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KATALIKAI
PASAULY

Juruzalė. Kaip praneša kata
likų spaudos agentūros, šiemet 
Kalėdų nakties religinės apeigos 
Kristaus gimimo šventovėje Be
tliejuje Telestar satelito pagal
ba bus perduodamos visam pa
sauliui. Iškilmių filmuoti vaiz
dai betarpiai persiunčiami į Ro
mą iš čia pasieks Telestar tele
vizijos tinklą.

Tuebingen. — Vietos univer
siteto katalikų — teologijos fa
kultetas gruodžio 7-8 dienomis 
minėjo 150 m. sukaktį. 1812 m. 
Ellwangen miestely, Wuerttem- 
bergo krašte, buvo įkurtas Kata
likų universitetas, teturėjęs tik te
ologijos skyrių su penkiais pro
fesoriais. Wuerttembergo kara
liaus Friedricho I įsakymu Eli-• 
vvangeno universitetas buvo už-' 
darytas ir prijungtas prie Tue- 
bingene veikusio Karl-Eberhard 
universiteto.

Tuebingeno miestui, ties Ne
karo krantais, anuomet tai buvo 
sensacija, ypač, kad miestas lai
kytas protestantų tvirtove.

Tuebingeno universitetas, ku
riame yra studijavę ir namaža 
lietuvių, priklauso prie seniausių 
universitetų, šalia evangelikų te
ologijos, lygiagrečiai turinčių ir 
katalikų teologijos fakultetą.

Kardinolas Carlo Grano

Roma. — Kaip rodo neseniai 
Vatikane paskelbti duomenys, 
Katalikų Bažnyčioje šiuo metu 
pirmoje vietoje stovi Jėzuitų or
dinas. Jis turi 36,000 narių įvai
riuose 95 pasaulio kraštuose. An
troje vietoje seka pranciškonų 
ordinas su 25,000 narių ir tre
čioje — Tėvai saleziečiai su 22,- 
000 vienuolių. Toliau seka krikš
čioniškųjų mokyklų Broliai su 
15,000 narių, Tėvai Kapucinai su 
15,000 narių, Tėvai Maristai su 
11,000 na-ių ir tik septintoje vie
toje Domininkonų ordinas su 10, 
000 narių, anksčiau buvęs pir- 
niaujančioje vietoje.

Stockholmas. — Katalikų ir 
stačiatikių Bažnyčių atstovų ben 
dromis pastangomis šiomis die
nomis Stockholme išleistas “Va
dovas imigrantams” vokiečių, i- 
talų, graikų, serbų ir kroatų kal
bomis. Vadove skelbiamos visos 
reikiamos žinios iš katalikų ir 
stačiatikių Bažnyčių gyvenimo 
bei pagrindinės sakramentų ir šv 
Mišių maldos. Pagal Vadove pa
skelbtus duomenis, Stockholmo 
vyskupijoje šiuo metu yra 45,000 
katalikų, kuriuos dvasiniai aptar
nauja 70 dvasiškių, padedant 
sielovados darbe 80 seselių vie
nuolių.

> Roma. Romos liuteronių baž
nyčioje buvo paminėta 150 me
tų sukaktis nuo vokiečių pro
testantų bendruomenės įsikūri
mo Romoje. Ta proga Vokieti
jos evangelikų Bažnyčios pirmi
ninkas prof. Beckmann skaitė 
paskaitą tema: “Dievo misija 
(mtssaggio di Dio) prieš 450 
metų ir dabar.” Iškelmėse daly
vavo ir Vatikano Krikščionių 
Vienybės Sekretoriato atstovai, 
Vakarų Vokietijos ambasado
rius prie Šventojo Sosto ir kiti 
aukštieji svečiai.

NATO ir prancūzai

i

BRIUSELIS. — JAV valst. 
sekr. D. Rusk, kaip pastebi po
litiniai stebėtojai, NATO kon
ferencijoje sustiprino JAV pres 
tižą kitų narių tarpe. Esą, iš
ryškėjo ir Prancūzijos priešiš
kas nusistatymas NATO nuta
rimų atžvilgiu.

Šiuo metu Briusely vyksta 
Europos, !Qkio Bendruomenės 
posėdžiai. Juose pasisakyta 
prieš prancūzų nusistatymą^ ne
įsileisti į Bendruomenę Angl;- 
jos. Pirmadienį ar antradienį 
laukiama atitinkamo sprendi
mo. Lūžis tarp europinės Rin
kos narių ir Prancūzijos ven
giamas dėl vak. vokiečių neno
ro pažeisti santykius su Pary
žium.

Arabai ruošiasi
viršūnių konferencijai
KAIRAS. — Susirinkę pasi

tarimams arabų kraštų užsienio 
reikalų ministeriai nutarė penk
tąjį arabų “viršūnių” suvažia
vimą kviesti Rabato mieste, Ma
roke.

Sankcijos P. Afrkai
J. TAUTOS. _ Užvakar J. 

Tautose balsų dauguma priim
tas pasiūlymas kreiptis į Saug. 
Tarybą, prašant numatyti sank 
cijas, nukreiptas prieš Pietų 
Afriką. Siekiama, kad kraštas 
atsisakytų nuo rasinio atskyri
mo politikos.

Politinio azilio teisę J. Tautų 
pilnatis patvirtino specialia re
zoliucija.

New Delhi. — Katalikų misi
ja Shantinagar Indijoje, vadovau 
jama Italijos Tėvų kapucinų, šio 
mis dienomis pradėjo statyti nau 
ją “Raupsuotųjų kaimą”, kuria
me kiekvienas ligonis ir jo šei
ma bus apgyvendinti atskirame 
namelyje su daržu ir sodu. Taip 
pat raupsuotųjų kaimas turės sa
vo modernią ligoninę, mokyklą, 
bažnyčią ir kitus kultūrinius į- 
rengimus.

Kolūkiečiai Maskvos turguje (čekų Jan Lukas nuotr )

Popiežius už taiką ir prieš karą
Popiežius Paulius VI siūlo Naujųjų Metų dieną paversti Maldos už taiką diena — 
Prieš karo žiaurumus, rasizmą, nacionalizmą ir už teisę, teisingumą, laisvę.

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius Vl-.sis vakar kreipėsi 
į tikinčiuosius pasauly, iškėlęs 
mintį kiekvienerių metų Nau
jųjų Metų dieną paskelbti mal
dos už taiką diena. Popiežiaus 
žodžiais, “taika skelbia dau
giausiai universalines gyveni
mo vertybes — teisybę, teisin
gumą, laisvę, meilę”.

Įspėti politiniai vadai
Savo pirmajame, po operaci

jos, kreipimesi popiežius prami-1 
nė "apokaliptinius” naujųjų lai- Į 
kų karų žiaurumus. Politinius 
vadus jis įspėjo: “nedera ma
nyti, kad tik jėga ar politika

SOVIETŲ DARBININKO IŠLAIDOS
Maskva. — Kaip gyvena sovie

tinis darbininkas nuo sovietinės 
revoliucijos 50 m. praslinkus? 
Čia pažvelkime į “Izviestijų” dien 
raščio Maskvoje duomenis. Jie 
liečia laivų statyklos Nikolajev 
uoste, ties Juodąja jūra, šeimos 
gyvenimą.

Nikolajev miestas, į pietus nuo 
Odesos, turi 240,000 gyventojų. 
Nosenko dirba laivų statykloje. 
Statistikos įstaiga paskelbė jo ir 
kitų statyklos darbininkų meti
nių išlaidų duomenis. .

Metinės šeimos pajamos — 
3,390 rb.

Keturių asmenų šeima (papra 
štai du dirba) turi metinių paja
mų 3,390 rublių. Čia atlyginimai 
ar premijos sudaro 2,188 rb. pa
jamų, kitos pajamos, tai įvairūs 
socialiniai mokėjimai, vaikų prie 
dai ir t.t.

Šeima per metus išlaidų turi 
3,268 rb., ir iš jų beveik pusė, 
1,481 rb., tenka maistui įgyti.

Vyriški batai — apie 30 rb., 
moteriški — iki 45 rb.

Buto nuoma ir įvairūs priedai 
(elektra ir pan.) per metus No- 
senkos šeimai kainuoja 54 rb. 
Rūbams tenka išleisti 449 rb. Čia 
kainos nėra mažos, nes pvz. mo
teriški rūbai kaštuoja nuo 25 
iki 40 rb., vyriškas kostiumas, ei
lutė — 50-80 rb. Avalynei išlei
džiama 128 rb. — moteriški ba
teliai — 20-45 rb., vyriški batai 
— 18-30 rb. Žiemai tinkama a- 
valynė kaštuoja dvigubai dau
giau.

Elektrai, radijui ar televizijai 
šeima išleidžia 55 rb. Tiek kaš
tuoja geras radijo aparatas, tuo

kitus bauginti gali išspręsti 
Tarptautinius nesutarimus”. Po
piežius taip pat apgailestavo į 
pasaulyje įsigalėjusį nacionaliz- j 
mą, ginklavimąsi, rasizmą bei 
keršto nuotaikas.

Popiežius savo kreipimąsi pa
skelbė ne tik pusei bilijono ka
talikų pasauly, bet ir “visiems 
geros valios žmonėms”.

Apie karo pavojus žmonijai

Popiežius išreiškė baimę dėl 
galimų kilti visuotinų karų. ku
rie galėtų sunaikinti ne tik kraš 
tus, bet ir “didelę žmonijos da
li”.

Kreipimasis pažymėtas gruo-

tarpu už televizijos priimtuvą i 
tenka sumokėti keturius kartus 
daugiau. Baldai? Per metus iš
leidžiama 96 rb., tiek pakanka 
įsigyti vienai sofai ir aštuonioms 
medinėms kėdėms.

Laikraštis paminėjo dar 102 
rb., kurie išleidžiami nenurody- j 
toms vartojimo gėrybėms, grei-; 
čiausia, tabakui, muilui, kosmeti 
kai ir pan.

Kiek kaštuoja alkoholis?
Vodkai ir kitiems alkoholi

niams gėrimams Nosenkos tipo 
šeima kasmet išleidžia 91 rb.
( pusė litro degtinės kaštuoja 31 
rb.). Kultūriniams reikalams kas 
met išleidžiama 122 rb. (kino bi
lietas atseina 25 iki 50 kapeikų, 
dienraštis — 2 kap.)

Dar išleidžiama vaikų darže
liams bei atostogoms (206 rb.), 
kitoms išleidoms (matyt, trans
portui, skalbyklai, vaistams, do
vanoms...) —482 rb. Kas belie
ka sutaupoms? Geriausiu atveju 
— 122 rb.

Žinoma, kolūkiečių buitis sun
kesnė. Jiems daug reiškia ūkio 
gaminių pardavimas viešuose 
turguose, tačiau aplamai gyveni
mo lygis kolūkiuose — žemas. 
Tuo tarpu nepalyginti aukštes
nis gyvenimo lygis yra kolūkių 
pirmininkų, intelektualų bei par
tinių ar valdžios pareigūnų.

Sniegas Kai f orni jo j
LOS ANGELES, Kalif. — 

Trečiadienį Kalifornijoje prisni
go — aukštumose jo iškrito iki 
9 colių (Temecula, tarp Los An
geles ir San Diego). Sniegas 
iškrito, antrą kartą miesto is
torijoje, ir San Diego miesto 
centre.

Daugiausia prisnigo Flag- 
staff, Arizonos valstijoje, be to 
daug sniego, tarp 16 ir 27 cohų. 
’škrito Kolorado ir Nauj. Meksi 
kos valstijose. Šiuo metu dide
lė JAV dalis padengta sniego.

Stockholmas. — Apaštalų Sos-i 
to Delegatas Šiaurės kraštamsj 

j arkiv. Bruno Heim Šventojo Tė- 
i vo vardu pasveikino Švedijos ka- 
’ ralių Gustavą Adolfą Vl-jį 85 me 
tų amžiaus sukakties proga ir į- 
teikė Popiežiaus Pauliaus VI-jo 
ganytojavimo auksinį medalį.

Vyskupas prieš bikini. Chili 
valstybės P. Amerikoje, Val- 
paraiso miesto vyskupas pas
kelbė; merginos katalikės, jū
ros paplūdimiuose pasirodžiu- ” 
feios su bikini maudymosi kos
tiumais, nebūsiančios prileistos 
prie šv. Komunijos.

džio 8 d. data, tačiau Vatikano 
tepaskelbtas vakar. Jo yra dvi 
dalys: pirmoje kreipiamasi į
“geros valios žmones pasauly
je”, kitoje — į vyskupus ir i 
Katalikų Bažnyčios pasaulie
čius.

Savo atsišaukime popiežius 
apgailestavo karui skiriamas 
milžiniškas lėšas, nors Vietna
mo karo nepaminėjo.

Vėl pultas Hanojus
SAIGONAS. _ Vakar antrą 

dieną iš eilės JAV bombonešiai 
puolė Hanojų ir jo apylinkes 
bei pristatymų kelius į raud. 
Kiniją.

Iš Siamo atskridę JAV lėktu
vai puolė Canal dės Rapides ir 
Doumer tiltus, vos 5 m. atstu 
nuo Hanojaus miesto centro.

P. Vietnamo kariai markioms kau
tynėms Mekongo delt.de vykus

Sovietų Tass agentūra skelbė, ' 
kad Hanojų puolė “daug JAV j 
lėktuvų".

JAV lėktuvai numušė vieną 
komunistų MIG-17 lėktuvą ir ' 
neteko vieno savo Thunder- ! 
chief naikintuvo. Netektų virš 
Š. Vietnamo lėktuvų skaičius 

'bar siekia 761, o iš viso Viet
namo kare iki šiol netekta dau
giu kaip 3,000 JAV lėktuvų. 

Ginklai Kalėdų metu tylėsią |

P. Vietnamo vyriausybė Sai- 1 
gone paskelbė Kalėdų paliaubas 
pradėsianti Kūčių dieną 6 vai. 
vak. (Chicago laiku — 4 vai. 
ryto). Ginklų paliaubos numa
tytos ir Nauj:esiems Metams. 
Tačiau Vietkongo vadovybė pa
skelbė skelbsianti ginklų tylą 
po tris dienas Kalėdoms ir Nau
jiesiems metams.

Valst. departamentas vakar 
pranešė, kad per keturias gink
lų paliaubų dienas, Kalėdų me
tu, Vietname, bus sustabdyti 
JAV aviacijos puolimai.

Laikinai pagerėjęs oras
Esant pagerėjusiam virš S. 

Vietnamo orui, ai JAV aviaci
ją įgalina vėl pulti š. Vietnamo 
taik'nius. Paskutinieji didesni 
puolimai buvo lapkričio 20 d. 
Dabar, dvi dient s puolus Ha
nojų su jo apylinkėmis, buvo 
susidurta su ypatingai stipria į 
apsauga žemėje bei MIG nai- 
k'ntuvais.

Per vieną savaitę, iki XII,10, 
priešas neteko net 1,818 vyrų, 
o sąjungininkai —, 595, jų tar
pe amerikiečiai — 194, P. Viet
namas — 380, žuvo 21 — korė
jietis ir australas. Tą pačią sa
vaitę Vietname žuvo 232 dvi- į 
liniai asmenys, jų tarpe Š. Viet- į 
namo karių buvo žiauriai išžu- | 
dyta 114 Montagnarų genties 
gyventojų Dak Son vietovėje 
(kai kuriais JAV šaltiniais au
kų skaičius siekė per 200),

ALŽIRAS. — Alžirijos pre
zidentas H. Boumedienne perė
mė Alžirijos kariuomenės, iš 
viso 50,000 vyrų, vado pareigas.

JAV naikintuvai E-105, Thunderchiefs. puola Š. Vietnamo taikinius.

SUGLAUSTAI
Karalius atgal j Atėnus?

ATĖNAI. — Iš NATO kon
ferencijos Briusely į Atėnuo su
grįžus Graikijos užsienio reika
lų ministeriui Pipineliui, Atė
nuose prasidėjo pastarmiai. 
Manoma, kad Pipinelis tarpiniu 
kausiąs tarp Romoje laikinai 
įsikūrusio karaliaus Konstanti
no ir režimo. Pranešta, kad 
esama žinių ir apie JAV atsto
vo tarpininkavimą. Min. Pipine
lis vakar kelias valandas su 
karalium tarąs1 graikų ambasa
doje Romoje. Ku kuriomis ži- 
niorrrs, ir režimas linkęs su
tikti su karaliaus grįžimu.

JAV peržiūri santykius su 
Atėuais

Šiuo metu svarbiausias klau
simas: kas bus su karalium? 
Ar i;s grįš atgal į Atėnus ar 
pasirinks emigraciją, o gal su
darys egzil’i? vyriausybę?

Vakar t -vyravus neaišku
mams. JAV ir Anglijos užsienio 
politikos vairuotojai svarstė 
klausimą: ar pripažinti Papa- 
dopoulos režimą Menuose? 
Britai buvo skubesni: jie tarė,

kad nesant karaliaus, nebėra 
ir pripažint tio

JAV Va iot Departamentas 
klausimui skyrė daugiau dėme
sio. Dabar ame Skiečiams esan
čios trys išeitys: pripažinti ar
ba nepripažinti karinį rež mą, 
ir trečia, priyaž'nti egzilinę ka
raliaus vyriausybę užsienyje 
(jei tokia atsirastų).

Moterys Sovietijoje negali išvengti ir sunkių. Vakaruose tik vyrams 
įprastų darbų

ŽINIOS
De Gaulle ir JAV hegemonija

Pagal “N. Y. Times”, de Gau
lle savo du kart per metus įvyks
tančiose spaudos konferencijose 
(jos atitinka JAV prezidento Sta
te of Union pranešimams) nuo
lat kalba apie Amerikos hegemo
niją.

Tai buvo tema, kuri kyšojo iš 
kitų generolo pareiškimų. Jis Pra
ncūzijos politiką pateisina reika
lu pasipriešinti Amerikos “inva
zijai”, išbalansuoti “nepaprastai 
JAV galiai” ar padaryti galą per 
dideliam dolerio išnaudojimui.

Čia. ir glūdinti visa generolo 
politika — pasitraukimas iš At
lanto Sąjungos karinės sąrangos 
ir nedalyvavimas ar boikotavi- 
mas aukso atsargos fondo, Žene
vos nusiginklavimo konferenci
jos ir Pietryčių Azijos Sutarties 
Organizacijos.

KALENDORIUS
Gruodžio 16 d.: šv. Euzebi

jus, šv. Albina, Vigaudas, Al- 
vinė.

Ryt, gruodžio 17 d.: šv. Eigi- 
las, šv. Olympija, Montigaila, 
Laila.

Poryt, gruodž'o 18 d.: šv. 
Gracijonas, šv. Samtana, Gird- 
vilas, Eivilė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. kiek daugiau 30 
1. F.; ryt — debesuota, kiek 
šilčiau.

Saulė teka 7:11, leidžias 4:21.

Karaliaus paveikslai grąžinami
Iš Atėnų pranešta, kad reži

mas kreipėsi į arkivyskupą Ye- 
ronimus, prašydamas jį kalbė
tis su karalium Romoje, pra
šant jo grįžti į kraštą. Savo 
ruožtu esama žinių, kad Atė
nuose jau grąžinami atgal ka
raliaus ir jo žmonos paveiks
lai, buvę pašalinti po gruodžio 
13 d. nepavykusio žygio nu
versti režimą.

delt.de
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AUKOS — LIAUDIES BALSAVIMAS

Žvelgiant į lietuvišką gyveni
mą Amerikoje iš anapus Atlanto 
vienas dalykas krinta į akį: at
rodo, kad labdarybė bus bene 
pagrindinis mūsų visuomeninio 
gyvenimo variklis. Štai kiekvienas 
dienraščio numeris tiesiog knib
žda skelbimais, apie balius, kon
certus, vakarienes — taip, net ir 
madų parodas — kurie yra skir
ti vis kokiam labdaringam tiks
lui.

Nevisuomet tie tikslai labai ai
škūs —piktam stebėtojui gali 
kilti mintis, kad tai dažnai yra 
tik etiketė, kuri padeda išvengti 
organizacijos iždo duoklės Dėdei 
Šamui. Kodėl tokia mintis perša
si? Tik pažiūrėkime į mūsų po
kylių reklamą: gražiausi žodžiai 
prieš, nė žodžio po tai: kiek su
rinkta pelno, kam tie pinigai 
panaudoti. Gal tai koks nors per
dėtas drovumas, lyg piniginiai 
reikalai būtų nešvarūs. O turėtų 
būlįi priešingai —vieša piniginė 
atskaitomybė turėtų būti savaime 
suprantamas reikalas ir tai būtų 
sąžiningoms organizacijoms pui

matyti, kuri dalis aukų eina “ad
ministracijai”, o kuri tiems rei
kalams, kuriems aukos buvo ren
kamos.

Manau, kad panašias pastabas 
turėtų prisitaikyti ir tie, kurie 
rengia vajus aukoms rinkti. Pa
vyzdžiui, drįstu manyti, kad dau
gelis skeptiškai pažiūrės į auką 
“Tėvynei vaduoti”, jei nežinos, 
kuriam tikslui savo auką skiria: 
radijo valandai išlaikyti, naujai 
knygai išleisti, demonstracijai or 
ganizuoti. Tas pats ir ateitinin
kuose: kur kas didesnį atgarsį at
ras kreipimasis sumesti pinigų ap 
mokėti keliones moksleiviams 
kursantams, negu prašymas “pa
remti jaunimą”. Galėtume neuž
miršti, kad aukos yra liaudies 
balsavimas, ar siūlomą projektą 
nori įgyvendinti, ar ne. Operuo
dami bendrybėmis, mes galime 
patys save apgaudinėti — gal ne
toli ta diena, kada turėsime pi
nigo, bet neturėsime vaizduotės, 
kaip jį sąmoningiausiai galėtume 
panaudoti.

Arūnas Liulevičius, 
Arhus, Danija

ĮVYKIAI, DARBAI, ŽMONĖS

ki reklama, nes kiekvienas galėtų

STUDENTŲ BALSAS — “Gaudeamus”

Pirmasis šių mokslo metų 
“Gaudeamus” numeris jau ats
pausdintas. Sis numeris gausus in 
formacijomis apie SAS veiklą, 
valdybą ir planus. Pagrindinis 
straipsnis yra metinės temos pri 
statymas. Ją nagrinėja Kęstutis 
Girnius. Irena Rušėnaitė patie
kia gan stambią bibliografiją 
“Krikščionybė; jos Dievas, jos es
mė, jos reikalaviami. Dievo bu
vimo įrodymų teoriniai klausi
mai“. Taipgi šiame numeryje 
kun. Kęstutis Trimakas, S.J., stu
dentų ateitininkų sąjungos dva
sios vadovas, ragina studentus a- 
teitininkus 1968 metais “kreipti 
ypatingą dėmesį į religinę ir tau
tinę priespaudą Lietuvoje: 1) 
patiems asmeniškai ir draugovių 
susirinkimuose susipažinti su Lie 
tuvos okupacine padėtimi; 2) tą 
faktą kelti kitataučių tarpe ir 3) 
padėti ten esantiems tautiečiams 
tiek materialiniai, tiek dvasiniai”.

Taip pat norisi žvelgt į šio 
žurnalo uždavinį ir apimtį. Stu
dentai šiuo metu išleidžia “Gau
deamus” 2-3 kartus į metus. O 
būtų gera, kad “Gaudeamus” 
pasiektų studentus kas mėnesį. 
Tai būtų studentiško-ateitinin-

kiško jaunimo autentiškas bal
sas.

Kai kas gali primesti, kad tai 
tik svajonė, nes studentai yra ap
krauti darbais kolegijose, ir uni
versitetuose ir neturi nei laiko, 
nei noro rašyti straipsnius laisva 
laikiu. Gal tik kūrybingiausi stu
dentai pajėgia vieną kitą straips
nį .per metus sumest, tad ir “Gau 
deamus” išeina tik keletą kartų 
metų bėgyje.

Yra ir kitas būdas padaryt stu
dentišką spaudą aktualesne. 
Draugovių ir korporacijų susirin
kimuose dažnai skaitomos paskai
tos ir referatai. Patys studentai 
ypač studijuoją humanitarinius 
mokslus rašo įvairias studijas, te
mas mokslo reikalais. Kodėl gi 
referatų, paskaitų netalpint į 
“Gaudeamus”? Tai ne tik dary
tų įdomesnį patį žurnalą, bet 
taip pat leistų studentų mintims 
ir studijoms pasiekti platesnę vi
suomenę. •

S. Radvila

MAS kursai ir suvažiavimas.
Šiais jubiliejiniais, 40 metų 

nuo Palangos konferencijos mi
nėjimo, metais MAS šią vasarą 
turėjo jubiliejinę stovyklą, o da
bar, žiemą, ruošia nuo gruodžio 
26 dienos iki sausio 1 dienos or
ganizacinius kursus ir šaukia są
jungos suvažiavimą gruodžio 30. 
d. Dainavos stovykloje.

Žiemos atostogų metu ateiti- 
ninkiškasis jaunimas rinksis vėl 
į Dainavą organizacinio darbo 
mokytis ir svarstyti savo sąjun
gos reikalų. Dabartinė MAS cen
tro valdyba, vadovaujama Rimo 
Lanriausko, dvejus metus uoliai 
ir rūpestingai nešė savo sunkias 
pareigas ir subūrė didelį talki
ninkų būrį.

Kursai prasidės gruodžio 26 d. 
3 vai. po pietų Dainavos stovyk
lavietėje. Paskaitininkais yra su
tikę būti kun. prof. Stasys Yla — 
Ateitininkų federacijos dvasios 
vadas, Antanas Sabalis — “Atei
ties” žurnalo redaktorius, Eligi- 
jus Sužiedėlis — MAS globėjas iš 
Rytų, Algirdas Kasulaitis — bu
vęs MAS pirmininkas. Kursų va
dovybę sudarys Rimas Laniaus
kas — MAS pirmininkas ir sekan 
tys centro valdybos nariai ir stu
dentai ateitininkai: Danguolė 
Tamulionytė, Paulius Alšėnas, 
Kazys Razgaitis, Laima Undery-

tė, Milda Pakalniškytė ir Anta
nas Razgaitis.

Norėtųsi visų tėvų ir vyresnių
jų ateitininkų paprašyti, kad skir 
tumėte dėmesio šiems kursams ir 
suvažiavimui ir pagelbėtumėte

SPARTA

Nekantrus žmogus nelaimėje y- 
ra, kaip nekantrus ligonis, — blaš
kydamasis dar jį labiau nusilpni
na.

Yoga

parduoda Telefunken, Grundtg, Olympia, 
Zenlth, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro
duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandelių:

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo, 
eonsoles-, transist. ir kt. — PATEFONAI — ĮREKORDAVIMO apa- 
i'at ii SKAIČIAVIMO mašinos etc.

ii- informacijas gausite pranešę savo adresą. SPARTA 
i .1 I. GIEDRAITIS. 10 Barry Drive, E. Nortliport, N. Y. 11731, 

ll’l (!>)••) 757-OOS5 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GR 6-7399.li;

£jii:iiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinihiiiD

JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIŲ
BERNIUKŲ MOKYKLA — Į

I SV. ANTANO GIMNAZIJA
K e n n e b u n k p o r t e, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISEM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas. =
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru- E 

E pėms). .t
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama Ę 

5 lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams = 
S įstoti į kolegijas. E

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Atlyginimas visiems prieinamas. š
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m.
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.
Informacijų ir kitais reikalais rašykit:

Rev. Rector Į
E St. Anthony High School

Kennebunkport, Maine 04C46 :
^šlltllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.

moksleiviams ateitininkams pa
siekti Dainavos stovyklą. Jie per 
šią savaitę turės tikrai galimybę 
pasiruošt organizaciniam darbui 
ir lietuviškai veiklai.

A.V.

Idealas ir laikas, Bažnyčios at
siskleidimas moderniajam pasau
liui, pasauliečių uždaviniai Vati
kano II susirinkimo šviesoje — 
šie ir kiti panašūs klausimai bus 
svarstomi, pristatant dr. Juozo 
Girniaus knygą Idealas ir laikas 
sausio mėn. 7 d. 3 vai. Jaunimo 
centre, Chicagoje. Pristatymo 
simpoziume dalyvaus “Metme
nų” redaktorius Algirdas Titus 
Antanaitis, mokyt. Stasys Rudys, 
stud. Romas Sakadolskis, prof. 
dr. Kęstutis Skrupskelis. Moder- 
uoti atvyksta Wiseonsino univer
siteto prof. dr. Vytautas Vardys. 
Dalyviai atstovauja įvairiom ge 
neracijom, yra įvairių visuomeni 
nių pažiūrų, taigi simpoziumas 
žada būti įdomus. Ypatingai lau
kiami studentai, nes knyga yra 
skiriama daugiausia jaunimui. 
Po simpoziumo bus galima atsi
gaivinti kavute.

Chicagos moksleiviai — Pra
no Dielininkaičio moksleivių a- 
teitininkų kuopos kalėdinio lai
kotarpio susirinkimas įvyks gruo
džio 22 d. penktadienį 7 vai. Mar 
ąuette parko parapijos salėje. Su
sirinkime dalyvauja visų kuopos 
būrelių nariai. Kviečiami taip 
pat jų tėveliai, sesutės, broliukai, 
bei draugai. Susirinkimo progra
ma pritaikyta Kalėdų šventėms,

Brolių Sharkų Restoranai Ir Cocktail Lounges —
SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

Telef. — LUdlow 6-3636
SHARKO’S EAST, 7840 S. Westem Ave.

Telef. — PRospeet 6-6644

Vidaus vaizdas modernaus Jr ištaigingo baro, SHARKO’S WEST

Abiejuose restoranuose puikios vedinamos salės tinkamos 
vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietosi ir 
užsienio gėrimai.

Savininkai Jurgis ir Geraldas Šarkos

'X

dividends have been 
paid every year 
since 1897...
eurrentiy
4 3/4% EFFECTIVE OCTOBER 1. 1967 

0N PASSBOOK SAVINGS

l/MONFEOEfJAL SAV/NGS
3430 South Halsted/Chicago / Phone: 523-2800
Assets over $30,000,000.00/Albert J. Aukers, President
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Pranomeiaia. Metams
Chicagoj, Ciceroj u užsienyje $16.00
JAV ir Kanadoį

• Aeaa*.ciJ«. ac.aipsiiius tai 
ar tavo nuožiūra Neaunat, 
lotų straipsnių nesaugo juo* 
grąžina tik iš anksto susita 
us Redakcija už skelbimų 
uruų <ieatsaKo Skelbimų 

kainos priaiunėlan-o* ,■»' < 
prašymu

$1400

•
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išryškinant jų prasmę ir prisime
nant Kūdinkio Jėzaus gimimą. 
Tėvų komitetas po susirinkimo 
paruoš kuklias vaišes.

Clevelando moksleiviai—Mai
ronio kuopos susirinkimas įvyko 
lapkričio 25 d. Rimo Čepulio na
muose. Susirinkimo metu paaiš
kinti ateinantys moksleivių kur
sai. Jie įvyks Dainavoje gruodžio

(Nukelta į 7 psl.)

Geriausio^ ir naujausios 
Kalėdinės Plokštelės yra

REQUEST RECORDS
Apsilankykit ' Jūsų apylinkės par
duotuvėje. Neimkite pakaitalų. Ra
šykite dėl nemųkamo katalogo:

REQUEST RECORDS, INC.
66 Mechanic Street 

Netv Rochąlle, New York 10801

METROPOLIS-RESTORANAS

6588 S. IVESTERN AVE., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009
Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiektais, kaip šašlykas, 

šnicelis Ir kt.. didelis pasirinkimas vietinių ir Importuotų gėrimų. 
Lietuviškoj Jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką, skaniai paval

gyti ir atsigaivinti. i f i ,
Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos. Šeštad. Ir sekmad. 

nuo 12 vai. d. Iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti. 
Savininkui PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

PHYSICIANS
Challenglng opportunity with excellent future in providing Emergency 
Unlt Services in a modern, Progressive hospital. Attractive coinpen- 
sation program Ineludes personai billing as well as hospital remuner- 
ation.

General responsibillties include seeing emergency admisslons and 
providing treatment or notifying staff physicians on call, providlng 
health Services to employces. asslsting In emergency surgery when 

needed, and related duties.

SAINT FRANCIS HOSPITAL
tvhic.h opened in 1960, cur.rently has construction įlndertvay on an 
expansion program whlch will inerease the capacity from 276 beda to 
650 beds. Approxlrriately 10,000 patients are now being seen annually 
in the emergency unlt and thls is cxpected to lnųrnąae oonslderably 
You wttl enjoy our growing city of over 300,000 TvKloh is a center 
of education, recreution and cultural entortainment. Known as the- 
•’.Oil Capital of the World,’’ Tulsa also offėrs its residentR the 
advantages of two universities, many recreational areas, including 
four lakęs wtlhin 1 y. hours drive, and cultural advancement through 
art museums, professional stage produetions, the Tulsa Opera, and 
Tulsa I hilharmonie. Growth will oome from the c.ompletlon of an 
inland waterway reaching from Tulsa to the Gulf of Mexico.

NEIVEST and LARGEST HOSPITAL in OKLAHOMA

Apply in person, or write in confidence to:

Dr. JAMES MADDOX
8238 East 31st Street, Tulsa, Oklahoma 74105 

Area Code (918) RI 2-0305

J

Career Opportunities 
For Engineers

Brrr! The Cold Weather Is Setting In. Come On Down To Houston 
Where The Opportunities And The Weather Are Appealing.

• TRANSFORMER ENGINEER
Experienced in design for production manufacturing of 
precision geophysical and power transformers.

• ELECTRONIC DESIGN ENGINEER
BSEE. Two years experience with analog Circuit design. 
Some digital experience disirable.

• SENIOR APPLICATIONS ENGINEER
MS in Engineering or Sciences. 2-3 years experience in the 
solution of problems in petrochemical or aerospace fields 
on a hybrid Computer. Some travel reąuired.

• SENIOR SYSTEM DEVELOPMENT ENGINEER
BSEE. Advanced degree preferred. Minimum of five years 
experience in design analog hybrid computers.

• MECHANICAL ENGINEERS
BSME with experience in Transducers. accelators, seismo- 
neters, geophones. or associated eąuipment (Censor Divi- 
sion). — Also

• SALES ENGINEERS
and other challenging positions including- l'echnicians and 

Draftsmen.
• WE HAVE NEED ALSO for INDUSTRIAL ENGINEERS 

in staff positions.
Excellent employee benefits include broad educaitional assistauce 
in advance study programs.
SUBMIT RESUME. INCLUDING CURRENT RATE AND 
AVAILABILITY TO:

Industrial Relations Department
GEO SPACE CORPORATION

5803 Glenmont Drive, Houston, Texas 77036



Žmonija <

TOBULUMO LŪKESČIUOSE
. Jriarldu ,

Advento laikotarpis — tai 
žmonijos lūkesčiai tobulesnio 
gyvenimo, kurio ji troško, bet 
nesugebėjo pasiekti. Krikščio
niškas pasaulis šį laikotarpį 
laiko nesuskaičiuojamais am
žiais žmonijos augimą, kultū
ros kūrimą ir įvairius mėgi
nimus pakeisti gyvenimo kryp
tį. Ne tik Mozė, bet prieš jį 
ir po jo yra kilę žmonijos gel
bėtojų, gyvenimo reformato
rių ir pranašų, kurie stengėsi 
duoti savo laiko ir aplinkos 
žmonėms naujų nurodymų, 
kad jais atsirėmę jie lengviau 
galėtų tvarkyti savo gyveni
mus ir tarpusavius santykius, 
Bet tik atėjus laiko pilnybei 
tikra prasme Dievas susitiko 
su žmogumi, pats tapdamas 
Žmogumi, kuriame sutilpo vi
sos žmonijos troškimų išsipil
dymas. Tai buvo Dievažmogis 
— Jėzus Kristus, pradėjęs nau 
ją istorijos tarpsnį ir nustatęs 
naujus gyvenimo dėsnius.

Tas ilgo laukimo laikotarpis 
atsispindi ir dabar prieškalė
dinėje dvasioje, kurią Bažny
čia puoselėja, primindama a- 
nuos amžius ir atmintin pa
šaukdama pranašus bei Kris
taus pranokėjus, skelbusius 
jo atėjimą į pasaulį žmogiš
ku pavidalu. Tas laikotarpis 
yra kartu ir visos žmonijos 
vaizdus troškimų priminimas, 
kuris iš naujo pažadina mus 
giliau pažvelgti praeitin, kad 
dabartis pasidarytų aiškesnė, 
nes daugelis mūsų dabarties 

* gyvenimo pasireiškimų šakni
mis susiliečia su tuo laukimo 
laikotarpiu, su išrinktosios 
tautos lūkesčiais ir su anų lai
kų išminčių minties gelmė
mis.

Dabarties pakilimui kultū
ros, moralės, dvasinio gyveni
mo ir kitose žmogiškose sri
tyse geriau pažinti reikalinga 
sugrįžti į praeitį ir palyginti 
tai, kas buvo, ir tai, ką dabar 
jau turime. Krikščionybė ne
pakeitė žmogaus prigimties, 
kuri kartais reiškiasi laukiniš- 
ku žiaurumu, bet parūpino vi
sas priemones, kad Dievo su
sitikimas su žmogumi galėtų 
pakeisti žmogaus su žmogumi 
tarpusavius santykius.

*
Žmonija laikotarpy prieš 

Kristų laukė geresnių laikų. 
Vergija ir neteisingumas bu
vo kasdienybė, kurios galo ne
buvo matyti. Valdovai dauge
lyje kraštų buvo tapę žemiš
kais dievais, turėję pilną tei
sę į savo pavaldinių gyvybes 
ir mirtį. Tai istoriniai faktai, 
kuriuos tereikia tik prisimin
ti. Net ir žydų tauta, jaus
damasi išrinktąja, kentėjo po
litinę priespaudą ir nežmoniš
ką vergiją. Ir tai ne tik nuo 
svetimųjų, bet ir savųjų tar
pe. Tuo metu tas laukimas bu- 

fcvo toks stiprus, kad tikrai jau 
buvo pribrendęs laikas kam 
nors pakeisti žmonių santy

kius, parodyti tikrąją teisin
gumo ir meilės vertę. Ir tada 
atėjo Kristus, kuris be revoliu
cijos, be svetimo kraujo pra
liejimo nurodė naujus santy
kiavimo būdus ir naujas ge
resniam gyvenimui siekti prie
mones. Bet ir Kristus būtų 
nieko nelaimėjęs, jeigu jo au
ka nebūtų buvusi dievažmogiš- 
ka auka — auka ant kryžiaus

Spaudoj ir gyvenime

PASIILGIMAS LAISVOS SPAUDOS
f-

Ateina įdomios žinios iš Jugosla 
vijos: ten 1962 metais įsteigtas ka
talikų laikraštis “Glas Concila” 
jau pasiekė 200,000 tiražą, tuo 
pralenkdamas net ir oficialų ko
munistų partijos organą “Borba”, 
turintį 190,000 tiražo. Apie tai 
skelbia "Register” 49 nr.

“Glas Concila” buvo įsteigtas 
grupės teologų, kurie visų pirma 
siekė informuoti apie naujus pa
keitimus, išplaukiančius iš Vatika
no suvažiavimo. Tačiau tas laikraš 
tis duoda informacijų ir iš sociali
nės, kultūrinės bei religinės sri
ties. Laikraštis yra laisvas nuo ko

už žmonių nusikaltimus ir jų 
dvasinį pasikeitimą.

Meilės ilgesys žmonijoje bu
vo toks troškimas, kurį pri
pildyti '■'galėjo tik tas, kuris 
atiduoda zpvo gyvybę už drau
gus. Kurtus kaip tik skelbė 
meilę, kuri sudarė pagrindą 
visam jo mokslui. Teisingu
mas buvo paverstas jėgos per
svara. Kristus reikalavo tei
singume visur ir iš visų. Jis 
drįso tarti tiesos žodį tuščia 
garbe save apvainikavusiems 
kunigams ir pariziejams, nors 
žinojo, kad tik dėl jo drąsos 
galėjo būti pasmerktas. Kai 
reikėjo, jis išdrįso juos pa
vadinti žiauriausiais žodžiais 
— angių veisle ir pabaltintais 
karstais, jis drįso su botagu 
pirklius išvyti iš bažnyčios, 
kad teisingumas būtų pi nai 
įvykdytas ir kad jo persvara 
iškiltų aukščiau veidmainių 
ir tušėiažodžiautojų. Dėlto, 
nors visi laukė gyvenimo pa
sikeitimo, didieji nusisuko nuo 
jo, o minios ėjo su juo ir vė
liau atidavė gyvybes jo tie
sai paliudyti.

*
Tikrasis adventas dar ne

pasibaigė ir šiandien. Krikš
čionybė dar nėra pilnai pasie
kusi savo laimėjimų. Ir nūnai 
po daugelio šimtmečių kiek
vienas krikščionis dar turi iš 
naujo gyventi ladkimo dvasia 
ir įgyvendinti Kristaus moks
lą. Kristus nurodė kelius, ku
riais reikia eiti, davė priemo
nes, kurias reikia panaudoti, 
o krikščionis turi savo laike, 
savo aplinkoje ir pačiam sa
vyje vis iš naujo išryškinti 
Kristų, kad jo pasiuntinybė 
būtų pilna. Nei Kristaus, nei 
jo mokinių pasiuntinybė šioje 
žemėje dar neužsibaigė ir ne- 
užsibaigs, kol žmogus čia gy
vens. Savo pilnybės krikščio
nybė tegalės pasiekti tik am
žinybėje, bet amžinybės kūri
mas prasideda laikinume.

Ir šiandien niekas dar ne
gali jaustis ramus ir didžiuo
tis esąs krikščionis. Būti ge
ru krikščioniu reikia būti ir 
geru žmogumi. Krikščionišku
mas žmogiškumui duoda to 
bulumą, kurio žmonija laukė, 
kurio laukia ir krikščionys, 
imdamiesi Kristaus nurodytų 
priemonių. Nei profesija, nei 
užimama vieta, nei turtai ar 
garbė nesuteikia galimybių 
žmogui tapti geru. Žmogumi 
santykiuose su savo artimu. 
Tam reikaunga trokšti būti 
geru Kristaus mokiniu, įsijung 
ti į jo pasiuntinybę žemėj-“, 
laukimo dvasią pakeisti į Kris
taus dvasios gyvastingą pasi
reiškimą dertuose ir gyveni
me.

Laukinio laikotarpis turėtų 
sužadinti mumyse tą tikrąją 
Kristaus laukimo dvasią — 
geresnio gyvrnimo savyje ir 
savo aplinkoje ilgesį ir krikš
čioniškos pasiuntinybės pratę
simą. Krikščionis, kuris nėra 
tik vardu krikščionis, turi gy
venti tikru teisingumu, tikra 
meilės dvasia ir pasitikėjimu, 
kad Dievas - Žmogus ateina į 
kiekvieno sielą nauju apsireiš
kimu. Tokių krikščionių esame 
šiandien ypatingai reikalingi 
mes, kurie gyvename ne tik 
dvasiniai, bet ir tautiniais lū
kesčiais. Pr. Gr.

munistinio partinio štampo, ir Ju
goslavijoje matyt taip visi pasiilgę 
laisvesnės spaudos, kad gausiau 
puolasi prie šio katalikų laikraščio

Reikšminga, kad nors Lietuva y- 
ra katalikų kraštas, bet ten yra 
negirdėtai sinkūs suvaržymai 
spaudos srityje — negalima išleis
ti nei vieno katalikų laikraščio. 
Carų režimas buvo labai kietas, o 
vis dėlto jau prieš 60 metų buvo 
priėmęs laisvesnės spaudos prin
cipą, ir jau nuo 1904 metų Lietu
voje galėjo rodytis sava spauda.

Okupantai bolševikai spaudos 
laisvės srityje yra atsilikę beveik

Gratiot, Wisc., įrengta tokia prakartėlė, virš kurios Patrankos tūta simbolizuoja, kad pasauly taikos vis 
nematyti, nes Dievo priešai komunistai visame pasaulyje kelia karus.

DE GAULLE NACIONALIZMAS
Jis siekia Quebeco nepriklausomybes ir pajungti pasaulyje išsibarsčiusius prancūzus

De Gaulle jau seniai ‘ šneka 
apie Pranlūzijos galybę. Jis sie
kia jos pirmavimo bent Euro
poje. Prancūzų pirmavimą jis 
bandė įsprausti į dailius rėmus, 
puošti net mistišku rūbu. Eu
ropos apjungimas iš apačios, 
tautų politinis bendravimas jam 
nepakeliui, nes gali nustelbti 
Prancūzijos polėkius.

Paskutiniame pokalbyje, įvy
kusiame lapkričio 27 d., dailio
je Liudviko XV Šalie dės Fetes 
spkudos atstovams kalbėjo aiš
kiai, iššaukiančiai ir atvirai. Tai 
buvo šnekta valstybės vyro, 
bet ne vinguriuojančio diploma
to, kuris bando kiekvieną ašt
resnį klausimą paslėpti po ne
permatoma skraiste, šį kartą 
jis vengė dviprasmiškumo, pvz. 
užuominų apie Europą ligi U- 
ralo. Atvirai kalbėti tegali tvir
to būdo žmogus, numanantis, 
kokią audrą gali sukelti jo žo
dis. Po jo pareiškimų sukruto 
opozicija Prancūzijoje, JAV žy
dai niršo, Anglija rūstavo, o 
Kanada pajuto, kad jis nepri- 
puolamai tarė: “Vive le Quebec 
libre!”.

Tautinė politika
De Gaulle ypatingą dėmesį 

kreipė į Quebeco nepriklauso
mybę. Kai jis kalbėjo Montre
alyje, aš buvau Europoje: Jo 
pareiškimas dėl Kanados pran
cūzų apsisprendimo anuo me-

GEDIMINAS GALVA

ištisu šimtmečiu. Tik savo partinę 
ir griežtai cenzūruojamą spaudą 
teleidžia. Tai aukščiausia despotiz 
mo ir tironijos rūšis.

J. Žvilb.

AIDAS TARP DANGORAIŽIU
O. NENDRĖ 

Romanas

18
— Ji galės rudenį lankyti šeštą mūsų mokyklos 

klasę, o mažoji kiek metų?
— Aštuonių.
— Ji tiks į ketvirtą klasę! — žiūrėdama į Lirgą, 

sako seselė.
— Ar negalėtų mergaitės jau pirmadienį ateiti į 

pamokas? Išeisiu į darbą, tai nenorėčiau vienų palik
ti namuose.

— Gerai, tegul ateina! — pagalvojusi ir ilgai tirian
čiai žiūrėjusi į Aldoną ir mergaites, ištaria mokyklos 
vedėja. — Už šį mėnesį joms nereikės mokėti.

— O kiek reikia mokėti už mokslą?
— Vienas doleris mėnesiui už mokinį. Taigi jums 

du doleriai per mėnesį.
— Labai ačiū sesele! — keldamosi sako Aldona.

— Netrukdysime!
— Ar butą jau turite, ar apsistojote pas gimines?

— teiraujasi seselė vedėja.
— Turime kambarį, bet tikiuosi, kad, Dievui pade

dant, susirasime ir butą.
— Sunku čia dabar su butais, ypač niekas nenori 

išnuomoti su vaikais. Pasiteirausiu ir aš, gal pasiseks 
gauti, — kalba seselė lydėdama jas iki durų.

— Ačiū, sesele! —dar kartą dėkingai sako Aldona.
— Ar čia mes eisime į mokyklą? — linksmai čiauš

ka Lirga. — Visai netoli, galėsime ir per pertrauką 
parbėgti namo.

— Iš kur, mamyte, imsime pinigų mokėti mokyk
lai? — rūpinasi Vyga.

— Dievulis duos! Nesirūpink, Vygutel — ramina 
motina.

9

Šeštadienį Jonas nuveža Aldoną su vaikais į 
Brookfieldą. Jie ten vaikšto visą popietę. Vaikai džiau
giasi lokiais, žirafomis, liūtais, vilkais, kaiminėmis stir
nų, niekaip negalėjo atsitraukti nuo beždžionių narvų,: 
o paukščių balsai juos ypač žavi.

— Mamyte, atvažiuosime vieni, tada būsime, ko
lei norėsime, — kužda Lirga Aldonai į ausį.

Sekmadienis buvo giedras, malonus. Aldona su vai
kais miegojo iki aštuonių, devintą ėjo į bažnyčią. Po 
pamaldų prie bažnyčios jie susitiko su Julium Baniu.

— Labas rytas, Juliau! Mums rodos, kad išsiskyrėm 
su tavim prieš kelis amžius! — šypsosi Aldona.

— Man taip pat atrodo! Kaip viskas? Mane pasie
kė žinios, kad gavai darbą. Ar tiesa?

— Tikra tiesa! Rytoj iškeliauju į darbą!
— Ar bus sunkus?
— Tas, kuris priėmė, sakė, kad nesunkus! Galėsiu 

pasakyti kitą sekmadienį. Po savaitės žinosiu.
— Ar galima jus palydėti. Man dėdė pasakojo, kad 

jūs netoli nuo bažnyčios gyvenate.
— Būtinai prašau užeiti pažiūrėti, kaip gyvenam! 

— prašo Aldona.
Jie pajuda namų link. Algis eidamas paskui su Ju

lium entuziastiškai kalba apie vakar lankytą zoologi
jos sodą. Tai išgirdusi, Lirga neiškenčia nepareiškusi 
savo susižavėjimo.

— Ponas Juliau, labai ten gražu, mamytė prižadė
jo dar kartą mus ten nuvežti. Važiuokite ir jūs drauge.

— Būtinai, Lirgute! Man labai patinka žvėrys! — 
šypsosi Julius prižadėdamas.

— Kada važiuosim? Važiuokim šiandien! — tvir
tai pritaria Vyga.

— Šiandien negalėsim. Atsimenat vakar dėdė sakė.

pasaulio prancūzų bendruome- 
1 nę, kuri gautų stiprybės iš Pran 
cūzijos, bet ir būtų jos dalimi, 
jai tarnautų.

Pasididžiavimas 
Quebcco prancūzais

Apie Kanados prancūzus jis 
kalbėjo pakilioje nuotaikoje. 
Prie St. Lawrence kanalo pri
sišlieję prancūzai ne tik savo 
skaičiumi iškilę, bet ir išlaikę 
kalbą bei kultūrą. Kanadon vy
ko milijonai anglų, kurie tal
kininkavę suanglinti imigran
tus. JAV dėjusios pastangas 
kraštą ūkiškai pajungti. Pran
cūzai buvę skriaudžiami. Pran
cūzai išsikovojo kai kurias tei
ses, tačiau jie turį toliau vesti 
kovą dėl nepriklausomybės. 
Jis susitaręs su Quebeco pran
cūzų vadais Lesage ir Johnso
nu glaudžiai bendrauti. Kana
dos konstitucija jau esanti pa
senusi. Jo manymu Quebecas 
turįs kovoti dėl nepriklausomy
bės ir suverenės valstybės tei
sių. “Jūs esate prancūzai, ta
ria de Gaulle. Todėl jūs turite 
būti nepriklausomi”.

De Gaulle ne tik iškiliai kal
bėjo apie savo kelionę, plevė
suojančias trispalves ir Kana
dos prancūzų džiaugsmą, bet 
pasitelkė ir rašytoją Paul Vale- 

?ry Kanados prancūzų klausi
mams aptarti.

Išjudinti vandenys
Prancūzai pirmutiniai atvy

ko į St. Lawrence slėnį, bet 
1759 m. Prancūzijos kariai, pra 
laimėję mūšį, pralaimėjo Ka
nadą. Anuo metu pralaimėjo

tu nebuvo tinkamai pačių prat- 
cūzų suprastas, o Belgijos valo
nų ir jpač Šveicarijos prancū
zų buvo palydėtas piktu žo
džiu. Anuo metu daugelis pran
cūzų prileido, kad tai tebuvus' 
pasenusio de Gaulle pripuola
mas žaid’mas.

Pastarajame pareiškime jis 
nurodo, kad prieš vykimą tarę
sis su Kanados prancūzais. Jis 
vyko su aiškiu uždaviniu smeg
ti ne tik Kanadai, bet ir JAV. 
St. Lawrence, prancūzų vadina
mas St. Laurent, 250 km. van
dens kelias Quebeco srityje, de 
Gaulle vadintas karališkuoju, 
turi nepaprastos ūkinės svar
bos. Iš Quebeco gauna rūdas 
JAV geležies- pramonė. Per 
Quebecą nutiestos svarbios ge
ležinkelio linijos o jo uostai pa
tarnauja važmai į Europą. Tau 
tinis Quebeco klausimas palie
čia ne tik Kanadą, bet ir JAV 
svarbius ūkinius nervus.

De Gaulle skatina Prancūzi
jos gyventojų prieauglį valsty
bei sustiprinti. Jis iškelia Que- 
beco klausimą ne vien tauti
niais ,bet ūkiniais ir politiniais 
sumetimais. Iš Amerikos žemy
no 1763 m. išvyti prancūzai vėl 
pasiryžo grįžti. Prancūzijos til
tu yra anuomet Kanadoje likę 
60,000 prancūzų, kurių skaičius 
per du šimtus metų pasiekė arti 
6 milijonų.

Trečias de Gaulle tikslas ap
jungti visame pasaulyje išsi
barsčiusius prancūzus, sukurti

Rimties valandėlei

DIEVO MIRTIES” ŠAUKLIAI IR 
BEPRASMYBES TRAGEDIJA

Vienu metu Dostojevskis 
yra pareiškęs: “Tėra tik du 
žmonijos laikotarpiai: vienas 
nuo gorilos iki Dievo mirties, o 
kitas — nuo Dievo mirties iki 
žmogaus sunaikinimo”. Tai kie
tas sarkazmas, bet tvirtai pa- 
brėžiąs, kad ten, kur žudomas 
Dievas, žudoma ir meilė žmo
gui.

Kardinolas Newman 1871 m. 
paklaustas, kas bus naujieji 
vandalai būsimame šimtmetyje, 
atsakė: “Žemiausioji klasė, ku
ri yra gausi skaičiais ir kuri yra 
netikinti; jie iškils iš modernių
jų didmiesčio daubų ir taps 
nauja Dievo rykšte”.

Grėsmė yra jaučiama ir nau
jų vilčių tegali nešti socialinio 
teisingumo įgyvendinimas ir 
naujojo humanizmo skleidimas, 
kad žmogus, Dievą laikydamas 
tėvu, savo artimą laikytų bro
liu.

*
Bet kokia nauja pasaulio ka

tastrofa yra gąsdinanti. Pirmo
jo pasauliinio karo metu žuvo 
10,000,000 žmonių, jų tarpe 5% 
civilių. Antro pasaulinio karo 
metu žuvo 50,000,000 žmonių, 
kurių 50% buvo civiliai. Kūrė
jo karo metu žuvo 9 milijonai ir 
net 84 procentai jų buvo civi
lių. Nauja atominių karų grės
mė sukelia pasibaisėjimą, kad 
tai gali būti baisus žmonijos 
naikinimas.

*
Vienintelė žmonijos viltis —

Prancūzija, bet išsilaikė pran
cūzai. Jie liko ištikimi savo 
kultūrai ir katalikų tikėjimui. 
1867 m. Quebecas įsijungia Ka
nados federacijon.

Anuometinė prancūzų mažu
ma šiandieną jau kitaip bylo
ja. Prancūzų šviesuomenė at
virai šneka apie atsiskyrimą. 
Kanados sričių ministeriai pir
mininkai Toronto pasitarime 

-siūlė konstituciją peržiūrėti. 
Karališkoji komisija, svarsčiu
si net keturis ir pusę metų Ka
nados kalbinius klausimus, nu
tarė, kad prancūzai naudosis 
kalbine lygybe Kanadoje.

Quebeco ministeris pirminin
kas Daniel Johnsonas prancū
zams siūlo likti Kanados fede
racijoje, tačiau minėtame To
ronto pasitarime įspėjo kitų sri
čių ministerius pirmininkus: 
“Aš neturiu galios paveikti no
rinčių jų atsiskirti nuo Kana
dos”. Montrealio paroda jau 
pasibaigė, tačiau jos metu iš
šauktas prancūzų siekimas at
siskirti nuo Kanados tebelau
kia sprendimo.

kad šiandien veš mus į Tautines kapines, į laisvama
nių pikniką.

— Tada kitą sekmadienį kviečiu į Brookfieldą! — 
siūlo Julius.

— Sutinkame! — visų vardu atsako drauge Vyga 
ir Lirga.

— Sutarta! — sako Julius: — Turiu pasigirti, kad 
vakar pradėjau darbą!

— Tai pralenkei mane! — juokauja Aldona. — 
Kaip taip greit suspėjai?

— Dirbsiu bankely buhalteriu. Ten dėdė turi sva
rų žodį, tai ir priėmė mane. Aplinka man labai pa
tiko. Vedėjas seniai atvažiavęs iš Lietuvos, didelis pa
triotas. Vakar, šeštadienį, būna daug darbo, bet dir
bam tik iki dvyliktos.

— Mes esame pripratę dirbti po šešias dienas per 
savaitę, — sako Aldona.

Priėję Talienės namą moterys suka į kiemą.
— Tai jūs šiame gražiame name gyvenate! — 

klausia Julius Algį.
— Taip, bet ne viršuj, o rūsyje.i
Aldona eina pirma rodydama kelią. Įėjęs į rūsį Ju

lius žvalgosi ir negali paslėpti savo susirūpinimo. Rū
sy jaučiama drėgmė, viešpatauja prietema, nes lange
liai maža įleidžia saulės spindulių. Pagaliau Aldona a- 
tidaro kambarėlio duris. Šiandien jis atrodo kiek jau
kiau, nes paklota lova, gražiai sustatytos prie stalelio 
kėdes, ant stalo stiklinėje žydi rožė, apkaišyta rūtomis, 
kurias vakar šeimininkė atnešė.

— Kaip jūs čia naktį sutelpate? — teiraujasi Ju
lius.

— Tik pirmą naktį miegojome visi. Dabar Algis 
eina miegoti į verandą! —atsako Aldona.

Juliaus žvilgsnis klaidžioja sienomis. Jos dažytos, 
bet vietomis jis mato tamsias dėmes.

(Bus daugiau)

tramdymas gyvulio žmoguje. Ir 
šiame reikale daug padeda reli
gija, krikščionybė. Ji turi stip
rius istorinius pagrindus. Čia 
verta prisiminti labai įdomų 
faktą: 1966 metų vasario mė
nesį Sovietų žurnale “Mokslas 
ir religija” tilpo dviejų istorikų 
straipsniai: S. Skazkino ir A. 
Každano. Straipsniuose sunieki
nama Sovietuose pasirodžiusi 
brošiūra “Jėzaus Kristaus le
genda”, kurioje įrodinėjama, 
kad Kristaus nebuvo, kad tai 
tik mitas, išrastas išnaudotojų.

Minėtieji sovietų istorikai pa
žymi, kad negalima taip naiviai 
kovoti su religija, nes Kristus 
yra tikrai istorinis asmuo. Tam 
jie pateikia šiuos įrodymus: 1. 
Evangelijų knygų liudijimas, 2. 
Neįmanoma, kad mitas būtų 
taip greit paplitęs ir priimtas 
kaip tikrovė; tai būtų priešin
ga anų laikų žmonių psichologi
jai; juk visoje Romos istorijoje 
nežinomas atsitikimas, kad būtų 
tikima, jog Dievas tapo žmogu
mi; priešingai — žmonės, val
dovai buvo sudievinami. Trečia, 
krikščionybė juk negalėjo “nu
kristi iš dangaus”, turėjo būti 
jos kūrėjas — Kristus. Ketvir
ta, istorikui Každan nedaro įspu 
džio argumentai, kad nesą daug 
istorinių dokumentų iš pirmojo 
šimtmečio, liudijančių Kristaus 
buvimą. Jis cituoja tokį atsiti
kimą iš rusų istorijos: 907 me
tais princas Olegas nusiaubė 
Konstantinopolį. Tai buvo pir
minės reikšmės įvykis to laiko 
žmonėms ir ateities istorijai, o 
tačiau nė vienas ano laikotarpio 
Bizantijos istorikas to fakto ne
sumini.

Penkta, tie sovietų istorikai 
tvirtina, kad evangelijų pagrin
de yra žodinė tradicija. Jeigu 
evangelijų turinį būtų išsigalvo
ję jų autoriai, tai jie būtų davę 
pvz. tikslesnę Kristaus gimimo 
datą ir šiuo atveju visi sutartų.

*
Taigi net ateistinės Rusijos 

istorikai pripažįsta Kristaus is
torinį buvimą, skiria dėmesį 
evangelijoms, o iš jų ryškiai iš
plaukia, kad Kristus buvo Die
vas.

Kai Mark Twain buvo išvy
kęs į Europą, jis patyrė, kad 
vienas laikraštis išspausdino 
pranešimą apie jo mirtį. Jis tuo
jau pasiuntė telegramą: “Žinia 
apie mano mirtį yra labai per
dėta”. Panašiai Nietzsche jau 
prieš 80 metų paskelbė “Dievo 
mirtį”; protarpiais to gando ir 
dabar pasigaunama, bet kartu

(Nukelta į 7 psl.)
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Illinois valstijoj 1966 tn. buvo 4,216 
nelaimių j kurias Įvelti motoeiklistai 
Iš tų nelaimių 93 buvo mirtinos. 
Motoeiklistai gali lengvai pralysti 
pro marinų tarpus, todėl tiek vai
ruotojai, tek patys motoeiklistai 
turi būti labai atsargūs

1 IAKKAl"t(RAUGUr [
_ _ I

ftr reikia naujų knygelių?
“Draugo” lapkričio 16 d. nr. VI. 

Selenis aprašė Balfo direktorių 
suvažiavimą Detroite, Mich., jvy- 

‘kusj spalio 28 d.
Tame aprašyme pažymėta, kad 

Vai. Šimkus siūlė išdirbti taisyk
les testamentams sudaryti, kad lie
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SIUNTINIAI J LIETUVA
lr kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
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10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdraudę nuo ugnies tr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

’ 3208)4 West 95th Street 
Chicago, Illinois

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330

SIUVIMO MAŠINOS
. BERNINA • NECCHI * ELNA * 
VIK1NG * PFAFE « SINGER

(Šveicariškos. vpklStcos, itališkos, Ja. 
poniškos, ir visi) kiti) firmų). Taiso
me, parduodame ir nuomojame priei
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skonį kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkiu siurblius. įvairių gamybų.

B & B DISTRIBUTING CO. 
4214 S. Archer Ave., Chicago, III. 
00832. Tel. 027.0044; 027-0045.

Vedėjas Arvydas M. Dikinis

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITVVTNAS, Prez. 

8039 So. Halsted St., VI 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

telkiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto lkl 6 vai vakaro lt šaštadla- 

nlala lkl I vai. p. p.

REAL ESTATE
8 kainli. 12 metų mfir. 2 pilnos 

vonios, plyteles, šiluma gazu, alumin. 
langai, kilimai, 2 a. garažas. 70 ir 
Pulaski. $27.900.

« kamb. mūr. Koklines plytelės, 
ugniakuras, Įrengtas rūsys, karšto 
vand. šiluma gazu. 2 a. garažas, ant 
50 p. „sklypo, ir dar 33 p. kampi
nis, JliSPias sklypas. Marąuette pke. 
$39,500.

8% kandi, labai švarus medinu
kas. Moderni vųBia. plytelės, garažas. 
NetoTi fh"Ūsų'Jsfaigos. Tik $14,300.

2 po <1 k. mųr. Viename bute 
moderni virtuvė'' ir vonia. 2 kamb. ir 
graži vonia rūsy. (Legalus). Gražio
je Marąuette pko. vietoje. $28,500.

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471*0321

SALES o MORTGAGES o MANAGEMENT

Member ot M.L.S.
Main office 5727 VV. Cermak, Cicero, IU. Tel. OL 8-2233

ALEX ŠATAS — Realtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke tr 
kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir
išsirinkti ii katalogo

tuvių uždirbti pinigai nepatektų 
svetimiesiems. Be to. siūlė surasti 
patikimus lietuvius advokatus, ku
rie lietuviams sąžiningai patartų.

Mums atrodo, kad tai be reikalo, 
nes daugelis skaitytojų prisimena, 
knd “Drauge” ir kituose liet. laik
raščiuose jau ne vieną kartą buvo 
spausdinamos taisyklės, kaip su
daryti testamentą. Be to, Pr. Šulo 
paruošta, adv. Charles P. Kai, adv. 
Juliaus Smetonos yra peržiūrėta 
knygelė apie tstamentus, kuri n«- 
trukus, dar šių metų pabaigoj bus 
išspausdinta. Taigi reiktų vengti 
lygiagrečių darbų, knygelių leidi 
mo, kuomet visiems žinoma, kad 
jos duoda nuostolius.

Vladas Šulailis, 
bos Angeles, Calif.

įtart’nas blaivininkas
— Girdėjau, mūsų blaivininkai 

iš savo tarpo išmetė blaivininką 
Savaitgalį.

— Kodėl?

——Sužinota, kad jis kišenėj vi
suomet prilaiko peiliuką su kamš
čiatraukiu.

_ R JE A L ESTATE

69 ir Campbell apyl. išnuomoja
mas apšildomas, šviesus 2-jų kamb. 
butas 2-me aukšte iš kiemo. Ga
lima užimti sausio 2 d. Skambinti 
PR 6-3463

Tik $13,500 už 3-jų butų namą 3 
po 4 kamb. Apyl. Keeler ir 28. 
Naujos vonios, 220 V. elektra, 2 
maš. garažas. Geras pirkinys!

SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

PALIKIMAS
51/2 kamb. mūr. bungalovv prie 
67 ir Mapletvood. Tuščias, galima 
tuoj užimti. Nebrangus. WA 5-6015

CICERO. Apyl. Cermak ir 52 Ave. 
3-jų butų, 4—4—3 kamb. Visi ap
statyti, pajamų $360 per mėn. Mo
kesčiai $120. Pelningas pirkinys. 
$19,900. SVOBODA. 2134 S. 61st 
Ct., Cicero. Bl 2-2162 arba 
LA 1-7038_______________________

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariratas. 
daromi ir liūdijimi vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tn* ir atliekami kitoki 
nutar” avimai

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

»645 S. Ashland Ave.. LA 3-8775 
(Surrency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

lllllllllllllllllllllllllilHIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIlII
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS 
PARDAVIMAS * NOTORIATAS

* PATVIRTINTI VERTIMAI 
IMIGRACIJOS POPIERIAI * PA 
IAMŲ MOKESČIAI BEI INCOME

TAX
LEONAS REAL ESTATE

2785 VV. 7 Ist St. Tel. 925-6015
lllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllii

14 butų mūras. Visos vonios kok
linių plytelių, pusę butu su koklinių 
plytelių virtuvėmis. Nauja elektra. 
Labai dailus namas ir geros paja
mos. Marąuette pke. Galima perimti, 
morgičius iš 5$į%. Teirautis.

5 kamb. mūr. rezidencija. 1H vo
nios. šiluma gazu. Garažas. Platus 
sklypas. Marąuette pke. $1 6,500,

Gražus 4 butu mūr. Remodeliuoti 
butai. Mūro garažas. Gražioj Mar
ąuette pko. vietoj. $48,500.

30 butu mfir. Labai modernūs, 
baldais apstatyti, butai: Plytelės, ki
limai, elevatorius .šiluma alyva. Pa
jamų $46,000 metams. šiaurinėj 
miesto daly. Įmokėti $48,000.

y--- .
MARQUETTE PARKE

6540, S. Mapletvood Ave. 
Naujus 2-jų butų pumas. 

Statybininkas — BE 8-9125

---------------r—.—r—j—,---- r--------------
M U S T S E L L HOME 

DUE TO ILL HEALTH

8 apt. 4 rooms in each unit. 
Excellent buy r— 64th & Damen 
Avenue. Call for appointment — 
687-4193.---------------- __--------- ---------------------

O kas Marquette Parke
7 kamb. liuksus mūras ir mūro 

garažas, 1 % vonios, karpetai, $28,000.
5 kamb. mūras, platus lotas, 2 au

to garažas, $16,560.
li kamb. ranch. šalia 2 auto ga

ražas, air-c-onditioned, karpetai. 
$27.950. '' • >'

Rezidencija mūras — 7 kamb. 2 
auto garažas, 1 % vonios, karpetai. 
air-conditionėd, jrengtas beismentas. 
$26,000.

4 botu mūras 2 auto mūro gara
žas, naujas gazo šildymas, alum. lan
gai, “over.head sewers”. $42.000.

2 aukštų tuijamų. Mūras ir 2 auto 
garažas. Geras biznieriui. $22,000,

8 kamb. niūras. 2 tį vonios, 2 auto 
naujas garažas, gazu šildymas. 
$22,800.

13 butų — ,$13.000 pajamų. 2-jų 
aukštu mūras. $88,000 arba pasiū
lymas.

2-jų butų gražus mūras. 2 po 6. 
Įrengtas beismentas. Naujas gazu šil
dymas. 2 auto garažas. $29,000.

Liuksus (i metų 2 aukštų mūras. 
Arti $6,500 pajamų Įmontuotos vir
tuves, brangūs kilimai, 2 auto mūr. 
garažas, prie parko. $57,000.

Atvykite — visi laukiami

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

----- - -

STATOME NAUJUS NAMUS 
ir

atliekame įvairius pataisymus.
PETRAUSKAS BUILDERS, INC. 

Telef. — 585 - 5285

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave., PK 8-2233
Mflr. ljį a. 2 butai. 5 ir 4. G. p. 

$21,800
Mūr. 11 metų 3 mieg. 3 5 p. skly

pas. 66 — Lawnale. $1 8,500.
Med. 2 nedideli butai. M. P. Nau

jas gazo šildymas. Tik $1 3,900,
Mūr. 10 butų. Puikiai prižiūrėtas. 

60 ir Kedzie rajone. $85,000.

KAIRYS REALTY
2948 VVest 59th St. Tel. HE 6-5151

Prie 82 lr Fairfield liuksus 7 
kamb. rezidencija. 9 metu senumo, 
60 p. lotas. Priversti parduoti. 
$52,000.

Marąuette pke. naujas 2-jų butų 
po 6 kamb. $42,500.

Brighton pke. 2 namai ir taver
na sU visais Įrengimais. $25,000.

Mūr. namas. 3 butai. Geros pa
jamos. Tik $13,900.

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

Platinkite “Draugę”

H EI,P VV ANTED VYRAI

OAKLAND, CALIFORNIA 
Wants College Educated Men As

POLICEMEN
Salary To Start: $8,532 Per Year

Nation’H leading police departament. Age 21-29, 2C/30 uncorrected Vision; 
5’9”. 1G0 lbs. minimum. Excellent character. Write immediately for

appointment and arrangements for local tęsting*. Local intervievvs in 
spring seni este r.

Room 100, City Hali, Oakland, Calif.
Phone: (415) 273-3111
An Eąual Opportunity Emploiyer

PROJECT ENGINEERS
Gontinuous grovvth has created several excellent career opportunities for 
liigh caliber engineers vvith experience in one or, more of the following:

Logic Circuits • Data Transmission 
Supervisory Control * Computer Systems 

Telecommunioations
These are respionslble and challenglng poaitione ip Ind natriai Electronics. 
Please send resume and salary reąuirements to the Personnel Dept.

QUINDAR Electronics, Ine.
60 Fadem Road SPRINGFIELD, N. J.

We are an eąual opportunity emplpyer

GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
HAS SEVERAL PERMANENT JOBS FOR:

WAREHOUSEMEN 
$2.84 Per Hour To Start

• FREE HOSPITALIZATION • PAID VACATION
• FREE LIFE INSURANCE • PAID HOLIDAYS

Apply In Person
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
501 Nicholas Blvd., Eik Grove Village, Illinois

An Eąual Opportunity Employer

FEDDERS CORPORATION 
Has Excellent Opportunities.

17 paid holidays, Excellent fully paid benefits. 
We Want

TOOL & DIE MAKERS 
SET-UP MEN

Mušt be fully ąualified. Top wages to top men. 
Apply in person, ivrite, call or wire.

Contact Personnel Manager, A. C. 201 549-7200

FEDDERS CORPORATION 
Edison, Nevv Jersey

We are an eąual opportunity employer.

CLASSIFIED GUIDE
išnuomojam — for kent

III'TAI rinktiniams nuomininkams. 
.\claukit — nžsircgisti'iiokit dabarl!
Aptarnauja pietvakarine dalį 7 me
tus. Savininkai: kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.
Best Agency, 2025 \V._63. PR 8-11032.

IŠNUOM. kamb. dirbančiai mote
riai. Labai patogioje vietoje.

5341 S. Nagle Ave.
Tel. 586-5752

IŠNUOM. didelis kamb. su virtuve. 
Atskiras įėjimas. Pigi nuoma.

Gage Parke. WA 5-7428

IŠNUOM. kambarys su Visais pa
togumais.

Marąuette Parke. PR 6-9119

CONTRACTORS

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir all- conditioning bei 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern. Chicago 0, Iii.

Telefonas ta 7-3447

PARDAVIMUI

GARBAGE>*^^^

WITH COVERS AND HANDLEt 
36 and 56 gal. — Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

ĮSIGYKITE DABAR !

Illlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllim

Gulbe, karaliaus pati
Vaikams pasaka. JAV kul turo t 
Fondo leidinys. Iliustruota V Pet
ravičiaus. Kaina $1.25. Gaunama 
‘Drauge” 4545 VV. 6Srd St., Chica 
go 60629. Taip pąt“Drauge” gali 
ma gauti ir kiti Kultūros Fondr
•idiniai

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiihiiin

VYRAI IR MOTERYS

Excellcnt Immediate Openings 
Opportunities 

For Malė Or Female

CHIEF PįHYSICAL 
THERAPIST, REGISTERED

ALSO MEDICAL 
LABORATORY TECHNICIAN

For 94-bed general hospital. Salary 
comniensurate with experience and 
abillity. Liberal personnel policies. 
Apply, call or ivrite to Administrator.

PERSON COUNTY 
MEMORIAL HOSPITAL

Box 451
Roxboro, North Carolina

HELP VVANTED — MOTERYS

EVE-SUPERVISOR
FOR NURSING SERVICE

Excellent opportunity for ąualified 
person \vith B. S. N degree K- exper- 

ience in supervision.
12S bed fully eąuipped hospital in 
pleasant living area of suburbau 
Atlanta. Salary comniensurate \vlth 

Experience & Education.

ALSO

REG’D NURSES
permanent positions 

TOP EMPLOYEE PROGRAM. 

IVRITE MR. LEE NICHOLS

HOLY FAMILY HOSPITAL
Faiburn Si Sewell Roads S. VV. 

ATLANTA, G.EORGIA
(Ali inteivieas confidential)

CLEANING
W O M A N

AGE TO 55; FULL TIME 
HOURS: 4 P.M. TO 12 A.M. 
Good salary And Benefits?

Close To Transportation. 
CALL PERSONNEL DEPT.

State National Bank
1603. ORRINGTON, EVANSTON

BR 3 - 5600
An Eąual opportunity employer

**HELP VVANTED VYRAI

WAREHOIJSE MAN VVANTED
Salary open. Mušt speak English. 
Good benefits. Apply —

NORTHVVEST TILE CORP. 
8344 So. Halsted St.

Call MR. MAKOVVSK1 — VI 8-401(5

Skelbkitės dienr. "Drauge".
HELP VVANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENING FOR

Therapeutic Dietitian ADA
FULL TIME PERMANENT POSITION

5 day — 40 hour week (every other węek end). Excellent salary 
with regular inerements, benefits include retirement plan. If you 
are interested, call collect.

SISTER DORTHY MARY — (513) 271-8800
or apply in person

OUR LADY 0F MERCY HOSPITAL
ROVVAN HILL DR. CINCINNATI, OHIO 45027

REGISTERED NURSES
Full time, days; no shift rotation: incentive premium for full week- 
ends vvork. Every other vveek-end off. Liberal wages and employee 
benefits. Currently expanding hospital with possible future promo- 
tional opportunities. Openings in all depts.. all shifts. Send resume or 
apply in person, Monday thru Fpiday or call personnel office:

313—891-1500, collect, for eonvenient appointment 
MR. P. L. VVELLES

HOLY CROSS HOSPITAL
4777 East Outer Drive Detroit, Michigan 48234

HELP VVANTED — VYRAI

F O R E M A N
MELTING AND MOLDING (Steel)

Mušt have experience of at least 5 years in melting, pouring, and 
molding operations in a steel foundry. He will have additiional operating 
responsibilities of shake-out, and sand preparatam units. Mušt have 
prior supervisory experience, know sand. and how to proimo-te cost 
reduotion. Position is with įnedium size transportation Controls company 
located in Western New York. Liberal benefits program with fine 
chance for advancement. Starting salary between $8,500—-$10,000 plūs 

proflt incentive. Please reply in oonfidence with copy of resume to: 
LOUIS C. WILLIAMS Jr., Supervisor, Employment and Employee 
Communications.

GENERAL RAILWAYS SIGNAL CO.
Box 600 ROCHESTER, New York 14602

aiiiimiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiitt

| Electrical Technicians |
= We have excellent opportunities' at various levels depending on s 
5 education and work experience. Technical knowledge of eleetronie E 
= circuitry involving transistor circuits, eleetronie control devices 5 
E and solid statė digital circuitry is desired.

A knowledge of integrated Circuit experience would be = 
S helpful.

| B R U N I N G 1
Div. of Addressograph-Multigraph Corp.

1800 W. CENTRAL ROAD MT. PROSPECT. ILL.
| Tel. — 255-1900

We are an eąual opportunity employer.
F.iiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiimiiiiimiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiii

HELP VVANTED — MOTERYS

Female Assemblers
Permanent positions 

Experiencp not neeessary 
Pleasant \vorking eonditions

Paid vaeations 
Free insurance

Hours 8 am to 4:30 p.m. 
Tel. — 489-5510

NEPTŪNE. SYSTEMS INC.
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III.

GENERAL OFFICE
Ges Plaines area distribution center 
is interested in people that prefer 

variety in their wo>rk. We offer gen
eral office -.vark that is both chal- 
ienging and retvarding. If you are 
not afraid to work and to learn. cal! 
for an appointnjent.

Mr. R. Zionts, 296-7241

Cole Steel
Equipment Company

IMviston Of Litton Industries
1770 Sherwin Ave., Dės Plaines

A n eąual opportunity employer.

EVENING WORK
3:30 to 12:00

Production line in food 
Processing plant.

Women 18 to 45. Apply Monday 
to Friday 3 to 5 P M.

ANTHONY J. PIZZA 
FOOD PRODUCTS

401 East Joe Orr Road 
Chicago Heights, Illinois

Ieškoma pensininkė kompanijonė 
senyvai moteriai. Lengvas namų 
darbas. Sąlygos pagal susitarimą

Skambint 766-2473 po 5 V.v.

HELP VVANTED ~”vYRaT~

S E C U R I T Y 

G U A R D S
AGE NO BARRffiR

REGULAR BANKING HOURS 
Five Day Week 

Excellent VVorking Conditions 
Company Benefits

Call Or See 
MISS MOGENSEN

First National 
Bank of Dės Plaines

733 LEE ST., DĖS PLAINES

Tel. 627-4411

Warehousemen
Man to tint paint on Fisher 

‘machine. Another to assemble 
orders. National firm in Ben- 
senville area. Good working 
conditions, fringe benefits, 
Union shop scale, $2.55 per hr. 

PHONE 595-0450 
An Egual opportuaity employer

MAINTENANCE
ELECTRICAL

ChaJlenging permanent positions 
available for electrical mainten-i nee 
men at our eypanding food Processing 
plant. Experiejice in eleetronie trou- 
ble shooting and repair desirabie. 
Excelient pay and company benefits. 
Gali for a eonvenient zonfidential 
appointment.

GENERAL MILLS, INC.
SA 1-2900. Ext. 233

A n eąual opportunity employer

Foundry Moulders — 

Coremakers
Highest pay — Steady vvork — 
Benefits — Chicago - Reply Stating 
Experience To:

223 W. VVashington 
Box A. F. 162

________Chicago, m. 60606______

CLEANING
MAN

AGE TO 55; FULL TIME 
HOURS: 4 P.M. TO 12 A.M 
Good salary And Benefits.

Close To Transportation. 
CALL PERSONNEL DEPT. 

State National Bank
1603 ORRINGTON, EVANSTON 

BR 3 - 5000
An Eąual Opportunity Employer -

Would you likę to be- 
come an injection mold- 
er and set-up man?

If so, come see us.

HAUSER PRODUCTS, INC. 
1757 No. Kimball

Tel. — EV 4 - 3737

WANTED
TOOL & DIE MAKER

Build and Repair
Top VVages and Overtime 

Other Benefits
APPLY

AUTOPOINT COMPANY 
1801 VV. Foster Ave. -r

LO 1-3200. Ask for Mr. H. Nelson
An eąual opportunity employer

Independent Lock Co.
Our foundry in Orange, Mass, has 

imtnediate openings for:

Squeezer Machine
Molders & Trainees

Also

General Foundry Help
Company expansion program re- 
quires this additional personnel 
for steady full time employmeqjf 
Good pay and benefit program.

Interested Parties Should 

CaU 617 — KI 4-2966 
Apply in person, write or įvirę

ORANGE FOUNDRY
Off VVest River Street 

ORANGE, MASS.
An eąual opportunity employer

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.



M I S C L L L A N E O U S 
v ♦ ♦ ♦ ♦ t. f. ♦. M‘. t **-♦♦

Mini Ges valandėlei

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
cdfeMOfc**EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV.
.: Sį slffĖai/ęiiicagoje: 

ehrsc ■ ' Tei. \v.aoos oot WA 5-2787
2501 OSŲį,^. Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius slysti be tarpininku tiesiai 
savo vardu iš Chicagos 1 Lietuva.

Didelis pasirinkimas griausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis. _ . , . ,E. tr V. Žukauskai

APDRAŲDŲ AGENTŪRA
Namų, automobl- 

' Iii,, gyvybės, 
sveikatos, biznio,
Patogios išsimo
kėjimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
64gjį,S. Kedzie,PR 8-2283

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų mėtų' patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

VALOME 
KILIMUS fIR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais lr sekmadlšhtais nuo 8:80 iki 
8:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

11511 South Maplevvood Avenue 
Ohleago, TUinols 00820

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

Telef. HEmlock 4-2418
IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIIIIIIItlIlI

(Atkelta iš 3 psl.)
su Mark Twainu galima kartoti, 
kad tie gandai labai perdėti...

*

Senesniais laikais, kai prezi
dento nuotraukos buvo retai te
matomos, prez. Linkolnas ėjo į 
ligoninę Aleksandrijoje. Skubiai 
bebėgdamas vienas fotografas 
taip smarkiai susidūrė su Lin- 
kolnu (kurio nepažino), kad šis 
net pargriuvo. Fotografas susi
nervinęs sušuko: “Traukis iš ke
lio, tu ilgas sudžiūvėli, tu juo
kingoji lazda”. Linkolnas į jį 
pažvelgė ir tarė: “Jaunas žmo
gau, kas drumsčia tavo vidinę 
pusiausvyrą?” Panašiai tektų 
klausti “Dievo, mirties” šauk
liams — kas yra sudrumstęs 
jų vidų, jų sąžinę, kad jie savy
je jaučia Dievą mirus?

Pats “Dievo mirties” skelbi
mo pirmūnas Nietzsche, kai tik 
užbaigė savo veiklą “Zarathust- 
rą”, įkrito į didelę melancholi
ją. Florencijoje aplankęs vieną 
astronomą, jis savo draugui vė
liau kalbėjo: “Norėčiau, kad jis 
nebūtų skaitęs mano knygų. Jis 
tam yra pergeras. Mano įtaka 
į jį gali būti labai pražūtinga”. 
Keletą metų prieš mirtį savo 
draugui Petrui Gast’ui rašė: 
“Aš gyvenu ciniškame pavoju
je — be atsakymo į gyvenimo 
klausimus”.

Dievo atmetimas būtų labai 
pavojinga beprasmybė tiek pa
vieniams, tiek ir visai žmonijai.

J. Pr.

Švedijos karalius Gustafas Adolfas (kair.) įteikia Nobelio premiją ameri- 
kiečiiu fizikui prof. Hans A. Bethe iškilmėje Koncertų salėje, Stock- 
hofone.

IS ATEITININKŲ GYVENIMO

KATALIKŲ
PASAULY

PADĖKA
t

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners] 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63rd St. Telef. 434-0421 

P. Rudėnas R. šimulis

w«3*i!«’«»t***.«*:«*»:*:*'**’>:'*:*:*-*-»:*:*
LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. Western Avė.

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-up ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9583m*«»:**:**!*»*«i»!*** ****-*‘*****
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TELE VI Z I J A $
uo

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 

Pasiteiraukite" Apie naujas

J. MIELINAS
2549 W. 69 St., n auk., PR 6-1063

............ —į iifiSš;

RINOS IR NESEKAMIEJI 

V A M 2įP t I AI
Ekspertlškaai uždedam naujus lr tai
some senus. Pilną! apsidraudę. Dar
bas garantuotas, ./)

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 drba RO 2-8778

bos. Išklausyta Putino mėgiamos 
plokštelės “Dance Macabre” ir 
plokštelėn įrašyto paties Putino 
balso. Šis minėjimas sutraukė gau 
šią publiką.

Moksleivių ateitininkų Kun. 
Alfonso Lipniūno kuopos kalėdi
nis susirinkimas įvyks šį šešta
dienį, gruodžio 16 d., nuo 7 vai. 
iki 11 v.v., Ričardo Kėkšto name 
6523 S. Fairfield Avė. Šokiai ir 
vaišės bus po įdomios programos 
ir pranešimų apie žiemos kursus. 
Prašome visus narius atsilankyti.

Valdyba

VIENUOLYNAS VEDUSIEMS
Italijoje, Fonte Morandoli 

mieste, Fiesolės vyskupui apro
bavus, yra įkurtas naujas vie
nuolynas vedusioms. Vaikų auk 
Įėjimui pasišventusios šeimos 
gyvena atskiruose butuose, ben 
drai dalinasi gaunamomis paja
momis už darbą ir kartu atlie
ka dvasines pratybas pagal šv. 
Benedikto regulą.
MIKE KALINYS VYSKUPAS

Šiomis dienomis Vengrijoje 
mirė 77 m. amžiaus sulaukęs 
Vac katalikų vyskupas Juoza
pas Pėtery, vyskupu pašventin
tas 1942 mėtis. Komunistams 
paėmus valdžią Vengrijoje, vys
kupas Pėtery nuo 1953 m. buvo 
internuotas Hejce vietovėje ir 
negalėjo eiti savo ganytojinių 
pareigų.

VOKIEČIŲ KALBA MIŠIOSE
Šveicarijos vyskupų ikonfę- 

rencija, pagal Vatikano II-jo 
Susirinkimo liturginius nuosta
tus, nuo pirmojo Advento sek
madienio visoje Šveicarijoje 
leido šventųjų Mišių Ęanone 
vartoti vokiečių kalbą. šv.' Mi
šių Kanono vienodas vertimas 
į vokiečių kalbą yra priimtas 
visų vokiškai kalbančių (kraštų 
katalikų vyskupų.

MISIJOS KENIJOJ
Kenijos respublikos’Lbiahga- 

lani vietovėje Afrikoje, kur 
1956 metais buvo nužudytas mi
sionierius kunigas Stallone, at
vykęs čia skelbti evangelijos, 
šiuo metu jau turi gražią misi
jų stotį su mokykla, bažnyčia ir 
kitais misijų reikalams tarnau
jančiais pastatais.

VLuio mielinu vyrui, įlipi. inžinieriui a. ». Jonui lanke virini, 
S', m. rugsėjo 20 <1. Duetu Ligoninėje Chieagdje mirtis. Vasiiičift' - 

liulkuns Laidojimo įstaigai (Cicero) Mmptnilikaujant. velionis ną«» 
palaidotas spalio 3 d. šv. Kazimierų . kapinėse. I

šim, dėkoju šv. Antano ]iurnpljoų (Cicero) klebonui kun.; II. 
Stankevičiui atlaikiusiam už mirusįjį įsi malda s l«ei |ial.vdejilsiam 'ii 
į kailines ir tėvui J. Kubiliui SJ. pasaikiusiam- pilt Akintų |Miniok-ki. 
Dėkoju ir kunigams A. Juškai.' I*. Dalinimui ir K. Sugintui dali
nu ilsiem pamaldose o taip |Nd ir vargonininkui skriiluliui bei 
solistui A. Valavičiui už niuztkalinį dalyvavimų.

Dėkoju visiems kurie dalyvavo spalio 1 ,1. koplyčioje atsisvei
kinant su velioniu, būtent, inž. V. Mažeikai — atsisveikinimui 
vadovavusiam ir įvairių organizacijų liei Ivcndradarbiu vardu atsi
sveikinimo žodį tariusiems tulv. J. Našllūiiui. inž. J. Balkiui, J. 
Pakalniškiui. J. Tamuliui, inž. A. Didžiuliai. Ir J. Vėbrai.

Dėkoju paaukojusiems gėles -—*■ Lietuvių Inžinierių. Ir Archi
tektų (AI.IAS) Kųtnngai už orchidėjų vainike, .\eolitiiami Korpo
racijai už sėlių ženklų. A. L. Tautinės 'Sąjungos Cfilcaįįos skyriui 
už gėles ii’ už las visas gėles, (kurias paaukojo ip. p. dr. J. Pavi
lionio, A. Ašoklio, K. Vasiliausko, P. Vėbras-, V. Jaudžinio, K, 
Kral'to. J, Budrio, l>. švenėiuno, G. Baltarsfclcnės, O, Lipšienės, 
A, Veverauskienės. ir A. Dalikli šeimos.

Dėkoju visiems velionį aplankiusiems kopiyėiote ir man ,»«- 
reišfcnsiems užuojauta žodžiu ar raštu — Ind ta proga, koplyčioje 

ar šalia jos, aukojusiems Sv. Miškinis už mirusįjį.
Dėkodama už tam tikra man asmeninį |uitarnavimu ryšium 

su laidotuvėmis p, ,». M. Jasiunii-nei. O. Doidlienei ir B. Matusie- 
nei o taip pal už man p. ,p. Cepouių, B. B. Gužu ir ZygleiM's suteik
ta dovana — dar ypatingai dėkoju p. p. A. Didžiuliui. J. Bariui. 
K. Burbai ir Nardžiui. kurie įteikė man 300 doleriu sudėtinę 
atiku, kati jų paaukodama kuriam nors viešam lietuvybės reikalui’ 
tuo būdu paminėčiau a. a. init. Jonų I.enket iėių.

Vaišes įvykusias įio laidotii\tu šv. Antano pamplius salėje, 
padėjo pamušti p, Z. Keniutaviėicnė. Din ilaitieuė. Buikos, p. 
Staneells. K. O. Dobilui ir G. Ba bu rsk ienė. Visiems jiems dėkoju.

liėkoju tiž fotograriues nuotraukas p. p. A. Itidžluliui V Rač
kauskui, ir J. Slafiokui, o be lo p. V. laiidžinuii už |Midar»ta lai
dotuvių proga lilmų.

Dėkotu p. J. ’Panmliiii už patalpinta ■•Drauę.e” (s,tolio 20 <1. 
š m.) straipsnį — nekrologų velioniui pagėrbti. *

DėlUotlama grabnešiams p. p. J. Vasniėhii. J. Nasliūnui, M. 
\aujokiii, J. .tiontvilai. I*. <Stnncellui ir A. Daitkui. nagaliaii dė
koju ir p. p. Vasaičio - Butkaus Laidojimo įstaigvii už man sutla- 
rytas lutlanklas tei km les palaldoiimo sąlygas ir už visokeriopu ta 
proga malonų man patarnavimų.

Visiems čia suminėtiems ir nesiuntuėtiems, kurie mau sunkių 
valandų parodė palankumo, labai, laitai dėkoju.

BARBARA LKAKUVlČiKA Ė

A. + A.
AGOTAI ŠUKIENEI mirus, 

vyrui JONUI, sūnui ir dukterims su šeimomis, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą skausmo valandose ir 
kartu liūdime. i,.

Vytautas ir Danute Bindokai

Floridos gub. Claude Kirk pa
skelbė Fort Walton Beach sritį 
kaip labai nukentėjusia, ir gyven
tojams teikiama pagalba. Tą vietą 
nusiaubė stiprus viesulas. Žuvo du 
asmenys, sužeista 250. Su guber
natoriumi matyti Ed. Griffen, Viet 
namo karo veteranas.

(Atkelta iš 2 dsI.)

26-sausio 1 dienomis. Studentas 
Paulius Alšėnas referavo apie A- 
merikos politiką ir jos įstatymų 
įsteigimus. Po referato mokslei
viai susiskirstė į būrelius ir dis
kutavo anksčiau minėtą temą. 
Referatas ir diskusijos buvo įdo
mios ir gyvos. Kun. Kęstutis Že
maitis, Maironio kuopos dvasios 
vadas, užbaigė susirinkimą mal
da.

Raminta Vaitėnaitė
... Philadelphijos studentai — stu 
dentų ateitininkų draugovė lap
kričio 26 d. išsirinko 1968-1969 
metų sekančia valdybą: Rima Sa
lytė — pirm., Aldona .Šileikaitė 
— sekr., Edvardas Skladaitis — 
ižd. Susirinkimo metu buvo ap
tartas sekančių metų veiklos pla-

Žmonės — Studentų ateitinin
kų sąjungos pirm. Vaidevutis Va
laitis šį savaitgalį lanko New 
Yorko studentų draugovę. Inž. 
Rimantas Pauliukonis ir mokyto 
jas Augustinas Idzelis šį savait
galį lankosi Detroite. Jie padarys 
interviu su naujuoju Ateitininkų 
federacijos vadu dr. Justinu Pikū- 
nu. Šis interviu bus atspausdin
tas. sekančiame “Iš Ateitininkų 
Gyvenimo” skyriuje.

Putino Minėjimas — Korp! 
Šatrija ir Šatrijos Meno draugija 
praėjusį sekmadienį surengė Pu
tino minėjimą. Simpoziumo me
tu kalbėjo buvę Putino studen
tai: V. Ramonas, A. Skrupskelie- 
nė, J. Švabaitė, K. Bradūnas. Me
ninę dalį atliko jaunieji šatrijie- 
čiai: V. Aistytė, E. Bradūnaitė, J. 
Bradūnas, R. Zailskas, paskaity
dami ištraukas iš Putino kūry

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

PADĖKA
mirus

KAZIMIERUI PETRULIUI

Mintis, kad nesi palikta viena didelio skausmo valandoje, 
guodžia ir ramina, duoda vilties, kad gyvensi jei ir nepilną 
gyvenimą, bet gyvensi tarp užjaučiančių — užuojautos žodį 
ir pagalbos ranką ištiesiančių žmonių.

Toje dvasioje reiškiu savo ir dukters vardu nuoširdžią 
padėką visiems dalyvavusiems laidotuvėse, lankiusiems velionį 
koplyčioje, užprašiusiems už jo sielą šv. Mišias, atsiuntusiems 
prie mirusio gėles, pareiškusiems mums užuojautą “Drauge” 
ir laiškais.

Gili mūsų padėka P.L.P. Karo Mokyklos XIX Laidos a. a. 
Kazimiero draugams grabnešiams, kurie atliko jam paskutinį 
patarnavimą šioj žemėj.

Pranė Petrulienė ir duktė 
Audronė Meškauskienė

* \Sinclairl
.RICHMOND SERVICE

Kampas Richmond lr 63rd Street 
Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
Club. NelaimSs atveju, skambinkite:

GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Juraltis

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prleS 49 metus. 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrą—“tuck
pointing’'. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arka R0 2-8778

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai

llllllllilllllllllllllllllliiuiilllllliillllllllllll

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR Ii LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS. Tel., CLiffside 4-1050
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIimH'

 ' -»in----------------------------------------------------------

M OVIN G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrąuda.

PASKUTINĖ GALIMYBĖ
PRIMENAME MCSŲ GERBIAMIEMS KLIJENTAMS, KAD 

SPECIALIOS 10% NUOLAIDOS TERMINAS TAIKOMA AU
TOMOBILIAMS, MOTOCIKLAMS, TELEVIZIJOMS, U2REKOR- 
DUOJAMIEMS APARATAMS, TRANSISTORINIAMS RADI
JAMS NEBUS PRATĘSTAS, O VEIKS TIK IKI GRUODŽIO 
31 D. 1967, KAIP ANKSČIAU BUVO PRANEŠTA.

PASINAUDOKITE TUO IŠIMTINU PASIŪLYMU IR SKU
BĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS Į ČIA IŠVARDINTAS AF- 
FILIATES:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street,

Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: (215) WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
45 Weslt 45th Street,

Nevv York, N. Y. 10036 
Tel.: (212) CI 5-7905

PACKAGE EXPRESS TRAVEL AGENCY, INC
1776 Broadway,

Nevv York, N. Y. 10019 
Tel.: (212) 581-6590; 581-7729

ARBA TIESIOG Į:

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South,

NevvYork, N. Y. 10003 
Tel.: (212) 228-9547

2047 W. 67th P. WA 5-8063

Jf y on enjoy the atmosphere 
ofa japonėse Zea ^ouse^ 
and JUokaland

eomeM^ .

RESTAURANT AND LOUNOB 

.. tte pieasuros of hoth 8waK yaa

COMPLETE LUNCMMK

OK SOl)THWEST M. JUST WECT OF WE 
KEDZIE, TBth flOEBT HHERSEGTIOM 
fcr rmenMont <sH ttMCK 

Private Rooms ler ttroap Palties nd OeeplM

ST. ANTHONY
SAVINOS « LOAN ASSOCIATION

Jeispfc F. ftrfbsHtkse 
a Ezecutlve Secretary *

0N INVESTMENTS ON BONUS SAVINGS
Units of $100 06 , ’ Unif. of $1,000.00
Dividend Checks For 3 Year.
M.iled Ouarterly Dividend. Paid

Ouarterly 
or Cotnpounded

1447 So. 49fh Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone (Area Code 312) 656-6330 
HOURS: Mon. 9-B. Tuos , Thurt.. fri. 9 5; Sat. 9-1; Wed. Cloied 

Savlngt In By The JOffi OI The Monfh Wlll Earn From The 1.1.

A. -į- A.

SOPHIE STANKUS
Gyveno 7010 S. Artesian Avė.. Oldcago, Ri.
Milė gruoilžio 14 d„ 1007, 7:05 vai. ryto, sulaukus 71 m. amž.
Gintė Lietuvoje. Kilo iš Kaltinėnų parapijos
Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame niiliūdlme vyras Gtutrles .duktė Irene 

Tarnnda, sūnus Albert, 3 anūkai: Ronald, Tlmothy ir Richard, Jr. 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Liettitoje liko sesuo ir 3 broliai.
Priklausė Dariaus - Giiėno Ant Legion 4‘ost 271, Auviliary, 

Chicagos Liet. dr-jai, Žemaičių klubui, Uet. Piliečiu klubui ir — 
8bA — kp. 200,

liūnas pašarvotas Petkaus Mariiuelte koplyčioje. 2533 W. 
7ist. St.

Laidotuvės įvyks pirmad., gruod. 18 d. iš k<t)tlyeios 0 vai. ryto 
bus atlydėta į švč. P. Marijos1 Gimimo parapijos bažnyčių, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pužįstaniūs 
dalyvauti šiose laidotuvėse.ii* ‘» )

Nuliūdę: VYRAS, DtTKTft, SflNVS IR ANTRAI.
I>aidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 0-2345.

A. f A. SOPHIA JOSEPHS
SAMUILYTE

Gyveno 3008 W. 62nd St.
Mirė gruodžio 15 d., 1967, 8:10 vai. ryto, sulaukus pusės 

amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras William S- sūnus Ken

neth, sesuo Helen Shilling, brolis John Samuels, sesers duktė 
Laverne Kanschat, brolio vaikai Gene, Donald ir Mary Samuels, 
3 pusbroliai Anthony Shimkus, Anthony ir Victor Dapkus ir jų 
šeimos, 3 pusseserės Stella Lutkus, Helen Lebar ir Sophie 
Kozlik, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas sekmad., 2 vai. popiet Lackavvicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 St.

Laidotuvės įvyks antrad., gruodžio 19 d. iš kopi 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, sūnus ir kiti giminės.

Laid. direkt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213

’ J’HDn;! |Į ||>)
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X Dr. Marija Ringienė šio
mis dienomis išlaikė radiologi
jos specialybės egzaminus. Dr. 
Ringienė baigus Vilniaus Vyt. 
Didžiojo gimnaziją, mediciną 
studijavo Vilniuje ir Freiburge. 
Atvykus Amerikon stažą atliko 
Cook apskr. ligoninėje. Po de
šimties metų ji grįžo ton pa- 
čion ligoninėn specializuotis ra
diologijos srityje, šioje ligoni
nėje ankščiau radiologijos sky
riuje specializavosi lietuviai gy
dytojai: Milienė, Razutis, Zo- 
tovas, Ringus.

X šv. Kazimiero rėmėjos 
šaukia centro susirinkimą sek
madienį, gruodžio 17 d., 2 vai. 
p. p., vienuolyno auditorijoje, 
2601 W. Marąuette Rd. Po 
trumpo susirinkimo, kaip ir kas 
met, bus puikios vaišės ir kalė
dinė programa. Seselės ir rėmė
jos laukia visų atsilankant.

X Kernavės tunto “Gajos” 
būrelio skautės pavaišins sve
čius kavute Algimanto Kezio, 
S J, foto parodos atidaryme šį 
šeštadienį 7:30 v. v. Jaunimo 
centre.

X Niekas taip neparodo žmo
nių dvasinės būklės, kaip kny
gų pareikalavimas (sako 
Beeclher). Parodykime savo dva
sinį alkį ir aukštą inteligenciją 
pirkdami “Drauge” geras kny
gas sau ir kitiems padovanoti.

X L. de Bruin už “Draugo" 
kalėdinius atvirukus atsiuntė 5 
dol. Leidėjai dėkoja lietuviškos 
spaudos" rėmėjui.

X Dagys Jaunutis ir ponia,
vietoje kalėdinių sveikinimų 
paaukojo Balfo šalpai 25 dol. 
Be to, savo auką yra įteikę ir 
Roseland’o Balfo skyriui, (pr.)

x Išnuom. lį/2 kamb. su bal
dais. Atskiras įėjimas ir kiti 
patogumai. Marąuette Parke. 
737-9723. (sk.)

X “SIGUTE” — tai graži pa
sakų ir dainų Aurelijos Paukš- 
telienės plokštelė vaikams.

Labai įdomi plokštelė mūsų 
mažiesiems, o jiems sumigus, ir 
tėveliai su malonumu jos pasi
klauso. Nupirkite savo vaikams 
arba anūkams šią lietuviškumo 
palaikymui naudingą plokštelę.

(Sk.)
X PASKOLOS NAMŲ PIR

KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.)

x Leokadija Žvynienė ir Sta
sė Urbonienė, Marąuette Deli- 
catesen savininkės, 2553 West 
71 Street, tel. PR 6-2717, ma
loniai primena klientams, kad 
jau laikas užsisakyti mūsų ga
mintus produktus Kūčių stalui 
ir Kalėdų šventėms. Iki malo
naus pasimatymo, (sk.)

X Terroj Kalėdoms dovanų 
didelis pasirinkimas. Nuo dabar 
iki pat Kalėdų Terra atdara 
kasdien nuo 9:30 iki 9 vai. v., 
šeštadieniais — nuo 9:30 iki 6 
vai. v. ir sekmadieniais — nuo 
12:00 iki 5 vai. v. Adresas — 
Terra, 3237 W. 63rd St., Chi
cago, UI., tel. 434-4660. (Sk.)

X Leokadijos Brazdienės 
maisto produktų krautuvė, 2618 
W. 71 St., tel. PR 8-2030, KŪ
GIŲ ir KALĖDŲ stalui paruoš
ta: 5-kių rūšių silkių patieka
lų, 5-kių rūšių vinigretus, aguo
nų pieną, šližikus, barščių ir 
grybų ausiukes, baumkucheną, 
medauninkus, įvairių rūšių tor
tus, įvairius mėsos ruliadus ir 
viskas, kas tik reikalinga Kū
čių ar Kalėdų stalui. Užsisaky
kite i šaukšto, kad spėtume 
jums paruošti. (sk.)

x Dovanų Centras ant 71 ir 
Campbell kampo atidarytas 
kiekvieną dieną iki 9 v. v. šeš
tad. ir sekm. iki 6 v. v. Karve
lio Prekybos Namai, 2501 W.

71 st St. (sk.)

X “Per žmogų į Dievą” — 
kun. Alf. Grauslys šią temą na
grinės Marijos Gimimo par. sa
lėje pirmadienį, gruodžio 18 d.,
7 v. v. Visi laukiami.

x Lietuvos Vyčių — sen
draugių kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 19 d.
8 v. v. Vyčių salėje, 2451 W. 
47 St. Visi nariai kviečiami su
sirinkti, bėgamiems reikalams 
aptarti. Įdomią paskaitą skaitys 
Pov. Dirkis.

X Apie ruošiamą tėv. Algi
manto Kezio, SJ, nuotraukų 
parodą Jaunimo centre “Chica
go Tribūne” gruodžio 14 d. lai
doje atspausdino straipsnį 
“Sensative design scores for 
cleric vvith Camera". Straipsny
je pažymima, kad A. Kezio nuo
traukos ryškios puikiu grafiš
kų elementų balansu bei jautru
mu žmogaus nuotaikoms. Prime
nama, kad ši yra penktoji me
tinė A. Kezio paroda Chicagoje. 
Joje bus išstatyta ap’e 100 pa
veikslų. Parodos atidarymas 
šiandien, šeštadienį, 7 vai. 30 
min. vakare Čiurlionio galeri
joje.

X Dail. Algirdas Kurauskas
kalbės apie Paul Klee, vaikų pie 
šinius ir Rasutės Arbaitės (12 
metų) kūrybą per Lietuvių foto 
archyvo skaidrių ir pašnekesio 
popietę šį sekmadieni 3 vai. p. 
p. Jaunimo centre.

X Už “Draugo” kalėdinius 
atvirukus po 2 dol. atsiuntė P. 
Trainauskas, H. Kačinskas, V. 
Alksninis, L. Paplauskas, D. 
Darni jonaitytė, D. Dobrovolskis,
K. Pakeltis, O. Šulskis, V. Pe- 
seokas, M. Tilindis, M. Zujus, O. 
Norkus, F. šeštokas, N. Zajanč
kauskas, S. Viskantas, A. Wait, 
Franciscan Fathers, M. Rakaus
kas, M. Išganaitienė, V. Domei
ka, L. Šulcas, A. Čalkauskas. 
Dienraščio leidėjai dėkoja už 
spaudos rėmimą.

X A. a. Eug. Bertulienę lai
dojant vargonais palydėjo Ant. 
Skridulis, solistams P. Armo
nas.

x Nepakuokit dovanų: Gra
dinsko krautuvėj pirktos jos 
supakuojamos šventiškai — ne
mokamai. 2512 W. 47th Str., 
FR 6-1998. Atd. sekm. 11-4.

(sk.)
x Už a. a. inž. Alfonso Se- 

mėno sielą mirties metinėse bus 
atnašaujamos šv. Mišios gruo
džio 17 d., sekmadienį, 11 vai. 
T. Jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
pamiklo šventinimas Šv. Kazi
miero kapinėse, 71 bloke 41 C. 
Giminės, draugai ir pažįstami 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Velionies žmona ir duktė su 
šeima, (pr.)

X Parduodama pigiai 1964 
m. Rambler Classic 770. Mažai 
naudota, 26,000 mylių. Gerai 
prižiūrėta. Automatiška, su 
“povver steering & tonakes”. 
GR 6-3069. (sk.)
x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šoninės ir kt. 
maisto gaminių. Šviežių iš kaimo 
kiaušinių 3 tuz. $1.00. Įvairių sil
kių ir kepsnių, namuose raugintų 
kopūstų, rūgštaus pieno ir barš
čių. Priimame užsakymus vestu
vėms ir kt. parengimams. Kainos 
iemos, malonus ir sąžiningas pa
tarnavimas. Prekes pristatome i 
■urcdytą vietą nemokamai.

’škamh tel. 436-0446. (sk.)

X Ateitininkų Naujųjų Metų 
sutikimas rengiamas gražioje 
salėj, 5717 S. Kedzie Ave. Sta
liukus jau galima užsisakyti 
pas p. Razminienę WA 5-5964 
ir p. Smilgienę 925-9062. (pr.)

X Santaros - Šviesos Fede-' 
racija maloniai kviečia jus at
silankyti į mūsų tradicinį 1968 
Naujų Metų Sutikimą, gruodžio 
31 dieną, Mar Lac House, 1Q4 
So. Marion Street, Oak Park, 
Illinois (3 blokai į šiaurę nuo 
Madison ir vienas į rytus nuo 
Harlem). Pietus su šampanu 
gražioje salėje, grojant nuotai
kingai muzikai. Nemokamas 
mašinų pastatymas prie salės. 
Pradžia 8:00 valandą vakaro. 
Staliukai 10 žmonių. Užsakomi 
telef.: HE 4-8836 ir 434-6325.

SautaraHŠviesa (pr.)

Kazim. Baltramaitis. dail. V. Ramonis ir kun. A. Kezys, SJ, Balzeko 
j Lietuvių kultūros 'muziejuje Chicagoje.

LIETUVIŲ KALBA CHICAGOS KOLEGIJOJE

Apie šimtas konsulų, laikraš
tininkų, visuomenininkų, preky
bininkų, staigų administratorių 
ketvirtadienį buvo susirinkę į 
Central YMCA Community ko
legiją 211 W. Wacker Drv., 
Chicagoje, kur buvo pademons
truota, kaip ši mokslo įstaiga 
yra pritaikiusi naują metodą 
mokytis anglų kalbos užsienie
čiams ir mokytis svetimųjų kal
bų. Yra atitinkami gausūs tech 
nišikieji įrengimai, aparatai, kur 
kontroliuojamas tarimo tikslu
mas.

Čia yra net trys mokyklos: 
jaunių kolegija, neformalus ko
legijos kursas norintiems tik 
savo žinias pagilinti ir pagaliau 
aukštesnioji mokykla. Iš viso 
yra apie 160 dėstytojų ir apie 
3,600 studentų. Tas informaci
jas davė Informacijų ir Ryšių 
su visuomene direktorė Eleo
nora Selk.

Kolegijoje dėstoma ir lietuvių 
kalba. Žiemos semestre, kuris 
prasidės sausio 16 d., pradedan 
tiems lietuvių kalba bus antra

X p. Leonaitis už kalėdinius 
atvirukus atsiuntė 5 dol. “Drau
go” leidėjai dėkoja už spau
dos rėmimą.

X Ištaigingai išpuošta salė, 
puikus patarnavimas, gera mu
zika ir vaišės laukia visų daly
vaujančių LVS Ramovės ir LK 
Birutės Dr-jos rengiamajame 
Naujųjų Metų sutikimo baliuje, 
š. m. gruodžio m. 31 d. 8 vai. 
vak., The Mansion salėje, 6250 
W. 63rd str.

Staliukai užsakomi iš anksto 
paskambinus 581-5839 arba R.E
5- 5118. (pr.)

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
sąjungos Chicagos skyrius š. 
m. gruodžio 17 dieną, 3 vai. p. 
p., Vyčių salėje, 2455 W. 47 
g^vė, ruošia kūčias, kuriose 
kviečia su saviškiais ir artimai
siais kūčių vakarienėje daly
vauti. Teirautis telofonais: GR
6- 3371 arba 839-5531 (pr.)

X Janina Pakštienė vieton 
kalėdinių pasveikinimų paau
kavo 10 dol. Lietuvių Saleziečių 
Institutui Italijoje, (pr.)

x Kun. J. Prunskis, tarpi
ninkaujant LF talkininkui 
J. S ad finui, įstojo į Lietuvių 
Fondo narių eiles su $100 į- 
našu.

Antanina Puškoriūtė, Cleve
land, tapo LF pilnateise nare. 
Ji šimto dol. įnašą fondan įmo
kėjo dalimis po 10—20 dol.

Ateit. Sendr. S-ga atsiuntė 
LF $100, padidindama savo į- 
našą iki $200.

LF adresas: 6643 S. Maple
vvood Ave., Chicago, III. 60629.

(pr.)

Lapkričio 10 d. Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choro narių susi
rinkime buvo išrinkta 1968 m. nauja valdyba. Stovi iš kairės: V. Dū
da, D. Baranauskaitė, A. Raulinaitis — Reviz. k-jos narys, komp. B. 
Budriūnas1. L. Dovydaitis — pirmininkas, R. Bureika ir A. Mitkevičius. 

t Trūksta I. Tumienės. Nuotr. L. Briedžio

dienio vakarais nuo 5 vai. 50 
min. iki 7 vai. 20 min. Pažan
gesnės klasės kursas taip pat 
prasidės sausio 16 d.; paskai
tos bus taip pat antradieniais 
nuo 7 vai. 30 min. iki 9 vai. v. 
Dėsto Liucija Buivydaitė.

Paskaitų kataloge paskirta 
beveik pusė puslapio aptarimui 
lietuvių kalbos, pabrėžiant, kad 
tai labai įdomi lingvistiniu at
žvilgiu kalba, gausi mažybiniais 
žodžiais, sena; pažymima, kad 
lietuvių kalba yra būtina kalb’- 
nimkui, kuris nori dirbti lygina
mojoje indoeuropiečių kalboty
roje. Taip pat pranešama, kad 
lietuvių kalbos kurso metu bus 
supažindinama su lietuvių kul
tūra ir papročiais.

Lietuvių kalbos pamokoms re 
gistruojamasi tos pačios kole
gijos kitame padalinyje: 19 S. 
La Saile, o paskaitos būna 211 
W. Wacker Drv. Už semestro 
paskaitas pradedančių grupėje 
mokestis yra $22, o pažangesnė
je grupėje — $25. J. Daugi.

X Dr. Kazio Griniaus fondas,
2523 West 69th St., Chicago, IU. 
60629, Lietuvos istorijos (1900 
— 1940) leidėjas ir vyr. redak
torius prof. Pranas Čepėnas kar 
tu su pakviestais bendradar
biais atsidėję dirba, kad šis 
svarbusis veikalas dar 1968 m. 
būtų išleistas. Šiai istorijai iš
leisti apytikriai reikalinga ne
mažiau dvylikos tūkstančių do
lerių. Prenumeravimo sąlygos 
bus paskelbtos kiek vėliau. Da
bar lietuvių visuomenė ir orga
nizacijos kviečiamos aukomis 
paremti naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos leidybą. Pinigus siųsti 
arba įteikti Dr. Kazio Griniaus 
fondo sąskaiton, Nr. 53236 - 
Chicago Savings and Loan 
Association — 6245 So. Wes- 
tem Ave., Chicago, IUinois,
U.S.A. 60836.

X Dr. L. Paprockas už 
“Draugo” kalėdinius atvirukus 
atsiuntė 5 dol. Dienraščio leidė
jai dėkoja už paramą spaudai.

X Po 4 dol. už “Draugo” ka
lėdinius atvirukus atsiuntė A. 
Mikučiauskas, F. Valaitis, V. 
Jaskauskas, K. Merkis, O. Dauk 
ša. Dienraščio leidėjai dėkoja 
už paramą spaudai.

X P. Krikščiūnas už kalėdi
nius atvirukus atsiuntė 5 dol. 
“Draugo” leidėjai dėkoja už pa
ramą.

PERKA DAUG SLIDŽIŲ
Nors Chicagos miestas yra 

plokščias kaip blynas, bet me
tropolijos gyventojai nuperka 
daugiau slidžių negu bet koks 
kitas Amerikos miestas. Apie 
tai rašo “Chicago” žurnalo žie
mos laida.

CHICAGOS ŽINIOS > nuo sausio mėn. įvykusios snie
go pūgos.

PADEGĖ HAMMONDO 
MOKYKLĄ

Gaisras sunaikino šiaurinį 
sparną Hammondo aukšt. mo
kyklos 5926 Calumet Ave. Nuo
stolių padaryta apie mil’jonas 
dol. Ugniagesiai įtaria, kad mo
kykla buvo vaikėzų padegta. 
Mokyklą lanko 1,300 moksleivių, 
kurių kalėdinės atostogos da
bar anksčiau prasidės ir nusitęs 
gal iki sausio vidurio.

VAIKAI ŽUVO GAISRE
Trys mažamečiai vaikai žuvo 

namų gaisre 738 W. 87 St. Tė
vas Charles Gaitors išgelbėjo 
du kitus va:kus, o gaisrininkas 
šeštąjį. Nuostolių padaryta apie 
$5,500.

ĮVESDINS PROVO3LAVŲ 
VYSKUPĄ

Graikai provoslavai sekmadie 
niį įvesdins prelatą Timothy Ha- 
loftis nauju Chicagos vyskupi
jos valdytoju. Pamaldos bus 
Apreiškimo katedroje 1017 N. 
La Šalie st. Jis užims vietą 
perkelto į Californijos vysku
piją vysk. Meletios.

NEPRALEIDŽIA DUONOS IŠ 
TOLIMESNIŲ MIESTŲ

Streikuojančių duonos išve- 
žiotojų unijos pareigūnai pa-

Chicagoje 
ir apylinkėse

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA, 
JŪRATĖ IR ALGIMANTAS 

BUBNIAI
Sąmoningasis lietuvių jauni

mas siekia ir kuria lietuviškas 
šeimas. Vieni iš tokių yra Jū
ratė Truškūnaitė ir Algimantas 
Bubniai, sukūrę lietuvišką šei
mą š. m. gruodžio 2 d.

J. ir Algimanto Bubnių su
tuoktuvės įvyko Švč. Panelės 
Gimimo bažnyčioje, po to vaka
re vaišės. Jaunieji gavo sveiki
nimus ir iš Lietuvos, žodžiu 
sveikino Jūratės krikšto tėvas 
— J. Blužas, jis jausmingai iš
sakė savo dukrai ir jos vyrui 
Algimantui tautinį testamentą. 
Malonu buvo klausyti — būti liu 
dininku linkėjimų tautine minti
mi apspręstų, širdies jausmu iš
sakytų. Sveikino ir kun. Sugin
tas, šio sveikinimai — tautiniai, 
kultūriniai linkėjimai jaunai 
šeimai. Vaišių puotą atidarė, 
svečius pasveikindamas jauno
sios tėvelis, buv. Lietuvos ka
riuomenės kapitonas, Truškū- 
nas, puotą pravedė muz. B. 
Pakštas. Puotoje dalyvavo dau
giau poros šimtų asmenų. Sve
čių eilėje buvo ir Truškūnienės 
mokslo draugės iš Vilniaus, Vy
tauto Didžiojo gimnazijos; Va- 
lauskienė, Grigaravičienė, abi su 
savo vyrais. Ką dar džiugaus 
galima pastebėti, tai kad puo
tos metu girdėjosi tik lietuviška 
kalba ir skambėjo lietuviškos 
dainos. Tokioje aplinkoje ir to
kiomis nuotaikomis buvo paly
dėta Jūratė ir Algimantas į lie
tuviškos šeimos gyvenimą. Sa
koma, kad šeimyninis gyveni
mas yra nuo] atims charakterių 
derinimo gyvenimas. Jaunie
siems ir linkima šio derinimo 
meno. Z. J.

LIETUVOS KAREIVIŲ 
DRAUGIJOJ

Lietuvos Kareivių draugystės 
valdyba prašo savo narius būti 
šį sekmadieni 1:30 v. p. p. Li
berty svetainėj, nes bus pa
skutinis šiais metais susirinki
mas. Bus renkama valdyba ir 
komisijos. Draugystės pirm. 
Kazys Šimkus turi vilties, kad 
nariai supras padėtį ir gausiai 
atsilankys su gerais sumany
mais į susirinkimą. Tad kviečia
mi visi ateiti ir kitą atsivesti. 
Mūsų spauda vaidina didelę rolę 
mūsų draugijų veikloje, nepa
mirškite juos paremti švenčių 
proga. Susitiksime susirinkime 
šį sekmadienį. K. P. Deveikis

reiškė, kad jau pastatyta siena 
aplink Ohicagą. Išvežiotojai ne

praleido daugiau 50,000 kepalų 
duonos, atvežtos iš Peoria ir 
Rook Island miestų. Tokiu žy
giu unijos nariai bando paso
dinti ketur’as didžiausias kepyk 
las prie derybų stalo.

APLEISTI AUTOMOBILIAI

Chicagos O’Hare aerodrome 
ilgesnį laiką stovi 21 automobi
lis. Savininkai, atrodo, juos ap
leido. Už dienos pastatymą į- 
mama po $2.10. Kai kurie auto
mobiliai taip ilgai palikti, kad 
neužs'moka jų savininkams juos 
išpirkti. Vienas automobilis 
stovi nuo pereitų metų, kitas

Queen Mary laivo kpt. Treasure 
Jonse ašaroja, kai jo laivas* paver
čiamas į viešbuti Long Beach, Ca
lif.

I FRANK’S TV 7nd RADIO. INC? i}
I 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — C A 5-7252
I DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RAUTO L" 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS TAIPGI ORU M 

I VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI nl

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS!

Tas džiaugsmas bus žymiai didesnis ir pilnesnis, kai turėsite 
lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia į pagalbą ateina BRIGHTON 
BAKERY. Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė iš savo 
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyk'ą, bet ir visą kepimo meną 
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai kaip ir jo tėvas 
teikia pagalbą šeimininkėms visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga.

Feliksas Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune Nepr:- 
klausomoje Lietuvoje ir kelioliką metų Čikagoje, o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI.

Artėjančioms Kalėdų Šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir šeiminin
kių bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anksčiau, kad 
galėtų visokiais gaminiais aprūpinti visus ir tinkamu laiku.

Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, taipgi 
ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkucheną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais.

Savo užsakymus perduokite telefonu Vlrginia 7-125(1 TUOJAU 
PAT ir galėsite ramiai laukti šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 46th Place, Chicago, Iii. 60632

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accident, cali)

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service •

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODY AND FENDER HORR 

PAINTING, MECHANICAL REPĄ IR
2423 W. 59th St., Chicago, TU., 60629

Savininkas — MIKAS ČESAS

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė lr siuvykla. 
Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dė- 
vietus. Toj srity dirbo Kaune, o nuo 1950 m. Chicagoj. 
Jis aprengs ius lietuviams tinkamu skoniu ir jo pa
tarnavimu būsit patenkinti. Priima kailius valymui 
ir apsaugai. 190 N. State St., kamb. 204, telel. —- 
263 - 5826 ir bute 677 - 8489. Kalbame lietuviškai

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnnbe 6-9837
Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

NEBUS 1968 OPEROS 
SEZONO

Chicagos muzikantu unijos 
nariai ketvirtą kartą atmetė 
Lyrie operos siūlomą kontraktą. 
Operos reikalų vedėjas Carol 
Fox ir unijos lokalo 10—208 
prezidentas Bernard Richards 
teigia, kad kontrakto atmeti-*1-' 
mas reiškia, jog Chicagoje 1968 
metais nebus operos sezono.

Kas kalba už estus
United Press 'International 

(žinių agentūra) gruodžio 1 d. 
pranešė iš Maskvos, kad Sovie
tų Sąjunga sudarė sutartį su 
Suomija, pagal kurią suomiai į- 
rengs keltą per Suomijos įlanką 
tarp Helsinkio ir Talino ir pa
dės pastatyti Taline naują vieš
butį. Sovietų Sąjunga ir Suomi
ja sutarusios į tą dalyką inves
tuoti daug milionų dolerių.

Būdinga, kad dėl viešbučio 
statymo Estijos sostinėj su šuo 
miais susitarė ne estai, o Mas
kvos valdžia. Tai liudija, kas « 
žadinamose “suvereninėse res
publikose” veikia, kaip šeiminin 
kas. (E)

Nuoširdžiai dėkoju gerb. dr. 
Blažiui už didelį rūpestį ir pa
siaukojimą gydant mano seserį
B. Keželienę jos sunkioje ligoje.

Elena Varaneckienė


