built Homes, Ine.
10525 Cermak Rd., YVestchester 

Tel. 562-2230

May the Spirit of Christmas 
Bless You and Yours!

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Ave. Chicago 32

May this Christmas bring many 
spiritual joys to you and 

your families

OLD ORCHARD GOLF & 
COUNTRY CLUB

Euciid Ave. & Rand Rd. 
Prospect Heights CL 5-2025 

Lou Sabo, Prop.-Manager

HAMILTON MFG. C0.
Snite 1175 Merchandise Marfc 

Chicago DE 7-1477

May the Blessings of the 
Christmas Seoson Fili Your Life 
with Happiness and Thankfulness

SUPERIOR MEAT 
PRODUCTS, INC.

1700 Monroe St., Gary, Ind. 
(Area Code 219) Tel. 886-1515

Season’s Greetings to all and our 
Best Wishes for a Peaccful 1963

TED SWINARSKI
Clerk of Superior Court 

Ward Committeeman

Good Cheer and .many blessings 
for the Holy Season

MARSHALL SAVINGS & 
LOAN ASS’N.

Ilarlem & Ogden Avės., Riverside 
Phone 447-8111

Good Health, Good Friendship 
and Good Cheer

M. P. SCHNELLER AND 
ASSOCIATES, INC.

P. O. Box 1008, Aurora, 111. 
TYV 6-3921

JOHN FARY
State Rep. 28th District

Our sincere wishes for a happy 
Holiday and Prosperous New Year

FOSTER CERTIFIED 
FOODS MART

3332 YV’. Foster Ave., Chicago 
JU 8-9237

ARTHUR ZELEZINSKI
Alderman 12th Ward

Season’s Greetings 
ARTISTIC CARTON C0.

SH 1-0247

66 North Grove Ave., Elgin

MERRY CHRISTMAS AND 
A YVONDERFUL NEAV YEAR

CRAGIN SAVINGS & 
LOAN ASS’N.

5200 YV. Fullerton Ave., Chicago 

TU 9-1000

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

fi % kamb. visai naujas mūr., 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22.450.

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga
rnio 
arti

Ant dvigubo sklypo. 2 namai, mū.
I rin. ir med. po 3 būt. Garažas, nau
ja elektra, atskir. apšild. Pajamų 

| $320 mėn. Gag-e pk.. tik. $26.000.
metų 2x3 mūr., 30 p. sklypas, Įzu. Plytelių vonia, spsaugotas

nuom. už 2 aukštų $150 mėn. Į va
kar. nuo Gage p., tik $34,500.

7 kamb. mūr, graži virtuve, ply- 
tel. vonia, 2 a., garažas, 30 p. skly
pas. M. parke, tik $16.500.

Viskas nauja ir modern., 2x3Jį, 
dideli ir gražūs kamb. šiidym. gazu, 
alum. langai, 2 a., garažas, platus 
Sklyp. Nuomos $190 mėn., 65 ir Ke
dzie. Tik $17,900,

12 m. 5 kamb. medin, platus skly
pas, garaž. Tik $12,300.

1Ų a. fi ir 4 kamb. 50 p. sklypas, 
labai gražūs butai, iškelti vamzdž., 
2 a., mūr., garaž. M. parke, $33,500.

Pasirinkimas investicijai: nuo 4 
iki 30 apartmentų nūosav., "rooming 
house”, moteliai su mažais įnrokėji- 
mais.

potvynio rūsys, 2 a. garažas, 
mūsų įstaigos. Tik $16.400. ; Mūr. 4 kumb., 80 p. sklypas, Gage

2 butų po 3 meig. mūras, platus | Parke. $11,000.
sklypas, šildymas alyva. Tik $26.400. Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par- 

5 butai ir biznis, Izibai geroj vie- ke.
toj, M. Pke. Įmokėti tik $15,000.

Graži fi kamb. mūro rezid., kaip
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21.500.

3 mieg., 3 metų mūras, Brighton
p. Tik $21,800.

2 butų mūrus- Geros pajamos, 
Gagp p. $18,600.

Liuksus fi kamb., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1% vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

Gružus butus ir taverna su visais 
Įrenginiais, geras biznis, M. pk. Tik 
$24,900.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321

3 kamb. butas ir 2 kamb. su at
skirais įėjimais ir vonia. Naujame 
name. Tel. 925-9571

. Brighton Parke išnuom. 1-me 
aukšte 4 kamb. butas, apšildomas, 
šiltas vanduo, šešt. šaukti po 3 v. 
popiet, kitom d. nuo 10 v. r. iki 
1 v. p.p. VI 7-1948

ŠIT MAŽTI ĮMOKĖJIMU
10 metų mur. 4 kamb. namas. 37 

pėdu sklvpas. 1 % mašinos garažas. 
Tik $15.900.

2x5 Yž VISAI NAUJAS MĖR.
Marųuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

ramikos plytelės. Dvi atskiros gazo- 
karšto vandens šildymo sistemos. 
Apsauga nuo potvynio. Plytelėm iš 
dėtas rūsys. 4 vonios. Galima iš- | 
nuomoti 2 kamb. su voniom atskirai. į 
Apžiūrėkite!

SAVININKAS IŠSIKELIA IS 
CHICAGOS

6 metų 5% kamb. mūr. namas ant 
35 pėdų sklypo. Ąžuolo medis. Gazo 
šildymas. 1% mašinos garažas. Me
talinė tvora. Gera proga! $18,900.

9x4 — TIK, 843.000
2 aukštų mūr. prie 60-os ir Da

men. Rūsys po visu namu. Mažos 
išlaidos — nuomininkai patys apsl- 
šildo. Ekstra sklypas šalia.

KAS NORI GVVETI
Ir kartu turėti kokių nors preky

bų — štai tinkamas mur. namas su 
patalpa krautuvei ir 6 kamb. butu! 
šildymas alyva. Dvigubas garažas, 
šiuo metu namas duoda $200 mėn. 
pajamų. Kaina $15,000 — arba tin
kamas pasiūlymas.

TAVERNA, 3x3, 1x4
2 aukštų mūr. Marųuette Pk. Ap

sauga nuo potvynio. Alum. langai 
$32,000.

P. L E O N A S
REAL ESTATE

2735 YVest T lst Street
Tel. YVAlbrook 5-6015

Geras med. 2—4 ir 1—3 kamb. 
aukštos paj., centr. šild. gazu. Mar- 
ąuette parke. $17.800.

Ten pat 6 kamb. tvirtas bung. 
$16,200

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas 
beism. centr. šild. gar. $18.700.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 55 pėdų sklypo. Luxus 
butas — geros pajamos. $35.00.0.

Perskaitę “Draugą", duoki- RFAL ESTATE- NOTARY PWWC 

te j| kitiems pasiskaityti.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Kostumeriams ir Draugams

TAMALUNAS A. & A. TAVERH
ALEX and ANTHONY, Props.

Television, Shuffle Alley and Pool

1447 So. 49th Ave. Cicero, Illinois
TOtvnhall 3-9571

CICERO—BERVVYN
812,500 medinis. 4 ir 2 kamb.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,*00. 1 ROsys, pastogė, garaž. Gazo šiluma, 
q *> __ ei, 816.500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 irM^S’etto “Irke. * kamb' | krautuvės patalpa. Geras pirkinyskrautuvės patalpa,

, naimgam žmogui.
Mur. 5 ir « kamb. Brighton Parke. 88.000 — įmokėdami dar prieš

$22,500. j Kalėdas galite persikelti į pirmos
rūšies 5 kambarių narna.ŠIMAITIS

2737 YVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

ŠATAS REALTY
4936 YV. 15 St., Cicere 

Tel: OL fi-2233; OL 2-8007

Namai, lotai, 
bizniai.

BUDRECKAS
2742 YV. 43rd St. 

LA 3-3384

| Su dideliu nuostoliu savininkui tu.
' ri būti parduota 6 kamb. gera, mūr. 
i rezidencija arti 63-os g-vės. Daug 
vertingų įrengimų. Pardavimo kaina 

Į $1 7,500.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

CONTBACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmallnacnl ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu. F 
m. garantija. Dedame naujas “coo 
per-alloy” rinas — "gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauka 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. Ar
da ra dienų Ir naktj bei sekmadl. 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 Įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiitu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iŠ lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

FOR LEASE
Išnuom. Texaeo Service Station.

4259 So Manlpwood Avp !Ger°j vietoje — 70-ta ir Western ■uosi ao. Mapiewooa nve. ,Ave> 3 jvažiavjmai. Gerai einantis 
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 biznis. Apmokama mokymo prog- 

Dėl daugiau informacijų

ŠIMKUS

CICERO. 4 butai — 2 po 4 kamb.
; mūr.; 6 ir 4 kamb. med. Lenkų 
ir lietuvių apylinkėje. Pajamų 

j $250. Nuomininkai patys apšildo 
jir valo. $22,900; įmokėti $4,500. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero, OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

STABDŽIŲ TAISYMAS 
IR NAUJŲ ĮDĖJIMAS

(COMPLETE BRflKE SERVICE)

KAROSERUOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS
(BODY & FENDER WORK)

Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 
mechaniški pataisymai.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS 
2423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehUl 6-7777

rama.
kreiptis į Bill Roscrotv, tel. BI 2- 
3840.

HELP WANTED — MOTERYS

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
^KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR
3kitokį pastatai!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 5153

Savininkas parduoda namą — 
mūrinis, 10 metų, 2 po l’/o kamb., 
kilimai iki sienos, įrengtas rūsys, 

$200 pajamų per mėnesi, plius I ^34,300. 7349 S. Ciaimpbell Ave.
įjūsų butas! Pietvakariuose. Mūras, i HL4-8636.
‘Rūsys. FA. Naujas centralinis apš. Į_____
alyva. Naujas 1^2 auto. garažas.
Daug priedų.*' Puikiame stovy. Sa
vininkas turi kitus interesus. Pil
na kaina $14,000 skubiam parda
vimui. Arti susisiekimo, mokyklų, 
bažnyčios ir krautuvių. SVOBODA,
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

DĖMESIO !

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR I§ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI

z POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkinlul

GA 5-5867

Platinkite “Draugę”

l^ilSSį|
10%, 20%, 80% piginu mokėsite 
už apdraudų nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 J4 West 95th Street 
Chicago 42, Illinois 

Tel. G A 1-8651 ir G lt 6-4389

Remkit dien. “Draugę”

■MIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiniHMb

' l-as kartas už /i kainos
j Taisau TV —- baltą, ir spalvotą, 

radijus ir t. t.
VLADAS VELŽA 

I GR 6-5937, po 6 v. v.
e l ICHIIIIIIIlilIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlII1

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning Į nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sųžlningal. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VT 7-3447 
1444 S. VVestern. Chicago 9, Hl.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ............................. .................. $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ..................... .. $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ................................ $2.00
Jurgis Šlekaitis: Vardai vandenims ir dienoms................... $1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

Petrauskas Construction Co.
2523 YV. 69th St. PR 8-3792 

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

-V

Pirkite JKV Apsaugos 

B o n u s I



Jr

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems prieteliams ir rėmėjams

linki
TAURAGĖS KLUBAS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki draugams ir pacientams

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS
2454 West 7lst Street

Tel. ofiso HE 4-1818, rezid. PR 6-9801
ž

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkim savo klijentams ir visiems tautiečiams linksmu 

Šventu Kalėdų ir Laimingų 1963 metų

RŪBAI
1445 So. 50 Avė., Cicero. Valykla “Rūbas”

COSMOS PARCĖLS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 

j bet kurią SSSR dalį.
Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS -

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:

NEW YORK 3, N. Y 
NEW YORK 11, N. Y. 
BROOKLYN 11, N. Y. 
BUFFALO S, N. Y. 
BROOKLYN 7, N. Y. 
YONKERS, N. Y.

39 Second Avenue Tel. CH 3-2583
135 W. 14th St. Tel. AL 4-5456

370 Union Avenue Tel. E V 4-4952
332 Fillmore Avė. Tel. TL 6-2674
600 Suttęr Avė. Tel. DI 5-8808
235 Neppeshan Avė. Tel. GR 6-2681

Atdara: treč., ketv. ir penkt. 5—9 v.; šešt. 10—9 v., sekm. 1—6 p.p.
Woodhaven 21, N. Y. 
PASSAIC, New Jersey 
PATERSON 1, N. J. 
*VINELAND, N. J. 
LAKEWOOD, N. J.
NE W AR K 3, N. J. 
RVINGTON 11, N. J. 
HARTFORD, Conn. 

NEW HAVEN, Conn. 
PHILADELPH1A 23. Pa . 
PITTSBURGH 3, Pa. 
CLEVELAND 13, Ohio 

Youngstown, Ohio 
WORCEST.ER. Mass. 
GRAND RAPIDS, Mich. 
DETROIT, Michigan 
HAMTRAMCK, Mich 
CHICAGO 22. TLL 
CHICAGO 8, ILL.
Los Angeles 22, Cal. 
SAN FRANCISCO Fal 
WATERBURY, Conn 
ATHOL, Mass 

BOSTON 18, Mass.

84—17 Jamaica Avė. Tel. VI 3-1477
176 Market St. Tel. GR 2-6387
99 Main Street Tel. MU 4-4619
W. Landis Av. (Greek Orthodox Cl. Blg.)
126 4th Street Teį.
128 Springfield Avė. Tel. 
762 Springfield Avė. Tel. 
132 Franklin Avė. Tel. 
509 Congręss Aey. Tel. 
525 W. Girard Avė. Tel. 
1015 East Carson St Tel.

904 Literary Road Tel. 
21 Fifth Avė. Tel.

174 Millbury St. Tel. 
606 Bridge St. N.W. Tel. 

7300 Michigan Avė. Tel. 
11333 Jos. Campau Tel. 
2222 W. Chieago Avė. Tel. 
3212 S. Halsted St. Tel. 

960 S. Atlantic Blvd Tel. 
2076 Sutter Stree Tel.
6 John Street Tel
61 Mt. Pleasant St., Tel. 

271 Shawmut Avė. Tel.

FO 3-8569 
BI 3-1797 

ĖS 2-4685 
CH 6-4724 

LO 2-1446 
PO 5-5892 
HU 1-2750 
TO 1-1068 
RI 3-0440 

SW 8-2868 
GL 8-2256 

VI 1-5355 
TO 7-1575 

BR 8-6966 
WA 5-2737 
AN 1-2994 
FI 6-1571 
PL 6-6766 
CH 9-6245 
LI 2-1767

Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad, ir sekmadieniais

Something CAN be done
FOR ARTHRITIS

The next sixty seconds 
can change your life!

Yes, now you CAN get help- 
ful relief from the moderate 
pains of chronic arthritis 
vhenever thęy oceur. Ad- 
nlts, suffering from the 
minor pain of/Chronie rheu- 
matoid arthritis, have en- 
joyed IMMEDIATE bene
fits from this quick, simple 
treatment. Get all the facts 
today.

Call 2-444 or Write
NIAGARA THERAPY CORPORATION

ADAMSVILLE, PENSNYLVANIA

MILLIONS OF PEOPLE . . .
THOUSANDS OF DOCTORS . . .
have discovered this dynamie concept of body caro. You can get 
this Information FREE.

Name
Address -

City -Zone—State-

UNIVERSAL SHOE STORE
(Liet. batų krautuvė) YA 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte)
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. Halsted Street 
Chieago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

■--------------------------------------------------- -------------------------------------------------V

Krist. Donelaičio Lituanistikos mokykla linki visiems linksmų Šv. 
Kalėdų ir kviečia atsilankyti į Kalėdų eglutę šį šeštadienį, 5 vai. 
Marąuette Parko Fieldhouse. Stovi mokyklos vedėjas Julius Širka 
ir tėvų komiteto pir.m. Algis A. Regis. Sėdi Raminta Lampsatytė, 
Rūta Puodžiūtė, Irena Srugytė, Živilė Bilaišyte. Rūta Srugytė, Ona 
Mikaityte. Fone mokyklos mokinių išpaišyti kvietimai.

Nuotr. V. Noreikos

Mūsų kolonijose
Ė. St. Louis, III.

NAUJAS LIETUVIŲ CHORAS

j Dr. J. Petriko pareikštas su
manymas per ALTS East St.
Louis apylinkės skyriaus ru
dens vakarą sudaryti lietuviš
kos dainos puoselėtojų chorą prisiuntė
rado šiltą pritarimą kolonijos Stambiausią auką

KANADOJ

Toronto, Ont.

JISAI MUS IŠGELBĖS IR 
PAGUOS

Antraštės žodžiai — iškarpė- 
lė iš Adamsono harmonizuotos 
giesmes “Tyli naktis”, išpildy
tos sol. V. Verikaičio.

Juos Toronto lietuvių Šv. Jo
no parapiečiai girdėjo religi
niam muzikos ir giesmių kon
certe, kurį gruodžio 16 d., 5 v. 
p. p., parapijos bažnyčioj su
ruošė Šv. Jono Kr. parapija, 
bendradarbiaudama su šalpos 
org-ja Caritas.

Pradžioje kun. kleb. P. Ažu
balis, kaip parapijos šeiminin
kas ir Caritas steigėjas ir nuo
latinis palaikytojas, tarė įžan
ginį pamokslinį žodelį, pabrėš 
damas, jog labdara — reiškia-

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 22

dziais. Vėliau buvo rodoma pa-,.. .v T. , . ' kaupimu.veikslai įs Lietuvos ir įs Da-1
riaus ir. Girėno skridimo įvykių, i Pirmuoju programoje 

Šis pobūvis įgalino Balfo ka- j°me šv.
są papildyti apie 300 dol. jaunimo

tvt « v . . . pel. B. Pacevičiaus, kuris,Nemaža buvo susipratusių F . . .

vad. muz. S. Gailevičiaus, 
mis pasirodymais,' išpildė 
Goųnod Kyrie, Tradicinę Kalė
dų giesmę -— Gimė Atpirkėjas 
ir J. Švedo — gaiviai sielas ra
minančią Betliejaus prakartė- 
lėj.

Sol. V. Žemelytė — dviem 
tarpais — išpildė Ch. Gounod 
O Jesu Clementissime, A. Dwo- 
rak — iš Orat. “Stabat Mater” 
— Inflammatus ir Handel — 
Orat. iš Messiah.

St. Kairys — per du pasiro
dymus—smuiku išpildė L. Van 
Beethoven Andante iš Sonatos 
A-Dur ir Čaikowski — Andan
te Cantabile.

Po koncerto buvo palaimini
mas Šv. Sakramentu ir sugie
dotas tautos himnas. Solistams, 
smuikininkui ir parapijos cho- 

si ne tik medžiagine parama,! ™i akompanavo St. Gailevičius. 
bet ir malda bei dvasiniu susi- Pagirtina Šv. Jono parapija

tautiečių, kurie dėl bet kurių šonais palydint J. Govėdui, iš-
priežasčių negalėję atvykti po- J. Singer erger ve a
r & 1 ria, M. Pe.trausko Glona ir Skusavo auką.

tri- nėms susitelkti nuotaikoj, be- 
Cb. | laukiant reikšmingų mėtinių 

švenčių. Pr. Alšėnas

ir jos vadovybė, kasmet, ypač 
girdė i tokiais susikaupimo atvejais, 

Jono Kr. parapijos | kaip: gavėnios, advento metu, 
chorą, vad. kun. ka- suruošianti religinius koncer- 

var- 'tus. Tokie koncertai, be abejo
nės, kelia parapiečių dvasinės 
kultūros lygį ir padeda žmo-

CHICAGOJE
NEGRAS SPORTININKAS 

STOJA POLITIKON ’
Ernie Banks, žymus Chieago 

Cubs ratelio beisbolininkas, 
8159 Rhodes, stato savo kandi
datūrą į 8-to Wardo alderma- 
nus respublikonų sąstate. Pir
miniai rinkimai ibus vasario 25 
d.

SVEČIAI PRALEIDO 
$280,000,000

Šiais metais Chicagoje buvo 
1,052 seimai bei pramonės pa
rodos, sutraukusios 1,250,000 at 
stovų bei dalyvių. Šie Chicagoj 
praleido apie 280 mil. dolerių. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MEE-RAMME 
FuneraI Directors

Families who have attended our 
Services will alwavs rememher 

the dignity of finai rites. 
Large Off Street Parking

3918 Irviną Park Rd.
Tel. IR 8-00838

HAROLD J. SCHLOR, Mgr.
iiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiim

binkit piemenys.
lietuvių tarpe ir gruodžio 9 d. 
susirinkę parapijos salėje dai
nos mylėtojai įsijungė choran, 
pavadindami šį chorą Lietuvių i 
Choru. Choro komitetan buvo i 
išrinkti dr. J. Petrikas, Juozas ( 
Kiemaitis ir A. Tiškuvienė, o'

: choro vedėjų sutiko būti Alber
tas Paulikaitis. Gruodžio 16 d. j 
choras turėjo savo pirmąją re- Į 
peticiją ir, Visiems nuoširdžiai ’ 
stengiantis, yra aiškių duome- 

i nų, kad ne tik bus šviesiu pra-: 
j giedruliu vietos kolonijos gyvo- ; 
nime, bet taip pat ir pats cho- 

i ras bus mielai sutiktas ir įver- 
• tintas. Vietos lietuvių kultūri
niame gyvenime choras užpil
dys tą tuštumą, kuri per pa
skutiniuosius metus buvo ryš
kiai pajuntama per susibūri
mus.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
DRAUGAI

Free Friends of the Captive 
Nations sąmbūris St. Louis 
Mo., mieste pakvietė lietuvius 
prisidėti savo sumanymais ir 
patirtimi prie sambūrio išryš
kinant komunizmo prigimtį ir 
užmačias ir parodyti ir šio lais
vo krašto visuomenei kėslingą 
grėsmę einančią visais keliais 
bei būdais iš Maskvos. Sambū
ris per Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę praveda paradą miesto 
centre akinančiai tuo atkreip
damas dėmesį amerikiečių, ku
rie šiaip gal nė nepagalvoja, 
kad Atila jau yra visiškai arti 
prie jų vartų, kaip Kuboje ar 
dar aršiau prie durų, kaip Alas- 
koje. J. Gumbelevičius, Henri- į 
kas Tamašauskas, J. Gudaitis, I 
Gudaitienė bei kiti jau pakvies- i 
ti užmezgė ryšius su minėtu 
sambūriu. B. T.

Waterbury, Conn.

Balfo pobūvis
Waterburio Balfo skyrius 

gruodžio 15 d., 103 Green Str., 
Lietuvių klubo svetainėj, suren
gė jaukų pobūvį, į kurį susirin
ko gana gausiai tautiečių.

Pradedant- pobūvį, skyriaus Į 
pirm. ir vakaro vedėjas Jonas i 
Brazauskas pakvietė prof. Ig. i 
Končių tarti žodį, kuris savo Į 
trumpoj kalboj papasakojo iš 
prisiminimų karo metu Lietu
voj, steigiant savitarpinę pa
galbą, jos naudingumą ir bu
vusias problemas. Po to, uolioji 
šalpos darbe S. Venclauskaitė 
darė pranešimą apie Baltimorėj 
įvykusį, Balfo seimą.

Po abiejų kalbų, pobūvio da
lyviai vaišinosi, geraširdžių ir 
atsidėjusių šeimininkių dėka,

25 dol. į-
teikė Waterburio Liet. Fronto Po to—girdėjome sol. V. Ve- 
Bičiuliai. Džiugu, kad kilniems rikaitį dviem pasirodymais iš- 
darbams, kaip artimo šelpimo pildant Humee Avė Maris Stei- 
vajui, randasi pasiaukojančių la ir Adamson — Tyli Naktis, 
veikėjų ir pritarėjų. Ūsorius .Šv. Jono Kr. parapijos choras,

Vedę, virš 20 metų vyrai
taupykite pinigus imdami draudimą.

Kūno sužeidim. ............................. $10/20,000
Nuosavyb. nuost.................... $5,000

$138.00 metams
REAL ESTATE & INSURANCE 

5508 S. California Avė., Chieago 29, Illinois 
HEmiock 6-4343 v

A. -j- A.
ONAI VIZGIRDIENEI mirus, 

jos dukrų Jadvygą Matusevičienę ir jos 

šeimų nuoširdžiai užjaučiame.

K. ir J. Pečkaičiai

2^:
Jr

skoningai pagamintais užkan-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linki savo kostumeriams, 
draugams ir pažįstamiems

WILLIAM HUCKO
STORM WIND0WS 
3261 So. Halsted St.
Tel. Vlctory 2-6469

A. f A.
KAZIMIERUI ANDRIJAUSKUI 

mirus, velionies šeimai ir artimiesiems 
nuoširdžių užuojautų reiškia

Elena ir Kazys šimkai 
Monika ir Stasys Grubliauskai

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime visiems savo klientams 

ir draugams

A. PETKUS
Užlaikau deimantų, laikrodžių ir kitokių 
brangmenų. Laikrodžių taisymas, tai 
mano specialybė.

2502 W. 69th St., Chieago, III.

J?

— j)

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
savo klientams linki

RUSSELS LIQUORS
JULIA RUSSEL, 2555 VV. 71 st St., Chieago 29, Illinois

J?

A. -j- A. FRANK GERVILAS
Gyveno 4528 S. Spaulding Avė.
Mirė gruod. 21 d., 1962, 12:30 vai. po piet., sulaukęs 

puses amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Jurbarko parapijos, Kris- 
tiviškių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Antoinette Greitschus, 
sesers vaikai — Henry ir Uršula, brolis (Argentinoje) Antanas, 
brolienė Petronėlė, brolio dukterys Gladys Musick jos vyras Ivan 
ir šeima, Anelė Gervilaitė, kiti giminės, draugai in pažįstami.

Lietuvoje liko 2 broliai —• Jonas jr Jeronimas su šeimomis.
Kūnas bus pašarvotas šiandien 5 vai. po piet Petro Bieliūno 

koplyčioje, 4348 S. California Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 24 d., iš koplyčioj 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus- nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo, brolis ir kiti giminės
Ladotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. T A.

JONAS BALTUŠKA
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga, mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1957 m, 
gruodžio 26 d. Nors; laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalė
sime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą užprašytos 2-jos šv. Mišios su egzekvijomis 
gruodžio mėn. 26 d. 8 vai. ryto Šv. Juozapo parapijoj bažnyčioje, 
Chicagoje'; ir 8 vai. ryto šv. Kryžiaus bažnyčioje,' Batavia, 111.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Jono Baltuškos sielą.

Nuliūdę: žmona Veronika, duktė Ona, žentas Adolf Chepul, 
anūkai Richard ir Barbara, sūnus Vytautas, marti Irene, $ 
anūkai lVilliaim ir Kenneth.

A. A
KAZIMIERAS ANDRIJAUSKAS

Gyveno 1618 South 49th Avė., Cicero, Illinois

Mirė gruodžio 20 d.. 1962, 12:05 vai. ryto, sulaukęs 76 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Kražių par., 
Bruku kaimo. Amerikoje išgyveno 54 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Izabella (Petkutė), 
sūnus Vaclovas, duktė Ona, a. a. brolio Adomo našlė Ona, 
a. a. brolio1 Prano našlė Bronislava ir a, a. brolio Jono našle 
Darita ir jų šeimos, artimi giminės Pranciškus ir Jonas Pet- 
kevvicz su šeimomis, Vaclovas ir Stanislava Bradtke su. šeimo
mis, William Rich, jo žmona ir šeima,, Alex Rimkevich, ir 
Stanislovas Rimkevich ir jų šeimos, Justina Klapatauskienė 
su šeima. Stanislava Pajaujis su šeima, švogeris Ant. Petkus, 
švogerka Stellaį ir šeima, švogerka Paulina Kryzeviez su šei. 
ma, švogerka J. Daučiūnas, jos vyras ir šeima., Aleksas Vit
kauskas, jo žmona, ir šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko sesuo Janina Gerčas, švogeris Antanas ir šeima.

Priklausė šv. Vardo, Liet. Kareivių, šv. Antano, ir Chica
gos Lietuvių draugijoms.

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So 
50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 24 d., iš koplyčios 
8:30 val. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į mauzolėjų šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdę: ŽMONA, SŪNUS, DUKTĖ IR KITI GIMINES
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 228

X “Draugo” kalėdinis nume
ris išeina šį šeštadienį 32 psl., 
keturių dalių, tarp jų ir kas 
šeštadienį išeinąs Kultūros prie 
das. Gruodžio 24 d., pirmadie
nį, “Draugas” išeis kaip pa
prastai. Pirmą ir antrą Kalėdų 
dieną “Draugas” neišeis. PoKa. 
ledų “Draugas” pasirodys gruo 
džio 27 d. Redakcija ir admini
stracija šį šeštadienį dirbs ligi 
pietų, pirmadieni, Kūčių dieną, 
redakcija ir administracija ne
dirbs. Trečiadienį “Draugo” re
dakcija ir administracija bus 
atdara kaip ir kiekvieną darbo 
dieną.

X J. Evans turėjo sunkią 
operaciją St. Lukas ligoninėje, 
Chicagoje. Ligonis sveiksta. Jis 
yra Tėvų Marijonų Bendradar
bių Centro Valdybos narys.

X Seselė kazimierietė Nata
lija šmulkštytė, kaip rašoma 
Chicagoje iš Lietuvos gautame 
laiške, mirė Lietuvoje, Kaune, 
gruodžio 11 d. Palaidota Petra
šiūnų kapinėse.

X švč. P. Marijos Gimimo 
parap. didysis choras išpildė 
gražią Kalėdų programėlę se
neliams ir Šv. Kazimiero sese
lėm, Šv. šeimos viloj. Gausus 
choro būrys išpildė lietuviu, an
glų ir lotynų Kalėdų giesmes. 
Solistai — Alvina Giedraitis, 
Genovaitė Peškys, Genovaitė 
Maczys, Roy Samoška ir Ted 
Kramer pagražino programą 
savo rinktiniais balsais. Be mi
šraus choro., programoj daly
vavo parap. mokyklos vaiku
čiai, suvaidindami Betliejaus 
vaizdelį, apsirengę tų laikų rū
bais. Kiti giedojo giesmes.

X Kalėdų pirmąją dieną 
Pakšto salėje, 3800 S. Califor
nia Avė., rengiamas tradicinis 
šokių vakaras. Bufetas — šo
kiai — žaidimai. Visi kviečiami 
atsilankyti, pradžia 7 v. v.

— L. F. K. Lituanica
X Už a. a. Praną Bičiūną 

gedulingos metinės pamaldos su 
egzekvijom įvyks š. m. gruo
džio m. 27 d. 9 valandą ryto 
Šv. Jurgio bažnyčioj.

Tą pat dieną 7 vai. ryto T. T. 
Marijonų koplyčioj, ir Romoj 
Šv. Petro bazilikoj bus atnašau
tos šv. mišios už a. a. Prano 
sielą.

A. a. Prano Bičiūno giminės 
draugai ir pažįstami kviečiami 
pamaldose dalyvauti.

Žmona ir vaikai, 
sesuo su šeima.

(Pr.)
X Puošnus dovanų įpakavi

mas nemokamai. Daug įvairių 
radijų, patefonų, televizijų, 
plokštelių. Puikieji Nordmende 
vokiški aparatai. Gradinskas, 
2512 W. 47th St. FR 6-1998. 
Atdara ir šį sekm. nuo 11 v. 
iki 4 v. (sk.)

X Už a. a. Reginos Sidzi- 
kauskienės sielą, minint viene-
rių metų mirties sukaktį, bus 
atlaikytos šv. Mišios gruod. 23 
d., 11 v. r., Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Giminės, draugai ir pažįs
tami prašomi pamaldose daly
vauti ir pasimelsti už velionės 
sielą. Domą Šleževičiene

X Studentams už pusę kai
nos — $3.50 su vakariene ir 
šampanu. Smagus Naujų Metų 
sutikimas pas Liet. Fronto Bi
čiulius šarkos Restorano poky
lių salėje. Registruotis prašome 
iki gruodžio 26 d. pas B. Liekų 
— HE 6-4343 dienos metu ir 
PR 8-2257 vakarais arba pas 
E. Kungienę — HE 4-9859.

(Pr.)

X Novelių rinkinių galite įsi 
gyti “Drauge”. Tai J. Jankaus 
Pirmasis rūpestis, V. Ramono 
Miglotas rytas, K. Grigaitytės 
Veidu prie žemės, A. Barono 
Žvaigždės ir vėjai ir Debesys 
plaukia pažemiu, I. Šeiniaus Vy 
skupas ir velnias, P. Jurkaus 
Pavasaris prie Varduvos, J. 
Gliaudos Gęstanti saulė, J. Ti
nimo Sužadėtinė, M. Katiliškio 
Užuovėja ir kt.

X Marųuette Parko Tėvų 
Marijonų Bendradarbių susirin
kimas įvyks gruodžio 23 d. sek
madienį, 2:30 v. p. p. parapijos 
svetainėje. Prašoma visus ben
dradarbius atsilankyti, nes svar 
bus susirinkimas. Rinksime 
naują valdybą. Atsilankys ii | 
dvasios vadas kun. K. Vengras, 
MIC. Kviečia sk. pirm. P. Du- 
binskienė.

X Kūčių naktį šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos bažnyčioj pie 
menčiu} mišios bus 12 vai. nak- į 
tį, 11:30 v. v. prieš mišias ir 
mišių metu giedos Dainavos an 
samblio mišrus, vyrų ir para
pijos choras. Solo ir duetus gie- 

į dos solistai Dana Stankaitytė 
ir Jonas Vaznelis, muz. Algis 
Šimkus pritars vargonais, o 
muz. Stepas Sodeika diriguos 
chorams.

X Jadvyga Jackevičienč ir 
Viktorija Zlotoravičienė pasky
rė Balfui po 5 dol. Kalėdų šven 
čių proga. Tokią auką tos lie
tuvės skiria kasmet.

X Bridgeporto Lituanistinė 
mokykla ir Tautinis moksleivių 
ansamblis gruodžio 23 d. 3 v. 
p. p. kviečia visus tėvelius ir 
svečius atsilankyti į ruošiamą 
Kalėdų eglutę, kuri įvyks Šv. 
Jurgio parapijos salėj. Bus }- 
domi programa ir atsilankys 
Kalėdų senelis su dovanomis vi 
siems vaikučiams.

X Vokietijos gener. konsulas- 
Chicagoje, užklaustas nuo na
cių nukentėjusiems aplikaciją 
reikalu, atsakė, kad konsulatas 
vietoje aplikacijų formų neturi; 
tuo reikalu suinteresuotiems as 
menims patarė skubiai (oro 
paštu) kreiptis adresu: Bundes 
vervvaltungsamt, Rudolphplatz, 
Hochhaus, Koeln, Germany. Pa 
brėžta, kad toms aplikacijoms 
paduoti beliko tik 9 d. (termi
nas baigiasi gruodžio 31 d.)

X Sutikime Naujus Metus 
naujoje salėje atsilankydami į 
ateitininkų ruošiamą Naujų 
Metų sutikimą. Vietas galima 
rezervuoti skambinant LA 3- 
0302 arba HE 4-1175. (Pr.)

X August Saldukas, Midland 
Savings and Loan Association 
prezidentas, minėdamas savo 
80-tą gimtadienį, kviečia visus 
lietuvius atlankyti jį Midland 
Savings bendrovėje. Nuo gruo
džio 15 Jigi sausio 15 dienos 
visi kas atsilankys bendrovėje 
bus vaišinami kava ir pyragai
čiais, o taupytojai pasidėję į 
taupymo sąskaitą nemažiau 
$100.00 dar gaus ir dovanų: 
indų komplektą, medinius bliude 
liūs salotams ar odinę pinigi
nę. Midland Savings and Loan 
Association adresas: 4040 So. 
Archer Avenue, Chicago 32, 
Illinois. (Sk.)

X Aukščiausios kokybės ita
liškų lr 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 O. Literskienės Delikatesų 
krautuvėj, 2606 VVest 63rd St., 
gaunami vietos ir importuoti 
maisto gaminiai, kepamos bul- 
kutės kiekvieną dieną, gamina
mi cepelinai, koldūnai, bulvinės 
dešros ir kiti skanumynai, kaip 
iš mėsos, taip ir iš žuvų ir sil
kių. Priima užsakymus įvai
riems parengimams. Telef. HE 
4-4334. (Pr.)

Stella Kaulakienė prisega gėlę Elzbietai Samienei, tėvų marijonų 
bendradarbių apskrities pirmininkei, kalėdiniame parengime gruo- 
džio'^O d. Kairėje — kun. V. Bagdanavičius, namo vyresnysis, 
dešinėje — kun. J. Jančius, provinciolas.

KALĖDINĖS nuotaikos su tėvų 
MARIJONU BENDRADARBIAIS

Tėvų Marijonų Bendradarbių 
draugija kasmet prieš Kalėdas 
surengia jaukią šeimynišką 
šventę, kurion susirenka di
džioji dalis Chicagos Bendra
darbių narių ir tėvų marijonų 
atstovai. Gruodžio 20 d. tėvą 
marijonų namų salėje prie 
Draugo kaip tik buvo tokia kalė 
dinių nuotaikų šventė su vaka
riene, kalbomis, kalėdinėmis 
giesmėmis, dovanų dalinimu ir 
vieni kitiems linkėjimais.

Šventės pradžioj maldą sukal
bėjus provincijolui kun. J. 
Jančiui, trumpą sveikinimo žodį 
tarė T. Marijonų Bendradarbių 
Chicagos apskr. pirm. EI. Sa
mienė. Užkandus ji dar pasakė 
ilgesnę kalbą apie Kalėdų pras
mę ir šių mūsų darbų reikšmę. 
Vėliau buvo darniai sugiedota 
keletas kalėdinių giesmių. Svei
kinimo žodį tarė tėvų marijonų 
provincijolas kun. J. Jančius, 
namo vyresnysis kun. V. Bag
danavičius, Draugo administr.

(’hicajjol ir
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ
RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS
Šv. Kazimiero Seserų Rėmė

jų Centro susirinkimas įvyko 
gruodžio 16 d. seselių motiniš
ko namo salėje. Programoj 22 
choristės, paruoštos seselės 
Bernadetos, gražiai padainavo. 
Rašt. Galnaitės protokolas vien 
balsiai priimtas. Skyriai gra
žiai darbuojasi ir ieško naujų 
narių. Moderatorė seselė Vin
centa kalbėjo apie skyrių veik
lą, prašydama, kad daugiau 
narių eitų į centro veiklą.

Motina Adorata kalbėjo, pa
dėkodama rėmėjoms už gražius 
darbus. Dar yra nebaigtas dar
bas, tai seselių poilsio namai. 
Iš Argentinos seselė Placidą bu 
vo pristatyta rėmėjoms.

Sesuo Placidą pranešė apie

X Mielus mūsų dienraščio 
skaitytojus ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikina “Draugo” 
redaktoriai ir administracija, 
maloniai visiems dėkodami už 
taip gausius atsiųstus švenčių 
sveikinimus; kartu apgailestau
ja, kad dėl darbų gausumo ne
įstengia pasveikinti visų atski
rai.

IŠ ARTI
1. A. VALSTYBĖSE

— Gražus lietuviuko pasiro
dymas. Gruodžio 14 d. Detroito 
Institute of Musical Art patal
pose įvyko mokyklos auklėti
nių kalėdinis koncertas. Klasi 
kinę Kalėdų muziką išpildė so
lo vargonais, styginis virš 30 
asmenų orkestras, trys solistai 
dainininkai ir piano solo, pri
tariant orkestrui. Skoningai su 
daryta programa buvo atlikta 
be priekaišto.

Piano solo, palydint orkest
rui, skambino 10 metų amžiaus 
lietuviukas Edmundas Zabloc- 
kas. Jis atliko J. Haydn — 
“Kinder concerto”. Išpildymas 
buvo žavėtinas ir nenuostabu, 
kad baigus jam skambinti pasi
pylė salėje audra plojimų.

Smagu buvo stebėti naują 
lietuvišką prieauglį sėkmingai 
žengiant muzikiniam mene. (J. 
D.)

— Dail. A. Galdikui paskirta 
premija 24 metinėj dabartinių 
JAV dailininkų parodoj Palm 
Beach, Fla. Premiją skyrė New 
Yorko the Whitney Museum of 
American Art direktorius Lloyd. 
Goodrich. Premija prezidento 
the Society of the Four Arts 
Mr. Kent.

— Lietuvių skautų sąjungos 
ruošiama 1963 m. jubiliejinė 
stovykla įvyks Putname, Conn., 
Nek. Pr. M. M. seserų Putna
me įrengiamoje stovyklavietė
je. Jubiliejinės stovyklos lai
kas 1963 m. liepos 27 — rug
piūčio 11 d.

Stovyklavietė erdvi, apie 85 
akrai ploto, prie ežero, daug 
miško, didelės aikštės, puikūs 
apylinkių vaizdai ir visaip labai 
geros sąlygos kurtis lietuviškos 
nuotaikos skautiškajai stovyk
lai. Manoma, kad iš JAV ir Ka 
nados šioj stovykloj dalyvaus 
apie 500-800 lietuvių skautų ir 
skaučių. Stovyklą organizuoja 
LSS vadovybės sudaryta spe
ciali komisija su vis didėjančiu 
bendradarbių būriu.

VOKIETIJOJE

— Vasario 16 gimnazijos mo 
ksleiviai ir mokytojai Šv. Kalė
dų proga su dėkingumu prisi
mena visus savo geradarius.

Moksleiviai parašė sveikini
mo laiškus rėmėjų būrelių va
dovams. Galimas daiktas, kad 
jie nevisi yra pilnai pajėgūs 
gražiai lietuviškai išreikšti sa
vo mintis, tačiau lietuviškoji vi 
suomenė tebūna užtikrinta, kad 
kiekviena diena, išbūta Vasario

kun. A. Spurgis, moderatorius 
kun. V. Rimšelis, redaktorius 
kun. A. Naudžiūnas, Laivo red. 
kun. K. Matulaitis, kun. P. Ci
bulskis, br. J. Landis ir kt. 
Apie Bendradarbių reikalus ir 
Kalėdas pakalbėjo draugijos 
dvasios vadovas kun. Kaz. Ven
gras.

Prie šeimyniškos nuotaikos 
jaukumo prisidėjo ypač šeimi
ninkės, paruošusios vakarienę. 
Tai veikliosios dr-jos narės — 
J. Želvienė, S. Kaulakienė, M. 
Wodmanaitė, M. Pakeltienė, E. 
Samienė, B. Lenkartienė ir-kt. 
Dovanomis pasirūpino energin
goji bendradarbė O. Ivinskaitė.

Pabuvoję apie tris valandas 
drauge, svečiai skirstėsi paki
lia nuotaika, kad tėvai marijo
nai ir jų bendradarbiai dirba 
vienam tikslui—plėsti Kristaus 
karalystę žemėje ir padėti žmo
nėms geriau pažinti Kūdikėlį 
Jėzų, visiems atnešusį nesunai
kinamo džiaugsmo. Ps.

apylinkėse

Argentiną ir ten gyvenančių 
katalikų sunkumus. Seserys 
ten iš daržinės padarė mažytę 
bažnytėlę, bet trūksta daug 
daiktų. Daug vaikučių pradėjo 
lankyti mokyklą.

Našlė Marijona Jurgel paau
kojo Argentinos seselėms 100 
dol. Tai geras ir gražus darbas. 
Norintieji sekti jos pavyzdžiu 
gali siųsti aukas motinai Ado- 
ratai.

Po susirinkimo rėmėjos buvo 
pavaišintos. Maldą atkalbėjo 
kun. A. Zakarauskas. Įteikta 
dovanų. Patarnavo Marijos 
Aukšt. mok. mokinės.

Sesuo Aloyza sveikino visas 
rėmėjas, linkėdama visoms ge
ros sveikatos.

Rėmėjų vardu sveikinam Šv. 
Kazimiero seseles, Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga.

Ona Ivinskaitė

CICERO KAREIVIŲ DRAU
GIJOJ

Šį mėnesį organizacijų prieš- 
metiniai susirinkimai baigsis. 
Cicero Lietuvių Kareivių d-ja 
buvo sušaukusi savo priešmeti- 
nį susirinkimą gruodžio 16 d. 
Dalyvavo daug narių. Tartasi;

dėl reformų, bet visa palikta 
po senovei. Draugijai nėra leng 
va, prieš 50 metų buvo d-joje 
mažiau susirgimų ir mirčių: 
Nutarta neduoti aukų, įvai
riems reikalams, kad iždas bū
tų tvirtesnis. Švenčių proga 
linkėkime vieni kitiems viso 
gero, o svarbiausia remkime 
savo spaudą, tegyvuoja dien
raščiai, nes ten galim pasisa
kyti savo bėdas, o tų bėdų bu
vo, yra ir bus. Susirinkime vi
sus sukrėtė šiurpas, nes du 
stipriausi vyrai ligoninėj kovo
ja su mirtimi. Visi linkime 
jiems pasveikti. K. P. Deveikis

IR TOLI
16 gimnazijoje, kelia tą jų pa
jėgumą. Mokytojai deda visas 
pastangas, kad Vasario 16 gim 
nazija būtų verta į ją dedamų
jų vilčių.

Kalėdų švenčių proga per
duodamas visos Vasario 16 gim 
nazijos sveikinimus lietuviška
jai visuomenei laisvajame pa
saulyje, juos jungiu su nuošir
džiu dėkingumu tų, kurie čia 
gyvena iš lietuviškosios visuo
menės aukų. Tačiau kartu pra
šau ir lietuviškosios visuome
nės suprasti gimhazijos svarbą 
ir žiūrėti į joje dirbančiuosius 
ne kaip į įkyrius elgetas, nuo 
latos prašančius išmaldos, o 
kaip į pasiaukojusius lietuvy
bės ugdymo darbuotojus, užsi
tarnaujančius visų paramos.

Tebūna Vasario 16 gimnazija 
gyvu lietuviškumo židiniu, ku- I 
ris ir Naujųjų 1963 Metų bėgy
je jungtų visame pasaulyje išsi 
sklaidžiusius lietuvius į vieną 
darnią šeimą.

OKUP. LIETUVOJE
— Vėl stiprėja areštų ban

ga. Paskutiniu laikotarpiu yra 
areštuotų kunigų už tai, kad

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI
"Tylioji Naktis. . .. Išganymo Naktis, kurios auš

rinė geros valios žmogui tesuprantama bus."
Nuoširdžiai sveikiname su Viešpaties Gimimo 

švente ir Naujais Metais gerbiamą kunigiją, mūsų 
darbščias ir mylimas rėmėjas-rėmėjus ir geradarius!

Brangūs Bendradarbiai, jūs esate verti didelio 
atlyginimo už praėjusiais metais parodytą mums 
dosnumą ir pasiaukojimą, remiant savo aukomis 
sergančių ir Senų Seselių Namų Statymo fondą.

Todėl Kalėdų šventėse, ypatingai per 40 valandų 
atlaidus, mūsų koplytėlėje melšime gėrybių Vieš
patį, kad Naujuose Metuose aplankytų jus gausiomis 
malonėmis ir palaimintų jus ir jūsų namus dangiška 
ramybe.

Kalėdų švenčių metu bus paaukota šventų mišių 
novena jūsų intencijomis.

Jums tikrai dėkingos,
ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
Motina M. Adorata, S.S.C.

1962 m. Kalėdos Chicago, Illinois
y.---- --- ............ .......... 4*
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linki

visiems savo draugams ir pažįstamiems

LIETUVIŲ AUDITORIJA
SIGITAS ASTRAUSKAS — savininkas

Primenu, kad gruodžio 24 dieną (Kalėdą dieną) 
rengiami šokiai 3137 S. Halsted St., DA 6-1345.

Pradžia 7 vai. vakare. Maloniai kviečiu atsilan- 
kiti ir linksmai praleisti laiką.

■ ' - . • .....

Z LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
linki draugams ir pacientams

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1621 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

Rezid. 6600 So. Artesian Avenue 
%------------------------  ----  , ,........................

jie pardavinėjo rožančius ir 
kryželius. Apkaltinti “spekulia
cija”.

lAiDomncū

LINKI LINKSMŲ ŠV. 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

savo klientams, draugams 
ir pažįstamiems

PARDAVIMAS-TAISYMAS

13321 S. Halsted St-CL4-5665|

WHERE S0 LITTLE 
MEANS S0 MUCH!

Won’t you send a little bit 
of what you spend for your 
Christmas, to Father George 
and us Poor Indian Boys and 
Girls. Father' has to take care ( 
of over 300 of us.

Dear Father George:
To help you take care of your 

Little Indian Children at St. 
Joseph’s — enclosed find.
$.............. '
Name .............. .......................................

Address ......... ..  ........................................
City ............ Zono . . State ............

We live at:
St. Joseph’s Indian School 
Chamherlain, South Dakota




