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KATALIKAI

PASAULY
Popiežius ir Lenkija
Kelionę | Lenkiją minėjo 

tris kartus
VARŠUVA. — Kard. Višins

kis, j Lenkiją grįžęs iš Vatika
no, pažymėjo, kad nežiūrint nu
siteikimo prieš Lenkijos režimą, 
popiežius vis dar nenustojęs vil
ties atvykti į Lenkiją. Popiežius 
kalbėjęsis su Višinskiu, tris kar
tus buvo priminęs kelionės svar 
bą. Jis norėjo vykti 1936 m., 
bet buvo sutrukdytas Gomulkos 
režimo.
Popiežius Kalėdų metu plieno 

darbininkų tarpe
TARANTAS. Popiežiaus Pau

liaus VI-jo nutarimas ateinančių 
Kalėdų naktį aukoti šv. Mišias 
Taranto plieno liejyklos darbini
nkų tarpe visame mieste ir ypač 
darbininkijos tarpe sukėlė nepap 
rastą entuziazmą ir padėką Šven
tajam Tėvui. Miesto ir Taranto 
provincijos Taryba bei darbinin
kijos atstovai, susirinkę bendram 
posėdžiui aptarė Popiežiaus suti
kimo programą ir pasiuntė į Va
tikaną specialias padėkos telegra 
mas.

Šv. Raštas Jugoslavijoje
BELGRADAS. Jugoslavijos ka 

taliku Bažnyčia rengiasi išleisti 
gausiai iliustruotą šv. Rašto lei
dinį jaunimui. Leidinys bus lei
džiamas kroatų ir slovėnų kal
bomis ir turės daugybę spalvotų 
iliustracijų. Kartu vedamos dery
bos su Belgrado ortodoksų zps- 
triarchatu naujuoju šv. Rašto 
leidiniu leisti naudotis ir ortodo
ksų Bažnyčios jaunimui.

Arabai ištrėmė jėzuitus
BAGDADAS. Kaip praneša 

laisvojo pasaulio spaudos agen
tūros, Irako (prokomunistinė) 
valdžia šiomis dienomis iš kraš
to lištrėžmė 25 jėzuitų kunigus 
ir du kitus vienuolius bei nusavi
no katalikų laisvą “Al Hikma” 
universitetą Bagdade, kuriam va 
dovavo Amerikos tėvai jėzuitai. 
Iki šiol Amerikos tėvai jėzuitai 
išlaikė Bagdade ir 1932 metais 
įkurtą katalikų kolegiją, turinčią 
virš 1.100 moksleivių.

SYDNĖJUS. Pagal naujausius 
statistikos duomenis Australijoje 
šiuo metu gyvena apie 25.000 
maronitų apeigų katalikų, kurių 
18.000 yra susispietę Sydniejuje. 
Paskutiniais metais iš Libano at
vyko maronitų apeigų kunigai 
rūpintis tikinčiųjų dvasiniais rei
kalais. Susitarus su Antijochijos 
maronitų Patriarchu Meouchi, 
rūpinamasi įsteigti maronitų ka
talikų mokykla ir Šventosios Šei
mos seserų kongregacijos vienuo
lynas Sydniejuje.

Thomas Merton, katalikų filosofas, 
rašytojas, gruodžio 10 d. tragiškai
miręs Bangkoke, Siame

Mariano Rumor, 29-sios pokario 
vyriausybės Italijoje min. pirmi
ninkas

M. Rumor vyriausybė

Italijoje
27 narių vyriausybė

ROMA. — Mariano Rumor, 
krikščionių demokratų atstovas, 
vakar jau galutinai sudarė, iš 
viso 27 narių, naują vyriausybę. 
Centro ir kairiųjų vyriausybėn 
įeina 16 KD politikų, 8 socialis- 
'tai ir vienas smulkios respubli
konų partijos atstovas. Socia
listas P. Nenni paskirtas užsie
nio reikalų ministerių. Jis yra 
ir NATO ir JAV politikos Viet
name priešininkas.

Lėktuvas sprogo 
ir sudužo

Žuvo 51 keleivis su įgula
CARACAS, Venecuela. — PA 

NAM keleivinis lėktuvas, skri
dęs iš New Yorko į Caracas, 
Venecuelą, vakar, 16 mylių at
stu nuo Caracas, sprogo ir nu
garmėjo j jūrą. Lėktuve buvo 
48 keleiviai ir 9 įgulos nariai, 
jų tarpe trys pratimus atliekan
čios lėktuvų palydoves, Pas
kutinėmis žiniomis, visi žuvo. 
Karibų jūroje pradžioje pavyko 
rasti tik dalį lavonų.

Lėktuve skrido 21 asmuo iš 
JAV, daugiausia su P. Ameri
kos gyventojų pavardėmis, pen
ki kanadiečiai, po vieną iš Ita
lijos ir Airiios. 14 keleivių — 
Venecuelos piliečiai.

Čeki; darbininkai 
įspėja

Grasina streikais, Smrkovskio 
pašalinimo atveju

PRAHA. -— Pramonės darbi
ninkai vakar įspėjo partiją ne
šalinti iš pareigų parlamento 
pirm. J. Smrkovskį. Darbinin
kai priėmė rezoliucijas ir poli
tiko pašalinimo atveju jie gra
sina paskelbsią streikus. Pažy
mėta: “Jei būtų pašalinami po
litikai, turį tautos paramą, pa
sitikėjimą, tai galėtų turėti ka
tastrofiškas pasėkas”.

J. Smrkovsks prieš invaziją 
buvo vienas iš trijų ar keturių 
pačių žymiųjų krašto vadų. Ta
čiau jis nedalyvavo Kijeve bu
vusiame pasitarime su Krem
liaus vadais ir manoma, kad 
tai ivvko sovietams spaudus.

Prahoje tebevyksta partijos 
CK posėdis. Be ūkio klausimų, 
svarstomi ir spaudos reikalai. 
Min. pirm. Černiko nuomone, 
spauda nepakankamai stipriai 
remianti partijos politiką.

“Laisvės dovana” M. Djilui
NEW YORK — “Laisvės rū

mai” New Yorke pirmadienį 
“laisvės dovaną” suteikė buv. 
Jugoslavijos viceprezidentui, 
“Naujosios klasės” autoriui Mi- 
lovan Djilaa.

Karas Vietname, tusti žodžiai Paryžiuje
Vietname laukiama naujos priešo ofenzyvos — Nauji daliniai permetami per Kam- 
bodiją ir Laosą — Paryžiuje tebevyksta ginčai dėl "simboliškos" stalo formos

Karo veiksmai vis labiau plin
ta Vietname, tuo tarpu Pary
žiuje pasaulis stebi toliau be- 
klimstančius pasitarimus bei 
tuščius ginčus, o JAV-se paste
bėti, visu rimtumu plintančios, 
vad. Hong Kongo gripo (flu) 
epidemijos reiškiniai, jau pa
lietę daugiau pusės viso krašto 
valstijų.

70.000 priešo karių žiemos 
ofenzyvoje?

WASHINGTON. — JAV ka
riniai sluoksniai patyrė: esa
ma duomenų, kad komunistai 
dviejose srityse telkia dalinius 
ir jie permetami per Kambodi
jos ir Laoso kraštus. Spėjama, 
kad priešas žiemos ofenzyvai e- 
sąs sutelkęs Iki 70.000 vyrų ir 
kad to puolimo pirmos apraiš
kos pastebėtos jau šią savaitę.

Komunistų tikslas esąs neuž
imti paskirų miestų, bet savo 
puolimais liudyti veiksmų ini
ciatyvą esant jų rankose. Apie 
tos ofenzyvos ženklus praėj. 
antradienį yra minėjęs ir gy
nybos vadovas C. Clifford.

Daliniai atitraukiami, vėl 
grąžinami į frontą

Prieš maždaug 3 mėn. Š. Viet
namo daliniai, apie 30.000 - 40. 
000 vyrų, buvo atitraukti į Kam

Jau 700 mirties atvejų

siaučia J A V-sc
CHICAGO. — Dar prieš ke

lias dienas apie Hong Kong gri
po (flu) epidemiją buvo reiš
kiamos atsargios nuomonės. Ta
čiau šiandien pripažįstama: gri
pas jau pasiekęs epidemijos ap
imtį ir šiuo metu palietęs ar 
bent pastebėtas 30-je JAV vals
tijų, Columbijos distrikte (Wa- 
shingtone, sostinėje) ir Puerto 
Rico saloje. Epideminių ligų cen 
tras Atlantoje pranešė: viso
se JAV-se gripo ir jo palydovo, 
plaučių uždegimo, aukomis jau 
yra apie 700 krašto gyventojų.

Chicagoje gripo aukomis yra 
daugiau 2.000 mokytojų. Už
daryta visa eilė mokyklų. Kai 
kuriuose Illinois ir Indianos u- 
niversitetuose bei kolegijose ser 
ga po kelis tūkstančius studen
tų. Gripas skaudžiai palietė ir 
Chicagos ligonines, su gydyto
jais ir slaugėmis. Chicagos poli
cijos tarnautojų tarpe susirgo 
6% ir neatėjusių į darbą skai
čius auga. Los Angeles mieste 
esą apie 300.000 epidemijos au
kų.

Ligoninėse trūksta skiepų
Paaiškėjo, kad keturiose Chi

cagos ligoninėse pastebėtas rim 
tas skiepų, apsisaugoti nuo 
Hong Kong gripo, trūkumas. 
Tač!au ir įskiepyti asmenys sau 
gūs tik po dviejų savaičių...

Pati ligos eiga neilgesnė kaip 
penkios dienos. Ligonio tempe
ratūra paprastai siekia 102 ar i 
103 F., dažnu atveju ir 106. 
Gripo žymės: galvos ir raume
nų skausmai kojose, rankose 
bei nugaroje. Skausmas krūti
nės centre dažniausiai lydimas 
sauso kosulio. Ypatingai tenka 
saugotis komplikacijų.
Dėmesys ypač vyresniesiems
Epidemijai įsigalėjus, ypatin

gai turėtų saugotis vyresnio am 
žiaus žmonės, per 65 metų, ar 
turį širdies bei plaučių sutriki-

bodiją ir Laosą. Anuomet spė- 
liota, kad tai reiškė “rimtą ko
munistų norą” siekti vaisingų 
pasitarimų Paryžiuje,

Tačiau kariniai sluoksniai da
bar įsitikinę, kad komunistų da
liniai buvę atitraukti, bet su
stiprinti vyrais bei ginklais, vėl 
grąžinami į P. Vietnamą. Vie
toj buvusių atitrauktų dviejų 
divizijų, priešas esąs dabar per
metęs šešias. Jos, apie 45.000 
vyrų, veikiančios ties Kambodi
jos pasieniu ir į šiaurę nuo Sai
gono.

Politikai, turėsią reikšmės Vietna
mo ateičiai: iš kairės vicepreziden
tas N. Ky (šiuo metu Paryžiuje), 
C. Lodge, galimas JAV delegaci
jos pirm. pasitarimuose (dabar 
ambasadorius Bonnoje) ir JAV at
stovas Saigone E. Bunker.

P. Vietnamo delegatai atvyko j 
Paryžių, juos lydėjo amerikiečiai...

(iš JAV spaudos)

mus, sergą astma, diabečiu. Gy
dytojai pataria: naudoti aspiri
ną, daug skysčių, sirgti namuo
se ir esant pakilusiai temperatū
rai, būtinai šauktis gydytojo. 

Gripas kilo Hong Konge 
liepos mėn.

Šis, JAV palietęs gripas pir
miausia atsirado Hong Konge 
šių metų liepos mėn., kai jo au
komis tapo 300.000 gyventojų. 
Liga persimetė į JAV rugsėjo 
mėn. Nuo tada įvairios vaistų 
bendrovės dėjo pastangas pa
ruošti atitinkamą, šiai naujai 
gripo rūšiai, skiepą. Numatoma, 
kad naujojo skiepo JAV-se bū- 

i šią išplatinta ligi 18 mil. viene
tų.

Paprastai epidemija trunka 
j tris mėnesius. Ji greičiau palie
čia miestus ir juose siaučia ligi 
penkių savaičių. Colorado valst. 
gripu jau serga tarp 10 ir 15% 
visų gyventojų. Dabar epidemi
ja jau įsisiūbavusi ir jos aukš
čiausio pakilimo laukiama sau
sio mėn.

• š. Korėja gresia taikai — 
pažymėjo buvęs kariuomenės 
štabo viršininkas, gen. H, John
son. Šiaurės komunistai vis la
biau gyvina pusiau karinius 

/veiksmus pietiečių atžvilgiu.

JAV spėja: priešui trūksta 
ginklų, maisto

JAV šaltiniais, priešui nebū
sią lengva vykdyti didesnio mas 
to veiksmus ir svarbiausia dėl 
to, kad amerikiečiams keliais at
vejais pavykę sunaikinti priešo 
ginklų bei maisto sandėlius. Dėl 
to, esą, komunistai gali savo 
veiksmus vystyti neilgiau pen
kių dienų. Jų bene svarbiausias 
tikslas — skubiais, netikėtais 
puolimais kreipti pasaulio žvilgs 
*nį į Paryžių, ten įklimpusius pa
sitarimus.

Tuo tarpu Paryžiuje... 
ginčai dėl stalų

PARYŽIUS. — Čia tebevyks
ta nevaisingi slapti pasitarimai 
dėl derybininkų stalų formos. 
'JAV delegacijos pirm. A. Harri- 
man susitaręs su P. Vietnamo 
viceprezidentu N. Ky Hanojui 
pateikti naujus pasiūlymus. Abi 
delegacijos laikosi pažiūros, 
kad Paryžiaus pasitarimuose e- 
sančios tik dvi šalys. JAV de
legatai pastaruoju metu pasiū
lė: apvalų stalą suskaldyti į dvi 
dalis...

, Tačiau Hanojus vis reikalau
ja: “Kadangi pasitarimuose da
lyvauja keturios šalys, dėl to 
įturi būti ir atitinkami stalai”. 
Vietkongas ar “Taut. Laisvini
mo frontas” Hanojaus tebepa
laikomas “pilnutiniu P. Vietna
mo gyventojų atstovu”.

Savo ruožtu, Š. Vietnamas 
kaltina JAV-bes dėl jos aviaci
jos vykdomų puolimų š. Viet
name. Šiuo metu vis dar neaiš
ku, kada pasitarimai galėtų pra 
sidėti. Ginčai dėl stalų laikytini 
simboliška abiejų šalių taktika.

Vietname
3.000 tonų bombų j priešo 

telkinius
SAIGONAS. — JAV 8-52 

bombonešiai per 48 valandas į- 
vykdė vienus smarkiausių puo
limų. Daugiau kaip 100 bom
bonešių numetė, nuo trečiadie
nio, 3.000 tonų bombų. Buvo 
puolami ne tik priešo daliniai, 
bet ir sandėliai, įsistiprinimai 
ir kt. Buvo dedamos pastangos 
užkirsti kelią naujiems priešo 
dalinių permetimams, daugiau
sia į šiaurę nuo Saigono.

JAV žvalgybos žiniomis, ties 
Kambodijos siena susekta ligi 
30.000 sutelktų priešo vyrų.

KALENDORIUS
Šiandien, gruodžio 14 d.: šv. 

Arsenijus, šv. Pijalė, Trainaitis, 
Žvangutė.

Ryt, gruodžio 15 d.: šv. Kan- 
didas, šv. Nina, Kovotas, Vin- 
gilė.

Poryt, gruodžio 16 d.: šv. Eu
zebijus, šv. Albina, Vigaudas, 
Alvinė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien sau
lėta, šalta, temp. sieks 20 ir 
daugiau 1. F., ryt — debesuota, 
kiek šilčiau.

Saulė teka 7:10, leidžias 4:20.

Robert Mayo, iš Chicagos, kairėje R. Nixono (dešinėje) pakviestas 
biudžeto direktorium. Mayo yra dirbęs iždo departamente.

Dr. IM. Gimbutienė - 13-kos 
žymiausių moterų tarpe

Vienintelė lietuvė 13 atžymėtų 
moterų tarpe

LOS ANGELES. — “Los An
geles Times” dienraštis kas me
tai parenka 13 pasižymėjusių 
moterų iš mokslo, literatūros, 
meno, šalpos ir kt. sričių ir joms 
įteikia atitinkamus pažymėji
mus. Nuo 1950 m. išskirtos 179 
moterys.

Šiais metais parinkta 13 mo
terų ir jų tarpe yra lietuvė mok 
alininke dr. Marija Alseikaitė - 
Gimbutienė. Šalia jos išskirtos 
visa eilė pasižymėjusių mote
rų, kaip Shirley Hufstedler, 
aukščiausiai iškilusi teisme, fil
mų aktorė Greer Garson, mu
zikos srity pasižymėjusi G. V. 
Russell, sportininkė — plaukikė 
Debbie Meyer ir kt. Atžymėji- 
mai įteikti š. m. gruodžio 9 d. 
Gimbutienė — “viena žymiau

sių pasaulio mokslininkių”
Dienraštis paskelbė dr. M. 

Gimbutienės nuotrauką ir lai
mėtoją apibūdino: “M. Gimbu
tienė, UCLA profesorė, yra vie
na žymiausių pasauly moksli
ninkių Europos proistorės sri-

Prez. Johnson Meksikos pasieny
EL PASO, Texas. — Prezi- 

'dentas L. B. Johnsonas vakar 
buvo nuskridęs į Meksikos pa
sienį ir susitikęs su Meksikos 
.'prezidentu Ordaz. Pasakytose 
kalbose iškelti abiejų kraštų 
draugiški santykiai.

Proga susitikti buvo Rio 
Grande upės tėkmės pakeitimas, 
siekiant išlyginti abiejų kraštų 
sieną. Prezidentas tą pačią die
ną grįžo į Washingtoną.

• V. Vokietijoje sudužo, jau 
91 iš eilės, “Starfighter” lėktu
vas - naikintuvas.

• Izraely kasmet įvykdoma 
13.000 įstatymu leidžiamų abor
tų.

Sovietų Brežnevas Vakarų NATO atstovui: “Na, gerbiamasis, jei jūs 
stiprinate savo sąjungą, argi galėsime kalbėtis apie taikingą sambūvį?

(Iš šveicarų spaudos)

ty. Ji yra autorė penkių mokslo 
knygų, gi jos “Bronzos am
žius” laikytinas šios srities kla
sikiniu veikalu. Ji yra parašiu
si daugiau 100 straipsnių Eu-

Dr. M. Gimbutienė, gruodžio 9 d. 
Los Angeles mieste atžymėta “13 
iškiliausių moterų JAV-se” tarpe

ropos proistorės klausimais ir 
yra gavusi tarptautinio masto 
pripažinimą. Gimusi Lietuvoje, 
archeologijos ir kalbų mokslus 
yra baigusi Lietuvos Universi
tete, filosofijos dr. laipsnį ga
vusi Tuebingene, Vokietijoje ir 
studijavusi Austrijoje, Heidel
berge, Muenchene ir Harvarde. 
Ji yra trijų dukterų motina”.

JAV rimtosios spaudos mos
tas atžymėti lietuvę, tarptauti
nio masto mokslininkę, aišku, 
yra ir visos lietuvių išeivijos bei 
aplamai lietuvių laimėjimas.

R. Nixon tariasi
NEW YORK. — R. Nixonas, 

grįžęs iš Washingtono, tarėsi su 
visa eile politikų bei ūkio ži
novų. Jis kalbėjosi su iš kelio
nės į arabų kraštus ir į Izraelį 
grįžusiu W. Scrantonu. Be kitų, 
pas Nixoną laukėsi ir žymus 
publicistas Walter Lippman.

Tuo tarpu naujos vyriausy
bės nariai Washingtone tarėsi 
su ligšiolinės valdžios pareigū
nais. 4



SANTARA-ŠVIESA KVIEČIA VISUOMENĘ 

J JŲ RENGIAMĄ

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ

Kuris įvyks HYATT HOUSE - WATĖR TOWER INN 

Chicago & Michigan A v e n u e s 

Pradžia 6-tą vai. vakaro Kaina — $10 asmeniui<wmn
Bus Šilti ir Šalti Užkandžiai ((cocktail style)

DCL REZERVACIJŲ SKAMBINKITE: — HEmlock 4-8836 arba 434-6325

KUN. NIKODEMO SALDUKO SUKAKTIS 
KOLUMBIJOJE

Šių metų lapkričio 28 d. suėjo 
25 mėtai saleziečio kun. Niko
demo Salduko kunigystės pa
reigose.

Kun. N. Saldukas gimė 1911 
metais gegužės 28 dieną, Žigai
čių parapijoje, Tauragės apskr.
Baigęs pradžios riiokyklą mo
kėsi' Tauragės gimnazijoje. Po 
to mokėsi aukštesniojoje ko- 
mėrčijos mokykloje, o 1930 iri. 
išvyko j Italiją ir įstojo i sale
ziečių kolegiją, kurioje išBuVo 
6 mėhiė. 1938 m. kaip Misionie
rius buvo pasiųstas į Kolumbi
ją, kur baigė kunigų seminari
ją ir 1943 m. lapkričio 28 d. 
buvo įšventintas kunigu. Bogo- 
folB Mieste, eidamas kunigo' pa
reigas, mokėsi dar aUkštėsnio- 
jdjė Žemės ūkio Mokykloje, įsi- 
gydaMas agronomo specialybę.
Kaip agronomas jiersikėlė į Iba- 
gė miestą, kur prie universite
to, valdžios pritariamas, įstei
gė agronomijos fakultetą, kuria 
me ėjo dekano ir profesoriaus 
parėtas. Kolumbijoje salezie
čiai Stipriausiai įsikūrę yra An- 
tio|quijos departamente, bet ne
turėjo gero specialisto, kuris 
tvarkytų saleziečių ekonominius 
reikalus. Toms pareigoms sale
ziečių vadovybė paskyrė kuni- 
gą Salduką, kurį perkėlė į Me- 
dėlliną ir čia iki šio laiko sėk-

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rbėhester, N. Y. lankymu — vaizdeliu, kurį labai 

vykusiai paruošė stud. Jonas Ši- 
paila. Pagerbimo apeigas atli
ko lituanistinės mokyklos moki
niai. Juos parengė mokt. Br. Kro
kys. Prof. dr. A. Klimas savo pas-

. . , . . . kaitoje giliai žvilgterėjo lietuviųbes 50 metų sukaktuviniame mi i u ... »» ■. . . . . . v. . neromen poeznon. Meninę pro-
nolimn latviai lakiai trra7iai na. ' .3.

giamą išpildė Joho Adomaičio va
dovaujamas vyrų choras, kuris pa

LATVIAI APDOVANOJO 
PETRĄ NORKELTCNĄ

Lapkričio 17 d. įvykusiame vie
tos latvių Latvijos nepriklausomy

nėjime, latviai labai gražiai pa 
gerbė Petrą Norkeliūną, buv. Al
to ilgametį pirmininką, jam įtei
kdami “Pro merita Latvia” si
dabro medalį, Laisvojo pasaulio 
Latvijos federacijos ir JAV Lat- 

jvių s-gos direktorių Vardu. Išduo
tame iškilmingame rašte sakoma, 
kad tas atžymėjimas Petrui Nor- 
kėliūrtui yra daromas, kaip vie-

dainavo keletą nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės karinių dai
nų. Akompanavo K. Saladžiuš.

Vladas’ Keiba deklamavo "Par- 
lizano priesaika".

Minėjimo mefu buvo pagerbtas 
ir Lietuvių karių Pamovęs ilga 
mėtis veikėjas Valerijos Vitkus,

Kun. N. Saldukas

padėjo geriau įsikurti. Ir šian'- 
dien neatsisako lietuviams atei
ti į pagalbą.

Ta pfoga Medellirio lietuviai 
lapkričio 28 d. suruošė iškilmin
gą kun. Nikodemo Saldlilto si
dabrinio kunigystės jubiliejaus 
Minėjimą. Kfirtėjiriias prasidėjo 
iškilmingomis mišiomis, kurių 
Metu pariioksią pasakė kūri. 
Vaclovas Vaičiūnas. Po pamal
di suruošta iškilminga vakarie
nė. Į minėjimą buvo pakviesti 
visi lietuviai ir nemažas skai
čius kolumhiečių, net žydų. ries 

' jis yra susilaukęs daug simpati
jų ir kitose tautybėse.

kuri. Saldrikui, kaip geram

ri«Wi} žymiausių ir nuoširdžiau- Ą 65
s,„ kovotojų dėl pavergtųjų tau-|amii Va| Vittus bro|is
tų laisves ir nepriklausomybes. . .. : < ,, v rųmi .!n. , . . . , , j,. v. vusio partizano pulk. Kazimierai-.Toki pat sulrtro mcdaii t“ pačia »> -Vitkaus. Minėjimą refigė

vietos Liet. karių Ramovė sky
rius, vadovavo iriokt. M. Cierni- 
nįs.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d. naktį Šv. Jurgio 

lietuvių parapijos salėse įvyks N. 
Metų sutikimas, kurį rengia vie
tos LB valdyba ir Mt. mokyklos 
tėvų komitetas.

KNYGOS IR PLOKŠTELES — 
GERIAUSIA DOVANA

Šiuo metu čia geriausiai perka-

Kazio Bradūrto redaguota Lietu
vių Literatūra svetur, P. An
driušio Raštai 1 tomas, The Lith 
uariiart National Revolt of 1941 
by dri. Algirdas Budreekas, Anta
no Vaičiulaičio premijuotos apy
sakos “Gluosnių daina”, P. Nau
jokaičio poezijos rinkinys “Auksi
niai rageliai” ir kitos. O iš liet. ii 
go grojimų plokštelių “Mano gim 
tinė”. Tai lietuviškos knygos ir 
plokštelės, kurios vertos ne tik vi
sų dėmesio, bet ir labai tinkama 
kalėdinė dovana. Dovana, kuri 
dovanojusį ilgia su pagarba pri
mins, negu šiaip greit sudėvima 
kalėdinė dovanėlė.

Lietuviškų knygų kioskas vei
kia sekmadieniais, Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos žemutinėje salėje 
nuo 10 iki 12:30 vai. p.p.
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* Redakcija straipsnius tai
so srivd nuožiūra. Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik 19 anksto susita- 

5 rus. Redakcija už skelbimų 
s turinj neatsako. Skelbimų 
5 kainos prisiunčiamos gavus 
5 prašymus.

mingai dirba, kaip viso depar- kunigui, mfėlairi žmogui, ku- 
tamento saleziečių ekonominių 
iri finansinių reikalų tvarkyto- 
jas. Jo dėka čia saleziečiai eko- 
ribtniškai pakilo, pastatė daug 
mokslo įstaigų ir kitų pastatų.

KSitt. Saldokas, gyvendamas 
ĖP&toje ir turėdamas geras pa- 
žintis valdžios ir vyriausybės 
sferose, įkalbėjo Kolumbijoj vy- 
rifarisybę, kad į Kolumbiją įsi- 
leistų lietuvius karo pabėgėlius, 
do dėka į Kolumbiją atvyko ke
li’ šimtai lietuvių iri, jam esant 
Bogotoje, konsului dr. Siručiui, 
inž. Kiliui iri inž. Didžiuliui pa
dedant, lietuviai Šiame mieste 
yra, palyginti. labai gerai įsikū
rė Kida jis persikėlė į MėdeUi- 
rią, nežiūrint, kad neįėjo į ben
druomeninę veiktą, ir čia ne vie 
nam lietuviui savo pažintimi, 
patarimais ir finansine parama

riš gyvena iri dirba ne sau, 
bet sa*vo artimui, reikia palinkė
ti sulaukti auksinio kunigystės 
jubiliejaus. K. Klastanskas

proga įteikė ir Rochesterio miesto 
meriui Frank Lamb. “Pro rnerito” 
mėdalj visame pasaulyje Latvi
jos nepriklausomybės 50 metų 
proga išdalinta 100, JAV 50.

GRAŽIAI PAGERBTI KARIAI 
—SAVANORIAI

Gruodžio' 1 d. įvykusiame Lie
tuvos kariuomenės 50 metų Su
kaktuviniame minėjime buvo gra 
žiar pagerbti Lietuvos kariai — 
savanoriai: pulk. R. Liormanas, 
Petras Druseikis, Zigmas Arlaus- 
įkas ir Antanas Skruzdys. Juos iš' 
šaukus scenon, lit. mokyklos mo
kinės, pasipuošusios tautiniais rū
bais, apdovanojo tautinėmis juos 
t dėmi S. Visų vardu dėkojo R. 
.Lioririartas. Minėjimas buvo pra 
dėtas nežinomojo kareivio kapo

Prez. Johnsono dukra Lynda su savo vyru maj: Robb, šiuo metu tar-
mos lietuviškos kųygos yra šios: naujančiu Vietname, susitiko Thailande.

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
CICERO ATETMOTNKAMŠ limai didesnis skaičius
Tradicinė organizacijos adven 

tinio susikaupimo ėventė įvyks 
gruodžio 14 ir 15 dienomis. Kvie 
čiamos visos Cicero ateįtinin- 
kižkos šeimos ir .pavienius atei
tininkus tose dienose susiburti 
dvasiniam atsinaujinimui ir bi- 
čiuližkam pabendravimui.

Gruodžio 14 d. 8 vai. ryto

musų
tėvelių. Tą pačią dieną (gruodžio 
14> 7 v. v. parapijos salėje 
kun. V. Bagdanavičius MIC, 
skaitys religinio turinio paskai
tą suaugusiems iri vyresnie
siems moksleiviams. iSekmadie- 
nį (gruodžio 15 d.) visi ateiti
ninkai su šeimomis dalyvauja 
11:15 v. Sv. Mišiose, o po to

bus atnašaujamos šv. Mišios už 
a. a. Rolandą Kauną. Norėtu
me, kad Šiose pamaldose daly
vautų visi kuopos nariai fi* ga-

agapėje. Agapės metu kuopos 
nariai atliks trumpą meninę pro 
gramėlę. Valdyba

iiiiiiiiiiiiii;::::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii
Dailaus žodžio mėgėjams viliojantis poezijos pasirinkimas. 

Vėliausios tremtyje išleistos poezijos knygos, kurias galima gau
ti siunčiant užsakymus į DRAUGA:

34 eilėraščiai, VI. Šlaitas ........................... >.. L50
Pavieniai žodžiai, J. Mekas ......... .......... 4.00
Tu esi mano žemė, D. Sadūnaitė....................1.50
Ausiniai rageliai, Pr. Naujokaitis ......... ....2.00
Vivos Plango, V. Putinas ....... .................... 2.00
Mėlyna diena, B. Rutkflnas ....................... 1.90
Kai mes nutylam, M. Sauiaitytė .... .... 2.00
Saulė kryžiuose, L. Andriekus .... ............... 3.00
Alkana žemė, St. Sakytė .... ...... ......... 2.00
Sonatos ir fugos, K. Bradūnas ..................... 5.00

Nedelskit užsisakyti šias knygas savo bibliotekai ir, artė
jant kalėdų šventėms, dovanoms, kuriomis pradžiuginsit savo 
artimuosius ir draugus.

Illinois gyventojai priė knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIHtIllllllllllllllllllltHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ŠACHMATŲ ŽINIOS

— Kanados tarpt- meisteris 
Duncan Suttles, Lugano olim
piadoje, besiruingdamas 6u 11 
didmeisterių pelnė iš jų 6 taš
kus, kitus 6 taškus pelnė iš 7 
kitų varžovų, šis atsiekimas ga
rantuoja jam (D. Suttles) did- 
melsterio titulą. Taigi, Kanada, 
greta D. Yanofskio, gaus ant
rąjį didmeisterį.

__ Kaukazo šaclimatininkai
Sovietų vū’sūnėje. Dabartį,nis 
pasaulio Čempionas Tigran Pet- 
rosian yra kaukazietis. Pasaulio 

Čempionė Narna Gaprin- 
yra iš Tiblisi. Nana Alek 

sandrija, 19-metė Tiblisi univer
siteto studentė, gruodžio pra
džioje, iškovojo Sovietų Sgoa 
moterų čempionės vardą, įvei
kusi papildomam mače savo
varžovę A. Čaikovskaja-

— Maliorkos, Ispanijoje, 
tarpt, turnyre, po 8 ratų pir
mauja Sųv. didmeisteris Korč- 
ndjus su 7 tš., seka Danijos 
didmeisteris Larsen su tš- 
priešaky pasaulio čeMpiono Pet- 
rosiand 5^. Spaskio ir kitų.

į .— Bostono tarpkhibinėse, i 
Į gruodžio 3 d., Lietusių B, po at
kaklios kovos, pralaimėjo- Har
vardo universitetui 2:30, kuris 
pirmauja B lygoje. Pilną tašką 
Lietuvių komandai iškovojo Bčo 
nius Skrabuiis, antroj lentoj. 
Po pustaškį pridėjo pirmoji ir 
penktoji lentos-

— Massachusetts iligh 
School Championehip įvyks 
gruodžio 28—29 d. d., Boylston 
klubo patalpose. Lietuviai moks 
leiviai raginami dalyvauti šiose 
pirmenybėse. Informuoldtės pas 
Kazį Menių, tel. 268-1282 Anks
tyvesnėse moksleivių p-bėse 
yra pasižymėję nemaža lietimų: 
Gediminas Kuodis, Saulius .Vai
čaitis, Edm. Spirauskas, Algis 
Ma’kaitis ir Algirdas Leonavi
čius.

— Dr. A- L. Nasvyčio laimė
tą partiją prieš James Haluška 
iš š. m. Forest City p-bių, įsidė
jo Clevelando šachmatų biulete
nis. Tose p-bėse dr. Nasvytis 
dalijosi antrą Vietą.

M , Kažys Merkis

nuo 1914...

. . . Midland Savings stengėsi* patarnauti savo 
klientams visuose taupymo ir namų pirkimo paskolų 
reikaluose. Dėkojame jums Už mums parodytą 
pasitikėjimą ir tikimės galėsią padėti ateityje dar 
daugelį metų.

Frank Zogas, President

Hours: Monday, Tuasday. Frlday. 9-4:30 • Thuraday, 9-8 • Saturday, 9-1 • Člotad Wadnesday

4 V 5K
PASSBOOK

SAVINOS
Paid and Compounded 

Seml-Annually

6-MONTH SAVINGS 
CĖRTIFICATES

(Minimum $10,000)er
X-YEAlf SAVINOS 

CERTIFICATES
(Minimum $9,000)

AND LOAN AMbCIATION
amo arch^R Avenue • chicago. Illinois eoesž 

PHONE 28*4470 
FRANK ZOGAS, PRESIDENT

ALUMINIJAUS AICMIUIAI 
LAMU Al IR DURY^
PLASTIC FTN1SRED 

“SECONDS"
9x12 Linolettm .... $4.95 

PĖASTIC FINISfTED 
MNOLEUM

12X12    $9.40
12x15 .................... $11.40

ARMSTRONG Virty!' ĖlNoUltUM
9x12 ...........    $8.95
12x12 .................... $14.95
12x15 ..................... $18^5

J. SPAITIS
3261 South HaJsted Street 

TEL -r ,YI 2-6472

KALĖDINES KORTELES
Christmas Cards

“Draugę” jau galima gauti kalėdinių kortelių.

RINKINYS Nr. 1
Įvairūs gražūs religiniai Kalėdų vaizdai su -lietuviš

kais sveikinimo tekstais. Dėžutėje yra 15 kortelių. Kai
na $1.00.

KINKINYS Nr. 2
V. Tubelienės Kalėdinės kortelės specialiai šilko spaus

dinimo būdu pagamintos su lietuviškais piešiniais iT svei
kinimais. Dėžutėje 10 kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS Nr. 3
Įvairūs religiniai Kalėdų vaizdai su angliškais sveiki

nimų tekstais. Kaina $1.00.

Taippat galima gauti gražių medžio drožinių: Lietuviškų Vyžių, 
Koplytėlių ir kitokių meniškai atliktų drožinių.

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 

Chicago, Illinois 60629

kalėdų šventės
DŽIUGINA VISUS!

Tas džiaugsmas bus žymiai didesnis ir pilnesnis, kai turėsite 
lietuviSko skoriid kepyklos gaminių. Čia į pagalbą ateina BRIGHTON 
BAKERY. Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė iš savo 
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyklą, 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 Nepri
klausomoje Lietuvoje ir kelioliką metų Čikagoje, o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI.

Artėjančioms Kalėdų šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir ėęiminin- 
kių bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anksčiau laid 
galėtų visokiais gaminiais aprūpinti visus įr tinkamu laiku.

Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, taipgi 
ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLI (Baumkucheną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti KalSdų šventėms ne 0k skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais.

Savo užsakymus perduokite telefonu Virginia 7-1250 TUOJAU 
PAT ir galėsite ramiai lgukO SY’ Kalėdų ir Naujųjų Metų.

BRIGHTON BAKERY 
24BT W. 4rtb Place, Chicago, III. 60C32

■Mai
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SUTELKTINĖMIS JĖGOMIS
Darbo stovyklų vietoje katorginis darbas
Senųjų tremtinį pėdos betone. Neapmokami antvalandžiai. Normas nustato mašinos

Rimties valandėlei

AMŽINASIS ŽODIS IR 
KRIKŠČIONIŠKOJI DVASIA

Lietuviškoji išeivija jau ne
stokoja intelektualų. Jų yra 
dideli skaičiai, universitetų 
moksliniam personale ir pro
fesionalų eilėse. Savo sugebė
jimais jie nuoširdžiai tarnau
ja tiems kraštams, kuriuose 
prisiglaudė jų tėvai ir jie pa
tys. Jų darbais galime visi di
džiuotis, nes tai jaučiame lyg 
ir atidavę savo dalį. Tačiau 
kartu į tai žvelgiame ir su tam 
tikra baime. Yra visai tikro
viškas pavojus, kad jų galime 
netekti. Jie, išsiskirstę po į- 
vairius miestus ir pasinėrę į a- 
merikietišką gyvenimą, pama
žu tolsta nuo savo lietuviško 
kamieno, pamažu grimsta sve
timųjų tarpe ir atsiduria sąly
gose, greitinančiose tautinio 
tapatumo praradimą.

Tas mūsų viduriniosios kar
tos išsisklaidymas jau gerai 
jaučiamas. Jeigu tik šiame 
krašte galime priskaityti bent 
keletą tūkstančių baigusiųjų 
aukštuosius mokslus, tai per- 
maža jų dalis pasirodo lietu
viškame gyvenime. Negalima 
visos kaltės suversti tik jiems. 
Jie dažnai yra taip užimti sa
vo profesiniu darbu, kad ne
turi laiko visuomeninei ar kul
tūrinei veiklai savųjų tarpe. 
Pagaliau jaunos šeimos turi 
rūpintis savo prieauglio auk
lėjimu ir jam skirti didesnę 
laisvo laiko dalį. Kai vienas 
antras po kurio laiko grįžta 
į savo visuomenę, tai reikia 
laikyti idealizmo ženklu ir pa
linkimo dirbti visuomenėj ap
raiška. Tokie niekada daugu
mos nesudarė, ypač, kai gy
venama aplinka nėra tam pa
lanki.

Tektų dėlto pagalvoti, kaip 
tuos lietuvių visuomenės nau
juosius šviesuolius susigrąžin
ti prie savos bendruomenės ir 
tautinės naštos dalį atiduoti 
bent tiems, kurie norėtų ir su
gebėti pasireikšti platesnėj lie
tuvių visuomenėj ar kultūri
nėj srity.

Neseniai savo studijų di 
nose gerai apsijungė pabaltie
čių įvairių sričių intelektualai. 
Kad tokiam apsijungimui rei
kėjo padėti nemažai pastangų, 
galima spręsti iš to, jog tai pa
vyko tik po beveik ketvirčio 
šimtmečio gyvenimo svetur. 
Juoba turėtų jungtis bendram 
darbui lietuviai intelektualai 
ne tik profesiniu pagrindu, bet 
:r mokslinių žinių pas’dalini 
mo siekdami. Jie praturtintų 
savo žinyną ir surastų būdų 
pakelti lietuviškos kultūros ly
gį išeivijoje. Juk kiekvienas 
d’desms darbas reikalingas su
telktinių jėgų. Tokių jėgų už
tektų mūsų šviesuomenei, tik 
reikia stiprios organizacinės 
lankos sudaryti. jiems sąlygas 
susii.nkti, planingai paruošt 
programą ir iškelti tautinius 
rūpttčius.

Jau žinoma, kad tokio orga
nizacinio darbo žada imtis Lie
tuvių bendruomenės centro vai 
dyba. Kaip toli yra pažengęs 
šio klausimo praktiškas iš
sprendimas, tuo tarpu dar nė
ra a.'šku. Bet tokio sambūrio

JUGOSLAVUOS VYSKUPU 
PRAŠYMAS

Belgradas. Jugoslavijos kata 
likų vyskupai pasiuntė naują

Venecuelos prez. Rafael Caldera, 
sveikinamas senojo prezidento Le- 
oni (atgręžęs nugarą).

v 'J*“*’5—- ’>

reikalingumu niekas negali a- 
bejoti. Jeigu į pirmąjį suva
žiavimą ir nesusirinks visi, dir
bą aukštosiose specialybėse, 
bet svarbu, kad bent daugu
mai tai būtų žinoma, kad iš 
daugumos būtų gautas pritari
mas ir kad bent dalis įvairių 
mokslo sričių atstovų atsineš
tų savo žinias ir patirtį. Čia 
jie turėtų progą pažvelgti ir į 
tautinius reikalus bei pasvars 
tyti, kuo kas galėtų prie Lie
tuvos vardo garsinimo pri
sidėti.

Tačiau yra būtina, kad mū
sų jaunesnieji šviesuoliai ga
lėtų laisvai reikštis savo kul
tūriniu įnašu ir tautinėj bend
ruomenėj. Gal mūsų naujieji 
intelektualai pažvelgs iš skir
tingo taško ir į visuomeninius 
bei tautinius reikalus, bet juk 
tai laisvai galima priimti ar 
nepriimti. Tačiau naujas žvil
gis būtų paskatas mūsų veik
lai atnaujinti ir pagyvinti.

*
Nūdien mes jau turime dvi 

vidurinės ir jaunosios kartos 
šviesuolių rūšis — vieną lais
vuose Vakaruose, kitą paverg
toje tėvynėje. Laikas ir nuo
toliai juos išskyrė, o skirtin
gų kultūrų įtaka jiems davė 

skirtingą atspalvį. Ką mūsų 
intelektualai dabar gali duoti 
savo broliams anapus geleži
nės uždangos, nieko negalime 
pasakyti, nes pasikeitimo ga
limybės neatsiremia lygybės 
pagrindu. Ką galės duoti atei
tyje, tik spėliojimai, nes ne
žinome, kiek metų dar tęsis 
okupacija. Tiksliau galime sa
kyti, kad jie, be atsitiktinio 
tėvynei įnašo, visas savo jė
gas atiduoda svetimiesiems.

Tačiau šiandien turime tei
sę laukti iš savų intelektualų 
tautinės duoklės bent išeivijos 
lietuvybei ir bent Lietuvos var 
do garsinimui. Tie, kurie dėl 
amžiaus ar nespecialybinių dar 
bų negali siekti didesnių kul
tūrinių ar mokslinių laimėji
mų, turėtų tai gauti iš savų 
mokslininkų. Intelektualai tu
rėtų savo duoklę atiduoti ir 
pradedančiam vysti mūsų vi
suomeniniam darbui ir ypač 
kultūrinei kūrybai. Ir šiuo at
veju vyresnieji negali laukti 
iš jų tik savos praeities at
spindžių, bet į juos žiūrėti, 
kaip į naujų laiko apraiškų ir 
laimėjimų atstovus. Reiktų 
leisti jiems pažvelgti nauju 
žvilgsniu ir į įsisavintus mūsų 
veiklos būdus, kad tautinis gy
venimas jų pastangomis galė
tų atsinaujinti.

Skirtingas žvilgis į visuome
ninį gyvenimą, kultūrinę veik
lą ar net politines pastangas 
nėra nuolaidos neteisybei. Įta
rinėjimai, kai kuris jaunesnių
jų kitaip išsireiškia, nėra tik
ras pokalbis. Visų kartų po
kalbis šiuo metu yra reikalin
gas mūsų jėgoms apjungti ir 
sutelkti tam pačiam tikslui. 
Jau atėjo laikas vidurinei in
telektualų kartai prakalbėti ir 
kartu su vyresniaisiais tiesti 
kelius į laisvę ir mūsų kultūri
nį kilimą. Pr. Gr.

prašymą Jugoslavijos valdžiai, 
prašydami Kalėdų šventes pa
skelbti visiem privaloma vals
tybine (civiline) švente. Jugos
lavijos katalikų vyskupų prašy
mą parėmė ir serbų ortodoksų 
patriarkas Germanas, nors kaip 
žinoma serbai ortodoksai Kalė
dų šventes švenčia Trijų Kara
lių dienoje.

__ Suomijos katalikų vysku
pas Verschuren dalyvavo Hel
sinkio garsiosios ortodoksų (ka
tedros Uspenski šimto metų ju
biliejaus iškilmėse. Garbės sve
čių tarpe dalyvavo Suomijos 
prezidentas Kekkonen, aukštieji 
vyriausybės atstovai ir įvairių 
kraštų diplomatiniai atstovai 
bei gausūs stačiatikių — orto
doksų tikintieji.

“Senutės motinos žodžius pa 
sigavo vėjas. Skruostais nurideno 
ašaros. Paskui nutolo aukštai iš
keltos ir tvirtai suspaustos drau
gų rankos, nutilo gitaros. Prie 
langų prilipę pasiliko traukinio 
perplėšti paskutiniai pabučiavi
mai. Ir tas amžinas nepažintų to
lių ilgesys... — Girdėjot, sako trys 
paros kelionėje? — Oho, tolokai. 
Tikriausia žiema jau ten... Žvilg- 
terėkit į žemėlapį. Dar dukart 
tiek už Maskvos. Štai tas mūsų 
Syk -tyv -karas... Pačioje šiau
rėje. Ketvertas vaikinų ir trys mer 
ginos, regis, pirmą kartą teisin
gai ištarė šį keistą komių sostinės 
pavadinimą ir šį jiems dar nepa
žįstamą miestą pirmą kratą pava
dino savu”.

Šios eilutės paimtos ne iš “bur
žuazinių nacionalistų rašeivų” 
bolševikų įvykdytų trėmimų ap
rašymų jų “reakcinėje spaudo
je”, bet iš š. m. lapkr. 21 d. “Kom 
jaunimo Tiesos” reporterio Vyt. 
Žemaičio reportažo iš Komi AT 
SR. Ir aprašomasis objektas ne
senas: “savanoriška kelionė į Ko 
mijos šiaurę (Vorkutos apylin
kės) vyko dar šių metų rudenį.

Kiek tokių “savanoriškų kelio
nių” buvo ir kiek bus, reporteris 
nerašo. Viena tik aišku — tai ne 
pirmoji ir ne paskutinė.
Lietuvių “savanoriškos” kelionės 

į šiaurę
Masinių deportacijų, tiesa, oku 

puotoje Lietuvoje nėra, tačiau 
“savanoriški pasivažinėjimai” į 
Rusijos — Sibiro ir į šiaurės sritis 
planingai vykdomi toliau.

Bet tekalba toliau tas pats KJT 
reporteris:

“Būrelis su lagaminais perker
ta geležinkelį, paskui - neseniai 
nutiestą kelią, ir už retai išsimė
čiusių pušaičių, beržų, eglaičių iš
nyra baltas miestas. Pažintis su 
šiuo miestu taip ir prasidėjo: nuo) 
kupsto ant kupsto. Teisingai sa
kė: be guminių batų čia nė krust. 
Tik kas tas purvas, kai taiga ap
linkui. Čia gražuolė Vyčegda tam 
sius savo vandenis gena. Ir sie
lius. Daugybė sįelių. Kartais jų 
būna čia tiek, kad tarsi tiltu ki
ton pusėn gali perbėgti. Netrukus 
jie stabtels ten, kur prieš keletą 
metų iškilo stambiausio Europo
je Syktyvkaro miško pramonės 
komplekso kontūrai, kurį statė 
tūkstančiai tavo bendraamžių iš 
visų šalies kampelių”.

Beje, reikia dar pridėti, ko ko
respondentas nepaminėjo, kad 
šį didžiausią miškų pramonės 
kompleksą per eilę metų (nuo 
1941 m. birželio trėmimų) sta
tė šimtai tūkstančių tremtinių, 
kurių tarpe buvo ir daugybė lie
tuvių. Dauguma jų, kentėdami 
badą ir šaltį, surado mirtį Komi
jos taigoje. Tik kai kurie be svei
katos po Stalino mirties sugrįžo į 
Lietuvą. O saujelė tų 1941 m. ne
laimingųjų buvo išleisti iš Vorku
tos požemių ir miškų kalėjimo 
po to, kai pasirašė dokumentus
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— Mirusi? Kodėl mamytė mirė? Ar ji sirgo, kaip 
Marija? Ir kur jos kapas?

— Tu taip daug klausi, Matilda, kad man net gal
va sukasi, —bandė juoktis Leonas, susirūpinęs tokia 
pokalbio kryptimi.

— Bet aš noriu žinoti.
— Sužinosi, kai užaugsi. O dabar būk gera mergy

tė ir pasakyk, ką darei šiandieną mokykloje ir ar iš
mokai dainelę apie likutį iš naujos knygutės, kurią aš 
neseniai gavau tau paštu. Ar negražūs paveikslėliai? 
Kaip ta knygutė vadinasi?

— Žinau, tėte. “Meškiukas Rudnosiukas”. Knygų 
tė man labai patinka. Bet tu man pasakyk, kaip mano 
mamytė mirė.

Šį kartą Leonas Matildą subarė, liepdamas daugiau 
neklausinėti o laukti, kol “užaugs”.

Nuo tos dienos jis dar daugiau dėmesio kreipė į 
Matildą, išgalvodamas įvairiausių užsiėmimų, pramogų, 
kelionių ir iškylų, kad Matilda ko greičiausiai užmirš
tų jų pokalbį kapinėse. Ir į kapines jis jos daugiau ne
sivedė.

Slinko metai. Viskas buvo ramu. Matilda lankė mo
kyklą, o namuose šeimininkavo ateinanti negrė. Leo
nas, bijodamas, kad Matilda per daug nebūtų viena, 
pakeitė savo darbo valandas taip, kad būtų su ja visą

“savo valia” atsisaką bet kokių 
teisių į paliktą Lietuvoje nuosa
vybę ir nereikalausią teisės su
grįžti į gimtąją Lietuvą. Tarybų 
valdžia šių vergų pasigailėjo, pri
rišo prie Komijos žemės bei miš
kų, atimdama teisę sugrįžti į 
Lietuvą. Ir “Sovietų sąjungoje 
tremtinių nėral” — ėmė skelbti 
bolševikų propaganda.

Nafuji “savanoriški” lietuviai 
tremtiniai, atvykę į Komiją, ran
da dar tų senųjų tremtinių li
kučius, randa jų vaikus, nebe lie
tuviškas šeimas sukūrusius. Ir 
kaip iš reportažo matyti, randa ir 
kitų pėdsakų:

— “Žiūrėkit, pėdos! Pėdos be
tono takeliuose. Iš kur jos? Ir štai 
ga visas būrelis, iki šiol klegėda
mas apžiūrinėjęs Ežvą, nutilo”.

“Pėdos... Jas čia, matyt, paliko 
pirmieji. Tie, kurie pastatė čia 
pirmąjį baltąjį namą, išbetonavo 
taigoje Kosmonautų gatves, šali
gatvius, padėjo kertinį akmenį 
miško pramonės kompleksui...
Ir kaip tik dabar šioje nepapras
toje tyloje man pasirodė, kad ir 
šie, ką tik atvažiavę į šiaurę vai
kinai ir merginos, tyliai mąstė a- 
pie savo pėdas. Kurių dar nebu
vo, bet kurios būtinai pasiliks” 
( V. Žemaitis).

Taigos gyvenimas kietas ir dar 
bo stovyklos rėžimas, rodos, ne
daug tepasikeitęs. Bet tekalba a- 
pie tai geriau tas pats koresp. Že
maitis, aplankęs tremtinius lie
tuvius dar š. ra. lapkričio mėne
sį:

“Rankos dar virpėjo po įtem
ptos pamainos. Eitum, rodos, da
bar bendrabutin, kristum lovon 
ir — jokių ten klaustukų, jokių 
ieškojimų, kad tik pailsėtum... Po 
pamainos — į ataskaitinį (susi
rinkimą). Triukšmingas žada bū
ti. Toks jis ir buvo. Pagal taigos 
įstatymus trumpai drūtai drožk 
tiesą į akis. Spėję statyboje nepa
gailėjo aštresnių žodžių už ne
tvarką bendrabučiuose ir poilsio 
vakaruose, už tas “nuosavas au
tomašinas”, kurios ne visuomet 
nuveža, ir nęapŠildytas patal
pas statyboje”.

Nėra laiko parūkyti
Lietuviai tremtiniai Komijoje 

yra tikri darbo vergai be teisės 
niurzgėti, pasiskųsti. Jie turi dir
bti ir nemokamus antvalan- 
džius, kas matyti kad ir iš šių KJT 
korespondento eilučių:

“Niekas jų nevertė antrą pa
mainą dirbti. Netgi neprašė. Pa
sakė “suauš” (betonas) ir tiek. 
Užbaigė tą susirinkimą paskubo
mis ir vėl iki aštuonių betoną krė 
tė. — Ir niekas neurzgė? — Klau 
siau sekretorių. —Tokie ilgai ne
užsilaiko. Sparčioji, supranti. Tą 
ryt Jurijus Rauba grįžo iš nakti
nės. Vaikinas dar kojų nespėjęs 
šioje statyboje sušilti, pirmą kar
tą į darbą išėjęs. — Rūkyt metu, 
— pareiškė Jurijus. — Šaunu, — 
pagyriau, — O žinai kodėl? Och 
ir spaudžia gi čia vyrai. Tik spėk 
suktis. Apie rūkymą nė pagalvo
ti nebuvo kada... Pasakojo vaiki
nai, jų brigadoje tokių pypkorių 
buvę. Ir paliko keturiese. O dir
ba už visus vienuolika. Toks jau 
čia, brolyti, įstatymas: dirbt, tai 
dirbt”.

Dzūkės taigoje
Atsargus reporteris pamini ir 

kai kurių liet. tremtinių pavar
des, jų tarpe tris seseris iš Dzūki
jos: Janiną, Veroniką ir Adą Du- 
sevičiūtes. Jos esančios darbščios 
ir jų viršininkai Vartapetovas, 
Tupycinas, Krunglevičius jas išgy 
rę, net spaudoje paminėję. Jos ir 
kiti tremtiniai lietuviai vaišingai 
ir V. Žemaitį sutikusios: — “Jūs 
jau nepykite, kad be gėlių... Šal
nos pakando, sniegas iškrito”. Ar 
ba: Lietuviškais cepelinais pavai- 
šinsim. Va, bulvių nusipirkom”. 
Merginos lietuvaitės ir apie savo 
darbą papasakojusios: — “O 
mes procentų neskaičiuojam. Ir 
normų nežinom. Skiedinio maši- 
nos-štai tos mūsų normos. Kiek 
atveža, tiek padaryti reikia”. Mo
terys čia prilygintos vyrams.

Mirė karalius — tegyvuoja ka
ralius! Arba: Sovietų kone. sto
vyklų nėra— tegyvuoja priver
čiamasis “savanoriškas” darbas.

b. kv.

Žydams uždraudus važiuoti per Jordano upės tiltą, arabai iš Jordano eina į Izraelį palikę sunkvežimius 
ir savo mantas nešasi per tiltą. į

laiką, dirbdamas trečioje pamainoje, kuri prasidėdavo 
vidurnaktį, Matildai jau kietai miegant, o baigdavosi 
prieš jai išeinant į mokyklą. Dienos metu Leonas 
miegojo, o Matildai grįžus iš mokyklos, jis buvo pasi
ruošęs drauge su ja žaisti, skaityti, praleisti vakarus ir 
būti su ja visą laiką. Matildai augant, augo ir jo bai
mė, kad kada nors jis jos nustos. Kartais jis ją matyda
vo nuotakos suknele apsirengusią, ištekančią už jauno 
nepažįstamo vyro. Ta mintis jam nebuvo tokia baisi. 
Labiausiai jis bijojo, kad Matilda kokiu nors būdu gali 
sužinoti tiesą apie savo motiną, o, jai atsiradus, gali jį 
palikti. Šito Leonas negalėtų išgyventi. Tai būtų baisiau 
už mirtį. Tai būtų jo gyvenimo žlugimas.

O apie Renatą iš niekur žinių nebuvo.
Kapinių takeliu pradėjo žygiuoti laidotuvių eisena. 

Leonas krūptelėjo. Dar vienas karstas, dar viena nauja 
lentelė.

Saulė jau ėmė leistis. Leonas pradėjo jausti nuo
vargį ir alkį, o kelionė į Stonesvillę tolima. Nors automo 
bilis naujas, bet atsibosta vienam penkias valandas pra
leisti monotoniškais keliais. Ir Matilda jau seniai bus 
grįžusi iš mokyklos. Mano miela, gražioji Matilda...
Po mėnesio Matildai sukanka septynioliką metų. Jau ji 
beveik jauna moteris, dailiai nuaugusi, aukšta, liekna, di 
dėlėmis mėlynomis akimis, seno aukso spalvos plau
kais. Ir taip panaši į Renatą...

Renata! Kur ji dabar? Argi aš niekada nerasiu ra
mybės? Tik kapinėse poilsis, tik čia tikroji ramybė. Me
mento mori... Ir kaip ilgai reikės bėgti, kaip ilgai rei
kės slėptis, kaip ilgai Matilda išliks jo?

Prisiminė Leonas tą popietę, kada paštininkas, pri
statęs glėbį pašto, nužingsniavo žvyruotu takeliu, pa

žmonijos išganymas ir 
sudievinimas

Amžinasis Žodis, apsiėmęs at
likti Tėvo Jam pavestąjį užda
vinį ir jį vykdydamas, atėjo 
kaip Dievas žemėn, įsikūnijo, 
tai yra priėmė žmogaus prigim
tį ir J4 pasisavino tokiame laips 
nyje, kad iš dviejų prigimčių, 
dieviškosios ir žmogiškosios, li
ko tik vienas asmuo, dieviškasis. 
Tai yra kuo didžiausios (jei ne
skaityti anos vienybės, kuri jun
gia Švenčiausios Trejybės As
menis) galimas susivienijimas, 
vadinamas teologijoje hipostati- 
ne vienybe. Bet tuo pačiu, per 
žmogiškąją hipostatiškai sau pri 
jungtą prigimtį, Amžinas:s Žo
dis prisijungė sau ir visą žmo
niją, nors, aišku, ne tokiame 
laipsnyje. Žodžio įsikūnijimas ir 
įvyko kaip tik tuo tikslu, kad 
Jis per žmogiškąją savo prigim
tį turėtų nuolatinį, konkretų ap
čiuopiamą ryšį su visa žmonija, 
kaip tai gražiai išreiškė šv. 
Leonas Didysis, penktojo am
žiaus popiežius (440—461). Ši
ta žmogiškoji Kristaus prigim
tis yra kaip tik pats tobuliau
sias ryšys su visa žmonija ir to
buliausias instrumentas atbaig
ti Dievo pradėtąjį darbą: pa
saulio kūrimą, tai yra žmoni
jos sudievinimą; žmogus turi 
tapti nauju žmogum pagal Kris
tų kaip Dievžmogį.

Pasak prof. A. Liuimos, SJ, 
kadangi visa žmonija nuo pa
saulio sukūrimo pradžios pri
klauso Amžinajam žodžiui, kaip 
Dievui, todėl patenka visiškon, 
pilnon, neatsakomingon (tai yra 
niekam Jis neprivalo duoti apy
skaitos) ir be apeliacijos nuosa
vybėn, nes tai Jo paties rankų 
darbas. Tai tuo pačiu, Žodžiui 
priėmus žmogiškąją prigimtį, 
visa žmonija priklauso ir Kris
tui, kaip Žmogui. Kristus ne tik 
kaip Dievas, bet ir kaip Žmogus 
yra visos žmonijos Viešpats ir 
aukščiausias Savininkas, jos 
Karalius ir Valdovas, nes tai 
vra fas pats dieviškasis Asmuo. 
Kristaus žmogiškoji prigimtis

per Įsikūnijimą buvo iškelta ir 
įtvirtinta visoje žmonijoje. Kris 
tus Žmogus pasidarė visos žmo
nijos pirmgimis, jos Tėvas, jos 
vyriausias Asmuo, kaip anks
čiau yra buvęs Adomas. Labai 
gražiai apie Kristų ir Jo pasiun- 
tiniybę sako šv. Paulius:!

“Jis yra neregimojo i Dievo 
paveikslas, pirmgimis viso su
tvėrimo; nes per jį sutveria vi
sa danguje ir žemėje, matomi 
ir nematomi dalykai, ar tai sos
tai, ar viešpatystės, ar kuni
gaikštystės, ar valdžios;’ visa 
sutverta per jį ir jam; jis yra 
pirm visų, ir visa juo laikosi. 
Jis yra Bažnyčios kūno galva, 
jis, kurs yra pradžia, pirmgi
mis mirusiųjų tarpe, kad višame 
jis turėtų pirmininkystę. Nės vi- 

i sai Dievo pilnybei pat’ko apsi- 
gyventi iame ir per jį suderin
ti visa su savim ar kas yra že
mėje, ar danguje, darant jo 
kryžiaus krauju taiką’’ (Kol. 1, 
15,20). Toliau priduria: Jame 
yra paslėpti visi išminties ir 
žinojimo turtai” (Kol. 2,3). Šv. 
Jonas Evangelistas papildo; 
“Mes matėm jo garbę kaip vie
ni rimo iš Tėvo gimusio Sūnaus, 
P’lr malonės ir tiesos” (Jon. 1, 
14).

Bet tenka pabrėžti, kad Kris
tus gavo, “paveldėjo” ir pasisa
vino žmoniją tokią, kokia ji bu
to : puolusią, nuodėmingą, at
žagarią, prieštaraujančių. Bet 
iš antros pusės, per tą pačią 
hjporiat'nę vienybę su Amži
nuoju Dievo žodžiu. Antruoju 
Švč. Trejybės Asmeniu, drauge 
paveldėjo ir dalyvavimą Amži
nojo Žodžio pasiuntinybėje, ku
rią Jis buvo gavęs iš Tėvo. Net
gi dar daugiau: galima sakyti, 
kad per Įsikūnijimą Amžinasis 
Žodis savo pasiuntinybę, gautą
ją iš Tėvo, perdavė Kristui jo 
žmogiškoje prigimtyje, tai yra 
Kirstui Žmogui. Apie šitą pa
siuntinybę savo viešojo gyveni
mo metu Kristus ne kartą už
simena, pavyzdžiui, savo kaip 
vyriausiojo Kunigo maldoje 
prieš kančią ir kitose progose: 
“Kad pasaulis įtikėtų, kad tu 
esi mane siuntęs” (Jon. 17,21), 
arba: “žodžiai, kuriuos girdė
jote, ne mano, bet to, kuris yra 
mane siuntęs, Tėvo” (Jon. 14, 
24).

*
Išganymo darbe, nepaisant, 

kad ypatingu būdu jo vykdy
mas buvo pavestas žmogiškajai 
Kristaus prigimčiai, veikė ir 
Amžinasis Žodis. Tačiau jis vei
kė ne tiek per savo dieviškąją 
prigimtį, nors ji neliko pasyvi, 
o ypatingai per žmogiškąją. Ne 
dieviškoji prigimtis kaip tokia 
va'kščiojo Palestinos keliais, 
alko, kentėjo šaltį, mokė, my
lėjo, buvo teisiama, iškonevei- 
kiama, kankinama, pagaliau mi- 

(Nukelta J 5 psl.)

likdamas Leoną su žurnalais ir laišku rankose. Lietu
viškas vokas su jo pavarde. Kas jam galėtų rašyti? Ad
resas teisingas, net ir zonos numeris. Mr. Leonas Gyle... 
Siuntėjas buvo laikraščio administracija. Argi dėl pre
numeratos? Dar nepasibaigė, ir įspėjimai dėl prenume
ratos dažniausiai gaunami atvirukais. Greičiausiai siūlo 
kokią naują knygą. Tik dabar prisiminė Leonas, kad 
po Marijos mirties jis nebedrįso daugiau prenumeruo
ti knygų ir laikraščių jos pavarde. Jau kuris laikas, 
kaip lietuviška spauda ėjo jo tikruoju vardu. Bet kažkas 
nemalonaus knietėjo Leono pasąmonėje. Atsargiai at
plėšęs laišką, Leonas pradėjo skaityti:

“Gerb. P. Gyle! Nebūdami tikri, kad Tamsta bū
site paieškomas asmuo, siunčiame Tamstai pa
klausimą, kurį gavome šito laikraščio adresu. Tam
stos, t. y. Leono Gylės, paieško Rena Gili, daini
ninkė, neseniai grįžusi iš Europos. Ponia Gili yra 
lietuviškos kilmės. Jei esate paieškomas asmuo, ma
lonėkite atsiliepti nurodytu adresu...”

Leonas sustingo. Reiškia, Renata gyva, dainuoja, 
greičiausiai yra pagarsėjusi, net Europoje buvusi. O 
Viešpatie! Reikia bėgti iš čia, reikia ko greičiausiai iš
gabenti Matildą, dingti negrįžtamai, sumaišyti pėdsa
kus.

Po dviejų savaičių su nustebusia Matilda naujame 
automobilyje Leonas buvo pakeliui į Stonesvillę, pie
tiniame Missouri pakraštyje, kur ir vėl gavo darbą pa
gal skelbimą laikraštyje. Nepranešęs niekam savo nau
jo adreso, nepakeitęs prenumeratų, Leonas bėgo, bėgo—



DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gruodžio mėn.JAd.

VYSK. BOČIO 
ATSIMINIMAI

Gyva, lengva kalba, perpinta 
jumoru, autorius atskleidžia sa
vo jaunystės dienas Lietuvoje, 
gimnązijos bei seminarijos laikus 
ir studijas užsienyje. Jis pasako
ja savo laimėjimus ir nepasise
kimus visuomeninėje veikloje, 
spaudos srity ir dvasininkų luo
me. ;

Atsiminimai įdomūs kiekvie
nom, nes šalia autoriaus asme
niškų išgyvenimų pamatom tų 
dienų Lietuvą, sutinkam dėme
sio vertų to laikotarpio žmonių 
ir prflplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kul

Įnį ir visuomeninį gyvenimą.

IŠNUOMOJAM — FOR KENT

Best Ageney, 2025 W. 63, PB 6-6032, 
BUTAI: rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užaireglstruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 7 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.______________

IŠNUOMOJU 2 atskirus kamba
rius su baldais rimtiems asmenims.

Skambinti 436-2394

REAL ESTAIS
* • » « ♦ ♦ ♦ *♦♦♦♦« ♦ ♦ ♦♦ ♦ »
Mūr. 6 kamb. “octagąn’’ namas. 

Modemiška virtuve, nauji nuo-sie
nos iki sienos kil'mai, 2 maš mūro 
garažas, šoninis įvažiavimas. 3 blo
kai iki švč. M. Marijos Gimimo baž.

Savininkas. 737-8924
Parduodamas biznio namas — 8 
biznio patalpos ir butas. Marąuet
te pko. rajone. Savininkas aplei
džia miestą Skambinti 925-7613

C L A S S <1 F I E D GUIDE
HELP WANTED — MOTERYS

STENO
Stock prakers in our busy Miclil- 

gan Avėnue Office need ųsslstance in 
glvlng ųųotos, answering telephone 
Typing and shorthand neųessary. 
tdbęral bęneflts — 8:30 tų 1:30.

Call —
Miss Hjomstrup for appt.

MERRILL, LYNCH, PIERCE, 
FJENNER & SMITH, INC.

350 No. Michigan, FI 6-3700

HELP VVANTED — VYRAI

FOREMAN
PRODUCTION

Do you likę to have someone else 
do your planning and thinking?

STOP

HELP VVANTED —- VYRAI

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Kaina: I dai. $3.50, II dai. $3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

STASYS SULA
c/o Shirley iteal Estate 

Paimti aJe, Calif. 93550

BEAUTY OPERATOR
Experienced

Good Salary.
Paid Vacation. 

PHONE, 282-5776

AL ESTATE

Namų tel. (213) 479-3615 (VVest r.A.) 
Pirkit žemę Palrodale, kur didžiausios 
augimas tiik prasideda — tiesiog Is 
savininkų, akrais, ne sklypais!

illllllllltlllllliilli imi iiiiiiiiiiiiiiii iii imu t 

Krepšinio Išvyka 
Australijon

Redagavo Jonas šoliūnas. Daug 
nuotraukų. Knygoj yra daug me
džiagos apie Australijos lietuvių 
gyvenimą Knygos dydis 8x/2 x H 
colių. 153 pusi. Kaina $3.00

Gaunama Drauge, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, Illinois 60629.
niinolft State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU||||||||||||||||||||||||I>

Premijuotoji
BRONIAUS ZUMERIO knyga
Dabarties sutemose
yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas. Knygos 
Įvade Aloyzas Baronas rašo: ‘‘Kny
ga bus miela skaityti kiekvienam, 
kuriam pabosta nuolatinis skubėji
mas,, nuolatiniai pokalbiai apie me
džiagą ir įtempimas siekiant vis 
didesnio užsitikrinimo žemėje.

Aplankas P. Jurkaus, 188 psl., 
kaina 250 dol. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas. Galima įsigyti 
“Drauge” asmeniškai ar paštu.
Ulinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

Parduodamas naujas 8 butų namas 
Marąuette Pke. $13,500. pajamų. 
Mainys. Skambint I|E 4-2328

Arti Locport, III. parduodamas 
27y2 akrų ūkis, 5 kamb. “ranch’’ 
namas, su 50 p. poilsio kamb. rūsy. 
Skambint 815—833-4408.

40 akrų ūkis su trobesiais įr ma
šinerija Mičigane, 130 mylių nuo ęhl- 
cagos. 314,000.

10 butų mūr. pantas Marąuette 
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskolų 8%. Kaina *68,0(10.

5 kamb. mfir. bungalow prie Yl
os lr Rookwell. Galima tuoj užimti 
*17,900.

4 butų po fi kamb. mfir. narnąs 
Gage Pk. Nauja 61 luma lr , e|eWra. 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
*46,000.

2 butai po 6% kamb. lr 4 kamb. 
angliškam rūayj. 13 metų mfir.' pa 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas.
*62,000.

2 gražūs sklypai po *0x180 pėdų 
Beverly Shorea, ind. *7,900.

LEONAS REAL ESTATE
(NOOMF, TĄX NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71«t St. Tel. 925-6015

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av, CL 4-7450

— ■■y ■—« —— nu —

Atdara apžiūrėjimui sekmad. 
nuo-1 iki 4 v.y.

IV* aukšto, 2-jų butų mūr. namas. 
4'/a kamb butas su 2 miegamai
siais apačioj, kurį galima, užimti 
tuojau ir 3 kamb. su 1 mieg. vir
šuj (išnuomotas už $100 mėn.) 
Nauja gazo šilima, 2 maš. gara
žas. Kaina $22,500 arba rimtesnis 
pasiūlymas.

7228 S. Rockvvell Street
Dėl informacijos skambint 

PR 8-2233

Įf you do not, and want CHALfENGE, 
VARIETY, INDEPENDENCE and RE- 
COGNITION and are a people leader 
with HIGHER goals, you have a 
chance to join a growth organization 
on the ground floor.
The individual we seek ghould have 
a minimum of three years first line 
experience in a job shop atmosphere, 
some study beyond high school and 
be dissatisfied with his present posi- 
tion due to inabillty to utilize his full 
potential.

Salary commensurate with experience 
and hackground.

Send Complete Resume To 

DR — AG — 500

4545 W. 63rd St. 
Chicago, III. 60629

NAMŲ PIRKIMAS —- 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Botų nuomavimas — Income Tax- 
N Wariatas -- Vertimai

Apdraudų Agentūra

J. BACEVIČIUS 
6455 8 Kedzie Aye. — PR 8-2233

Namų Centras
Marų-
lotas.

3 430.000.
Au&ao kasykla. pelninga maiši 

prokyba rRnoma l<ajĮąų*fcte Pke. Ka 
tu su nuirau. Geros sąlygos.

1*4 aukšto, IC mėtų pajamų mū- 
.5 auU>- Prie pat parko.*26.700.

2 butų namas po 3 mieg. J 
virtuvės, sausos įrengtas beĮsjnenl 
Aukštas ątpgąa. įmokėti . *6,000.

a botų mūras. Sausas rūsys. 2 po 
7 Ir 4 kamb- bųpai- Garažas. *29.GU0.,

6 kamb. rezidencija prie Pulaskl 
MUMO. t

sto

už lituko ir viduj.

J A N I T O R
W4HTED

References reąuired, mušt under- 
stand floor polishing with buffing 
machine. Speak Ėnglish. Good 
steady job. Over 40 years.old O.K. 
Apply in person to:

PEERLESS SERVICE
207 S. Wabash Ave.

Room 500 Mr. Lynch

Platinkite ‘‘Draugę”.

Remkite dienr. "Draugą'

PROGRAMMER
Immediate opennigs for professio
nal programmer with experience 
in business applications using 
IBM 350 BAL
You will work for a fast-moving 
medium size company in the heart 
Of the,, Mountaįn West where 
skiing, hunting and fishing are a 
way of life.
You can make your mark (and 
good money) if you are ambitious, 
aggresive and if you want growth 
and advancement. Liberal fringe 
benefits. Salary commensurate 
with prior experience and your 
pottntial.

For Further Information 
And Appointment Call:

(801) 328-2261, Ext. 200
Or Send Resume 

In Confidence To

GEORGE E. DIENER
P. O. BOX 1770

Salt Lake City, Utah 
_______ 84110_______
MACHINISTS

Vertical Boring Mill Lathe, 
Milling, Drill Press, Bench 
Hands

GRINDERS
Precision Extemal 

And Internal
Aštuonios apmokamos šventės, gy
vybės draudimas, išleidžiaua į lai
dotuves, į “jury duty” ir apmoka
mos atostogos. Government Priori- 
ty Classification.

LAMMERT & MANN 
COMPANY

1759 W. Walnut St.

Ex pe rience d 
Solid State

TECHNICIANS
For Small Electronics 

Corporation.
CALL: MR. MICHAEL SVVANSON

LUNDELL CONTROLS,
2560 N. Elston Avenue 

Phone: 772-8200

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis G1 skelbimų kai-

» -',n- prieinamos

Automatic screw machine g>per. 
and setup man

Good working conditions, top wages, 
oompany benefits.

Anderson Bros. Screvv Products 
2700 N. Karlov_______ 252-£hQ0

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR EXP,ERIENCED

• Tool & dio makors
• Engine lathe opr’s 

& apprentices
Cicero Area

Phone — 652-4232

Immediate Opening

INDUSTRIAL ENGINEER
If you’re the exceptional person w,e need, arrange for your in)terview at, 
once. This is an excellent opportunity. Complete fi-inge benefit program., 
Toip salary. Reąuired: Industrial Engineering Degree or related dfgre*' 
wįth experience. Permanant poeition. Contact:

FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
P.O. Box 570, Bloomington, Illinois 61701

Tel. (309) 452-4411

AIRCRAFT —

POWER PLANT ENGINEERS
Mušt have Mechanical Engineering or Aeronautical Engineering 
degree.

POVVER PLANT INSTALLATION
Three years eocperience to include: thrust rever&es systems and 
components, atudliary power units engine structural installation.

POVVER PLANT SERVICE & PROJECTS
Three years experience to include: basic engine hardware, systems 
and components, engine performance, overhaul procedūros and 
technical publications.
Salary commensurate with experience. Exeellent benefits including 
world wide travel priyileges.

Send Complete Resume To:
Superintendent, Power Plant Engineering

PAN AM
John F. Kennedy International Airport 

Hanger 14, Ropm 140, New York
"An Eąual Opportunity Hmployer”

,H E L.P W A N T E D — MOTERYS

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltie Fiorists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broėdway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Tėn pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR Kr. REIKALAIS

A. & L INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 So. Ashland Ave., LA 8-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Pirkėjui patiSs**kaina prieš Kalėdas.
2 aukštų. 8 bntų modernus mūras. 

11 metų statyba. Beverly Woods. 
Virė *14,000 nuoma. Namas per 6% 
metus Išsimoka įnešti *26,000.

,fRQta” restoranas. įrengta pagal 
visus- miesto rulkalavimua Pire 68 
ir Weaterų. UetuylUl lta

Uoksus T lwwh, maras. įrengtas 
beismentas. garažas, daug priedų. 
Gera vieta. ‘ISfi-OgO.

sąlygos, 
b. mūro.

ftb. mad. 
2,760

VALDIS REAL ESTATE 
2458 W.69thSt.RE7.72CŪ

72 lr Talman. Mfir. t U auWto. 3 
butai — 1 Ir 4 k. Oaralas. *21,900.

71 lr Talman. Mod. 4 temk Jg“
tas ir 2 kamb. rfiay. Gazo SiW.
*13,600.

Mūr. fi kamb. bungaknv. Geram 
stovy. Garažas. Tik *14,900.

70 ir Talman. Mfir. 3 po .6 kamb. 
Ir butas rfisy. Garažas *39,600.

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

REALE STATE

3M8-J

butų namas 
*soo paja-

9IMAITIS REALTY
3787 W. 43 St CL 4-2390

2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo- 
nis, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. *29,900.

2 po kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
H^5?0 a'lum' la-nsal. kilimai.

6 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virė *10,000. metams. *86,000.

14 butų, 2fjų aukštų mūras. Geros 
pajamos Marąuette pke. *83,000.

10 butų po S kamb. mfir. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
*67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų į- 
Btaigos. *18,900.

2 po 6 kamb. 8 matų rfiras, karštu 
u, Marąuette pke.

iz-

vand. šiluma gazu 
*42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke.,' 
niui fr apartmen.tams. Tetrauk___

12 butų 1 metų modernus i rturtla

tas įrengimais, balkonai. Pajautų 
26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės. > «
Rooming house. Pąjaptų ,*50,000 

metama Labai gerai išnuom. (tauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

6 kamb. mttr. •■BuUt-ins'V fcpkll- 
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. *20,600.

IM aukšto mfir. 6 lr 6 ltamb, >
(ėjimai. Atskiri šildymai. 3 auto ga
ražas. 67 ir Oakley $10.600 ' '

Perskeitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

ENGINEERS

design
engjneerj:

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

bC

SALES ■ MORTGAGES« MANAGEMENT

Member of M L.S.
ALEX SflTAS—REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafh Rd-, Cicero. HL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti Į mūsų įstaiga 
Ir išsirinkti iš katalogo.
Wri i i •wiii(amiiiw ii<rwiiiBnwwiiiiiMi iiiihibiiiichitn

OPPORTUNITIES IN BEAUTIFUL TEXAS 
NEVVLY CONSTRUCTKD TAFT HOSPITAL AND

CONVALESCENT CENTER, TO OPEN JANUARY, 1969
Good Salaries! Excellent Working Conditions 

Only 20 Minute Drive From Beautiful Corpus Ghrist
Applications Desired For:

DIRECTOR 0F NURSES O.R. SUPERVISOR (CRNA) 
(Experienced Insurance Clerk) NURSE ANESTHETISTS

CONTACT R. L. DICKINSON, ADMINISTRATOR
P O. BOK - 7, TAFT, TEXAS- 78390 

FHONE COLLECT: (512) 528-2545

REGISTERED NURSES
AND UCENSED PRACTICAL NURSES 

NEEDED IMMEDIATELY

To Staff New 200-Bed Wing Of The

WESLEY MEDICAL CENTER
550 North Hillside, Wichita, Kansas 67214

MINIMUM SĄLARIES FOR RN.’s $528.00 MONTHLY 
(Thįs Will Movė To $580.00 As Of January 6, 1969)

MINIMUM SALARIES FOR L.P.N.’s $346.00 MONTHLY 
(This Will Movė To $381.00 As Of January 6. 1969)

Eacellent working conditions and employee benefits plūs shift and 
\veekend differential. Relocation a&sistance.

y........... .. Contact Mrs. C. Lindley, Dept. J.B.
Director Of Nursing, Or The Personnel Office

By Letter Or Telephone Collect

RAC

Plans are being currjed out uow for an accelerator of a size undreamed of a 
f«yv ye.ars ago. By 1972 the Weatoa accelerator will make it possible for 
aęientuts to aeceleraj^ protons to an eaergy of 200 biUion electron voks 
^tinging the U.S. ever closer to the Solutions sought in the tvorld’s race to 
discover the secrets of inner space.------- - -----
Design engineers of the highest calibre are needed by the National Accelerator 
Laboratory for .this knportant project—one of the most ambitious pure research 
projects in the world today. Engineers with E.E. degree will be given assdgn- 
ments in the areas of radio freąuency, power supplres, cryogenics, and Circuit 
design—working on the designing and testing of components for the 200 BeV 
acęeleęatpr. From 1 to 5 years experienoe in design engineering is necessary. 
Located in a vestam Chicago suburb, the National Accelerator Laboratory offėrs 
superior worklng conditions and liberal fringe benefits. This is your opportunity 
to become a pert pf one pf the most exciting research projects in the history 
of the United States.

PLEASE CALL COLLECT OR SEND RESUME. IN CONFIDENCE TO:
MR, HTULIAM BUTLEK 

NATIONAL ACCELERATOR 
LATORATORY P. O Box 500 
BATAVIA, ILLINOIS 60510 
TU. (812) .281-6600

tU'- .'.’hjš
•į^n Bqu#l ppportuntty

IMMEDIATE OPENINGS FOR

PRINTED CIRCUIT 
T E CH N I C I A N S

PLATERS -- ROUTERS — DRILLERS 
TAPĖ CONTROL, ASSEMBLERS etc.

STEADY JQBS — GOOD PAY 
“PLENTY OF OVERTIME” — NEVV PLANT

Air Conditioned. Humidity Controlled 
Free Medical, Dental, Life Insurance — Retirement Plan

Send Resume or Call: 313—338-7186

OAKLAND GRAPHIC ARTS, INC.
938 Featherstone Rd., PONTIAC. Michigan 48656

LAYOUT MAN • SHEAR O PER. 
HELI ARC WELDER

Job shop work, 3—5 yrs. experience mušt sėt jobs and resd 
Union Shop, Experienred Man picks his own shift.

Call FR 6-2233

JOBS FOR MEN
2nd and 3rd Shifts

^2 & 4 COLOR PRESS OPERATORS (6)
* SLOTTER OPERATOSS (6)
* W0RK 0N CONVEYOR BELTS
* HELPERS 0N VARIOUS MACHINES

Good pay and Bonusses. Many company heneflts. 
Steady job. Apply employment office:

LANZIT CORRUGATED BOK COMPANY 
2445 S. Rockvvell Tel. 247-7000

— An Eąual Opportunity Employer —

PROJECT ENGINEER
Laundry And Dry Cleaning Equipment

PIartned expansion has created this high level, responsible 
with leading manufacturer of laundry and dry cleaning eąuipment. 
Will assnime complete responsibiilty from ineeption to production of 
the product. These projects deal with machines or devices heated 
by steam, gas or electricity and reąuire a fundamentai knoitdedge 
of mechanical movements with simple eleetrie Controls. B S ME. 
degree or eacuivalent reąuired plūs three to five years eocperience.
Sand resume of experience and personai data, including salary 
reąuirements in confidence to:

P. JOHNSON. PERSONNEL DIRECTOR

W. M. CISSELL MFG. COMPANY
> 831 iŠ- . First St-, Louisville, Kentucky 46263 

AN ĘQŪA2- OPPORTUNITY EMPOOTĘR
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Balfo Chicagos apskrt. valdy
bės if Ohlčagos apskrt. veikian
čių septyniolikos Baflfo skyrių 
atstovų susiririkisnas, įvykęs 
gruodžio 8 d. Jaunimo centre, 
pasižymėjo gausumu ir geromis 
žiniomis, dauguma Skyrių pra
nešė, kad šiais metais vajaus 
rezultatai bus geresni negu pra
eityje, tai pareiškė: Edv. Litvi
nas iš Bridgeport, Em. Markū- 
nienė — North Side, A. Ūselis- 
Kfarųuette Baik., J. Bernotas— 
Biighton Park, Ona Zailskienė 
— Cicero, Vac. Orvidienė — 
VVest Side, K. Balčiūnas — Le
ment, Jonas Litvinas — Town 
of Lake, VI. Navickas — 18 ko
lonija, VI. Petrauskas — Wau- 
Regah, B. Simokaitienė — 108
sk., J. Ūrbelis __ Melrose Park,
ir kiti. K. Bružas iš Roselando 
pranešė, kad Roselando vajaus 
rezultatai gali būti kiek mažes
ni, priežastys — baltųjų bėgi
mas' riūb naujų gyventojų.

Apskrt. ižd. K. Čepaitis pa
reiškė, kad aukos kasdien plau 
kia, kasoje jau esama 4,700, dol. 
Jei daktarų pagelbinis sk. su

rinks tiek pat kaip ir praeityje, 
tai vajus bus našus. Apie vajaus 
įspūdžius kalbėjo J. Mackevi
čius, (kuris pats vienas yra su
rinkęs 800 dėl., E. Umbrasienė, 
K. Repšys, A. Stankus ir kiti. 
Pernai buvo surinkta 19,264 
dol.

Balfo 25Jkių metų veiklai at
žymėti, susirinkimo dalyviai 
vienbalsiai pasisakė už jubilieji
nio leidinio — knygos išleidimo, 
kurioje atsispindėtų Balfo veik-

-

Platesnį pranešimą “Balfo kime darbais. Įvairūs minėjimai, 
skyrių veiklos gairės” skaitė K. pagerbimai yra beprasmiai, jei 
Bružas vicepirm. org. reik., pa- jie praktiškais darbais nėra pa
ryškindamas Balfo vajaus reikš • grįsti. Buvę laisvės kovotojai iš 
mę, informacijų svarbumą, pik-1 Sibiro’rašo: “Mums ordinų ne- 
niko ir laimės šulinio organiza-1 reikia, mums reikia duonos”, 
vimą, vietinės šalpos pozityvu
mą, šelptinų adresų linkimo 
prasmę, užuojautų reiškimą, ry
šių svarbumą, seimų, susirinki
mų ir valdybų rinkimų būtinu
mą.

Balfo Chicagos apskrt. meti
nį susirinkimą nutarta sušaukti 
vasario mėn., (kiurio metu bus 
renkama valdyba, revizijos ko-

Texas vaikų ligoninėje tikrinama 10 metų berniuko stemple, kuri įdėta 
iš pačio berniuko storosios žarnos dalies. Berniukas gerklę sužalojo 
būdamas poros metų, kai nutvėręs išgėrė šarmo Dabar berniukas 
vyksta namo, po sėkmingo naujos stemplės prįgydymo.

CHICAGOS ŽINIOS

raukus iš šių pareigų Stephen 
R. Chummers.

— Stuart List, “Chicago’s 
American” leidėjas, pranešė, 
kad jis pasitraukia iš tų parei
gų ateinančių metų sausio 31 d. 
išeidamas pensijon. List, 65 
metų amžiaus, “ Chicago Ame
rican” laikraščio galva buvo per 
pastaruosius 15 metų, kurie

sntapo su laikraščio prenumera
tos augimu popietinės laidos 
Chicagoje ir jos priemiesčiuose.

VATIKANAS. Popiežiuj Pau
lius VI-sis privačioje audiencijo
je priėmė Kielcų vyskupą Joną 
Jaroševičių, atvykusį iš Lenki
jos į Romą padaryti pranešimą 
apie Kielcų vyskupijos religinę 
būklę.

Išėjo pirma mūs’ į amžinąsias dausas, liekant gilaup liū
desio apgaubtai šeimai mūsų mylimas vyras, dievinamas tėvas 
branginamas uošvis ir tėvukas

Kun. D-ro Antano 

STANIUKYNO 
50 Metų Mirties 
Sukaktį Minint

Maloniai kviečiame Rėmėjas lr Geradarius dalyvauti Šv. Mi
šiose gruodžio 15 dieną, 8:00 vai. ryte, kurios bus paaukotos Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno koplyčioje už mūs pirmą Vienuolijos 
kapeliono A. A. Kun. D-ro Staniukyno sielą Jo 50 metų mirties 
sukaktį minint. Sv. Mišias aukos ir pamokslą pasakys Gerb. kun. 
Vito Mikolaitis, Šv. Kazimiero Seserų kapelionas.

A. A- Kun. D-ras Antanas Staniukynas rūpestingai padėjo 
A. A. Motinai Marijai Kaupaitei steigiant Šv. Kazimiero Seserų 
Kongregaciją.

Melskime, kad Švenčiausioji Marija kunigijos Karalienė ir mū
sų kuri. Antanas Staniukynas padėtų išmelsti daugiau kunigų ir 
Seselių. .

ŠV. KAZIMIERO SESERYS

Skautai gaberta Kalėdų dovanas šeimoms, kurių tėvai vyrai ar sūnūs 
buvo užgriauti kasykloje W. Virginia steite. Viso žuvo 78 asmenys. 
Chicagos miesto Parkų distrikte, gruodžio mėnesio gėle išrinko angliš
kai vadinamą Pintsettia gėlę, su kuria čia matyti Kathleen Sčhlėdter.

Rimties valandėlei
[Atkelta iš 3 psl.)

rė, bet kaip tik žmogiškoji Kris 
taus prigimtis, sujungta su die
viškąja. Amžinasis Žodis ne sa
vo dieviškoje prigimtyje mirė 
ant kryžiaus, bet Jėzus Kristus 
kaip Žiriogus, savo žmogiškąja 
prigimtimi, atstovaudamas visą 
žmoniją, kaip jos vyriausia gal
va. Tiktai dėl hipostatinės vie
nybės tai buvo ne tik dieviška, 
bet ir Dievo mirtis, nes tebuvo 
tik' vienas dieviškasis Asmuo, 
Difevo Žodis. Kaip tik tam Jis 
iri buvo priėmęs žmogiškąją pri 
gimtį, kad per ją atliktų Tėvo 
pavestąjį uždavinį, žmonijos iš
ganymą ir sudievinimą, kad ga
lėtų rrtirti ir prisikelti Nemir
tingasis, pasilikdamas nemirtin-

tiškų rusiškojo bolševizmo už
mačių. Krikščionys įrbdo, kad 
pasaulyje nėra didesnės laisvės 
už Dievo vaikų laisvę. Proto 
srityje Bažnyčios autoritetas1 y- 
ra apsauga muo prarajų, bet 
kiekviena kūrybos srityje yra 
palikta žmogaus genijui. Tačiau 
smalsuoliai ir naujovės, nors ir 
labai pateisinamos būtų, niekuo 
met dar tiesos neatstojo. Mums. 
seniems krikščionims, jau per 
daug apsipratusiems su krikš
čionybe, kurie esam krikščionys 
tik dėl krikšto ir vardo, tikro
ji krikščionybė turėtų grąžinti 
Dievo prasmę ir turinį. Koks gi 
yra mūsų Dievas? Ar rie Die
vas užmirštas, Dievas tolimas, 
Dievas prarastas ir apleistas? 
Tol, kol Dievas nebus sugrįžęs 
į žmonių širdis, žeiriė tautoms 
kieta ir žiauri.

Universalus žmogus, ar Key- 
serlingo ieškomas "ekumeniš- 
kas žmogus”, yra pirmiausia 
krikščionis, bet krikščionis, ku- 
risugdo ir išbaigia savo asme
nybę. K. Br.

Savo krauju Kristus sutaikė' 
visą žmoniją su Tėvu, savo kan
čia ir mirtimi neįsivaizduoja
mai brangiai išpirko teisę į vi
sos žmonijos atstovavimą pas 
Tėvą, ir ją gavo, priėmė kaip 
safOd nuosavybę.

Betgi Dievo Žodis, savyje žiū
rint, žmogiškosios prigimties nė
ra reikalingas. Jis yra tobuliau
sioje pilnybėje, kaip švenčiau
sios Trejybės Asmuo, ir be žmo
giškosios prigimties. Jeigu jis 
ją priėmė ir sau prijungė į vie
ną asmenį, tai tik tam, kad jai 
perduotų, arba per ją atliktų 
uždavinį, apie kurį ėjo kalba, 
būtent žmonijos išganymą ir 
sudievinimą. Taigi, Kristaus 
žmogiškoji prigimtis, Kristus 
kaip ŽmogUs, nėra nei Amžina
jam Žodžiui, nėra, pagaliau, nei 
sau, bet Jis yra mums žmo
nėms, visai žmonijai ir paski
riems asmenims. Jis yra nepa
liečiama, neatimama, neužgin- 
čijairia kiekvieno mūsų nuosa
vybė. Tai Jo paskirtis, Jo už
duotis būti mums gyvybiniu ry
šiu su Dievu, pertiekti mums 
dieviškąjį gyvenimą.

Todėl krikščioniškoji dvasia., 
persunkdama socialinį bei vi
suomeninį gyvenimo viešąją tei
sę iri pareigą, apsaugo žmones 
ir gejpsti tautas nūo imperialis-1

IGNACAS VAIČIULIS
Gyveno Dolton, Illinois. Anks

čiau gyv. 10118 S. Union Avė., 
Chicagoje.

Mirė gruod. 13 d.. 1968, 8:05 
vai. ryto, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Plun
gės rajono, Kontaučių parapijos, 
Drųkčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys Stella Burbie ir Ro
se Sachaschik, žentas Fred, 2 
anūkai: James ir Fred Sacha
schik. Jr. su žmona Nancy, gi
minės Domininkas Petreikis ir 
Sophie Giometti ir jų šeimos, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami Lietuvoje liko sesuo Roza
lija Lukošienė su šeima.

Priklausė Sv. Vardo draugijai.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 

6 vai. vak. Leonard koplyčioje, 
10821 S. Michigan Avė.

Laidotuvės jvyks pirmad., 
gruod. 16 d., iš koplyios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Visų 
Šventų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Sv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę Dukterys, žentas ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228,
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PAMINKLAI
yra pilnai šarantuotL SE', <

Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; f t? kaino įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai 

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South Westem Avenue Tel, HEmlock 4-4800
THOMAS J. KEARNS, vedėjas

V GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri 
siminimui jūsų mirusio črtylimo aBmėns ir dovario- 
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui bus gyvaB ir įspūdingas atmini
mas. kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu- 

; rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 VV CERMAK ROAD, CHIGAGO RAJNOTS 60623 

AltfEA CODE 312 247-2426

INŽ. ALFONSAS 

SEMĖNAS

Brisdami laiko nesumažinamo žemiškojo skausmo ke
liais. semdamies stiprybės iš Jo šviesios asmenybes pavyzdžio 
melsdami Viešpaties šviesos ir išganymo Jo tauriai sielai, 
minime liūdnas'

METINES
Gruodžio 17 d. antradienį bus atnašaujamos gedulingos 

šv. Mišios koplyčiose: T. Marijonų 7 v. ryto, T. Jėzuitų 8 v. 
r. ir Wisconsin Universiteto kat. centro Madisone 5 v. 15 min.

Maloniai prašome guminių draugų, pažįstamų, kolegų ir 
buv. mokinių bei studentų prisiminti brangų Velionį maldose.

Liūdintieji: žmona Stasė, duktė Nijolė, žentas Dovydas 
ir vaikaičiai Kristutis su Petruku

ŽILEVIČIUS
Gyveno 3239 S. Emerald Ąve.
Mirė gruod. 13 d., 1968, 4:30 vid. ryto, sulaukęs 72 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Telšių apskr., Yiešvienių parapijos, 

Sakalų kalino. Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stanislava (MicelkaUS), 

2 dukterys Bronė Heny, žentas Charles, ir Kazimiera Ragauskas, 
žentas I “runas, nuirti Bronė ZuIIy, 3 anūkai, 3 seserys: Eugenija 
Markun, švogeris Vhulas; Valerija Janueh, švogeris Stanislovas lr 
šeima; ir Zofija Rust, švogeris Jonus ir šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad.. gruod. 16 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvgks 
givlulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į sv. Kazimiero kapines.

Frašoina gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: ŽMONA, DUKTERYS, ŽENTAI; (MARTI IR ANŪKAI.
Laidotuvių direktorius Jurgis F. BudnUnas. Tęl. YA 7-1138..

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

MICHAEL JOVARAUSKAS

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1966 m . gruodžio 15 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gruodžio mėn. 17 d. 
6:30 vai. ryto Šv. Kristinos parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a 
Miehael Jovarausko sielą

Nuliūdę: Žmona Rose, duktė Helen ir žentas Willlam Cannon.

ALEKSANDRAS ANDRULIS

Gyveno 0829 S. Rookwell Street.
Mirė grūdo. 12 d., 1908, 3:80 vai. popiet, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje Išgyveno 00 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Konstantinas, 2 dukterys 

Alioe Jaoobs, žentas Juozas ir Ona Maskoliūnas, žentas Stanislovas, 
anūkas James Jaoobs, švogerka Mareijona Guilovvlez, jos vyras Vin
centas. su šeima, Lietuvoje švogerka Jadvyga Miliauskiene, Jos 
vyras Jonas ir šeima, bei kiti giminės, draugui ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Vardo Draugijai.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 5 vai. popiet La«kawicz koply

čioje, 2121 W. •>» St,
laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 16 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijus bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies siela. l’o pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: SŪNUS, „DUKTERYS, ŽENTAI, ANŪKAS IR KITI 
GIMINES.

Laidotuvių direktorius Lackavvicz ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. -j- A.

ONA PILIPAUSKAS

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 1967 m., gruodžio 17 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą Šv. Mišios bus atnašaujamos gruod. mėn. 17 d. 8 
vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kalrtu su mumis pasimelsti už a. a. 
Onos Pilipauskas sielą.

Nuliūdę: duktė ir sūnus su šeimomis.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. + A.

AUGUSTINAS LIGMALYS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū

sų tarpo mylimą vyrą, tėvą' ir senelį, kurio netekome 1967 m., 
gruodžio 13 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gąilestingąs Dievas sutęįkia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą pamaldos įvyks sekmad., gruod. mėn. 15 d.. 10:30 
vai. ryto Tėviškės bažnyčioje, 2209 S. Bell Avė., Chicago, III,

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose tr kartu su mumis pasimelsti už a a. Augus
tino Ligmąlio ąielą.

Nuliūdę: Žmona, dukterys ir anūkė.

Sigis metais gruodžio mėn- 17 d., sukanka metai, kai mirė 
Chicagoje

A. j- A.
PROF. VINCAS KATELE

Jo mirties metinių proga bus laikomos Šv. Mišios Švč. M‘. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje, Marųuette Parke, 7:30 vai. ryto.

Prašoma visų draugų ir pažįstamų prisiminti jį savo maldose.

ŽMONA IR DUKTĖ
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• DRAUGAS, Šeštadieni*, 1988 m. gruodžio mėn. 14 d.

X Vysk. V. Brizgys, lydimas 
prel, J. Tadarausko, išvykęs į 
Romą. Grįš į Chicagą gruodžio 
19 d

X Teodoras Blinstrubas,
Amerikos lietuvių tautinės są
jungos pirmininkas, išvyksta į 
rytines valstijas, kur šį sekma
dienį įvyksta Alto sąjungos Ry
tų apygardos suvažiavimas.

X Teatro simpoziumas Ir 
Reginos Jautokaitės parodos 
atidarymas įvyksta rytoj (gruo
džio 15 d, sekmadienį) 3 vai. 
popiet “Draugo” redakcijos pa
talpose. Simpoziume dalyvauja: 
Česlovas Grincevičius, Stasys 
Pilka, Balys Chomskis ir Darius 
Lapinskas. Jautokaitės parodoj 
išstatoma 24 tapybos darbai. 
Rengia ir visuomenę kviečia 
ateitininkų meno draugija “Šat
rija”.

x Kad mus prisimintų, duo
dame kokią nors dovaną. Ge
riausia dovana priminti mus 
kasdien yra laikraščio prenume 
rata. Kiekvieną dieną, paėmęs 
laikraštį skaityti, prisimins ir 
jo prenumeratorių. Tad nieko 
nelaukę siųskime “Draugo” ad
ministracijai užsakymą, kad 
siuntinėtų bičiuliui kaip Kalėdų 
dovaną.

X Maria Ambrozaitis, Ches- 
terton, Ind., apmokėdama są
skaitą už knygas, pridėjo 5 dol, 
mūsų spaudai paremti. Nuošir
dus ačiū.

X Leokadijos Brazdienės 
maisto produktų krautuvė, 2618 
W. 71 St., tel. PR 8-2030, KŪ
ČIŲ lr 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 šanksto, kad spėtume 
jums paruošti, (sk.)

x Dr. Stasys Ankudas iš Balti
morės, Md., š. m. gruodžio 11 d. 
atsiuntė Lietuvių Fondui papildo
mą įnašą $500.00. Savo laiškelyje 
jis rašo: "Siunčiu antrą pusę tūks
tančio Lietuvių Fondui ir jaučiuos, 
kad ir aš esu šiek tiek prisidėjęs 
prie lietuvybės palaikymo. Tą pa- 
raiągą jaučiau senai ir šiandien 
jaučiuos patenkintas moraliai, kad. 
pagaliau, mano norai virto realy
be.“ Dėkoju Jums už skatinimą šį 
reikalą remti."

LF adresas: 6643 S. Maplewood 
Ave., Chicago, III. 60629. (pr.)

X Naujųjų Metų Balius —
Korp! Giedros Naujųjų Metų 
sutikimo balius įvyks Press- 
mjan’s Hali — salėje, 5717 S. 
Kedzie Ave. Pradžia 8 v. v.; 
vakarienė 9 vai. Taip pat bus 
gėrimai, šokiai ir meno progra
ma. Staliukus užsisakykite pas 
Albiną Dumbrienę, 6753 S. 
Artesian, tel. 434-2090 arba pas 
Rimą Pakeltytę, 4355 S. Camp
bell, tel. FR 6-0285. (pr.)

X Terros dovanų ir brange
nybių prekyba atdara nuo pir
mad. iki penktad. nuo 9:30 — 
9:00 v. v. šeštad. nuo 9:30 — 
6 v. v. ir sekmadieniais nuo 12 
iki 5 v . v.
Terros adresas __ 3237 W. 63
St.. telefonas — 434-4660. (sk.)

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

X MARQUETTE DELICA- 
TESSEN krautuvės savininkės 
Leokadija Žvynienė ir Stasė 
Urbonienė t primena maloniems 
pirkėjams, kad jau laikas užsi
sakyti pageidaujamus maisto 
gaminius bei kepsnius Kūčių 
stalui ir šventoms Kalėdoms. 
Užsakymai priimami 2553 W. 
71st St. arba telef. PR 6-2717. 
Dėmesio: būsime atidaryti sek
mad. ir pirmad., gruodžio 22 ir 
23 d.d. (sk.)

X Kun. Benediktas Sugintas, 
žinomas Chicagos lietuvių vei
kėjas, išvyksta į Clevelandą, 
Ohio ir Kalėdų šventes (XII. 
20—28) praleis šv. Jurgio pa
rapijoje, padėdamas vietos ku
nigams- šia proga jis parėmė 
mūsų dienraštį 10 dol. auka ir 
papildomai užsakė kalėdinių kor 
tolių už 5 dolerius. Dėkojame.

X Onutė Antikauskaitė, brid- 
geportietė, išdirbusi 3-M. b-vėj 
18 metų, šiomis dienomis išėjo 
j pensiją. Bendrovė ir darbinin
kai surengė gražias išleistuves 
ir apdovanojo vertingomis do
vanomis. Onutė yra uoli šv. Jur 
gio parapietė, organizacijų vei
kėja, nuoširdi ir pavyzdinga 
mergaitė.

X Beverly Shores Lietuvių 
klubas, užbaigdamas metus, ilš 
savo kasos paskyrė $360 įvai
rioms lietuviškoms institucijoms 
remti. Tuo pačiu išrinko ateinau 
tiems metams nauja valdyba: 
Inž. Juozas Noreika, pirm., Jo
nas Eigelis — ižd. ir p. Rudienė 
— sekretore.

X Nebrangiai parduodamos 
iš Lietuvos gautos austos ir ri- 
šele siuvinėtos pagalvėlės Tel. 
925-3419. (sk.)

x Puikios lietuviškos dovanos 
Kalėdų proga:

1. Suvenyrinė lėkštė, šlifuoto 
stiklo su įdegintomis spalvom s: 
Lietuvos vėliava, Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos miestų herbais ir 
centre Vytis. Aplinkui lietuvių ir 
anglų kalbom s įrašas "50 metų 
nuo Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo”. Kaina $6.00

2. Karo muziejaus metalinė Lie
tuvos statula, iškėlusi Laisvės vė
liavą su vytimi, apjungta ąžuo’o 
ir laurų vainiku, kuri jungia įra
šas “Lietuva”, tas v skas pritvir
tinta prie kieto medžio lentelės, 
kabinamos ant sienos (Placųue). 
Atskirai prisegta plokštelė įgravi- 
rav'mui pavardžių. Kaina $17.00

Šios vertingos dovanos mūsų jau
nimu’ ar artimiesiems, gaunamos 
"Marginiuose” 2511 W 69 gatvė 
arba pas J. Pakalką, 2817 W. 40-ta 
gatvė, Chic. 32, telef. VI—7-1890.

(sk.)
X Dovanų siuntinius į Lietu

vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltie Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
<O1 8734 (sk '
x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje. 2640 W. 69th St.. galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šonnės, ko- 
šelienos. šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gamingai. Šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Švairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės Priimam© 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom.

Skamb. tel. 436-0446
(sk.)

X Naujųjų Metų sutikimą ruo
šia Lietuvių Fronto bičiulių Chi
cagos apygarda Mid-America 
Inn, 5001 West 79th Street, 
Oak Lawn, III (netoli Marąuette 
Parko). Pradžia 9 v. v. Dėl sta
lų užsakymo prašom skambinti 
tel. PR 8-6759. (pr.)

X “Lietuvių literatūra sve
tur”, “Į Laisvę” fondo leidinys. 
Kietais viršeliais ir aplanku. 
697 pusi. Knygoje yra suminėta 
daugiau 500 asmenų. Kaina 
$10.00. Gaunama 7040 S. Tal
man Ave., Chicago, III. 60629. 
Platintojams duodama nuolai-

Chicagos Resurrectiom ligoninės, 7435 W. Talcotl Rd., seselės pra
deda eglučių pardavimą.

Chicagos Mokslo ir Pramonės muziejuje išstatyta lietuvių kalėdinė eg
lutė, kuri ten bus ligi Naujųjų Metų. Prie eglutės matyti tautiniais 
drabužiais pasipuošę lietuvaitės: Laurie Kentra, Carolyn Kasarsk;, 
Carol Simonelis, Susan Radavich.

x “Draugo” kalėdinių korte
lių papildomai užsakė ir šia pro
ga aukų pridėjo: Vacį. Butkys 
(8 doi.), E, Antanaitis (4 dol.), 
A. Stančius (2,5 dol.). Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

X šv. Kazimiero seserų rėmė
jų draugija šaukia centro mė
nesinį susirinkimą sekmadienį, 
gruodžio 15 d., 2 v. p. p. Vie
nuolyno auditorijoje, 2601 W. 
Marąuette Rd. Po įvairių reika
lų ir skyrių raportų, bus kalė
dinė programa ir vaišės. Motina 
Adorata, seselių vardu, ir Mari
ja Rudienė, centro pirmininkė, 
kviečia visas rėmėjas gausiai 
dalyvauti.

X Kas pamėgs skaityt “Eg
lutę” — tas pamils lietuvišką 
knygutę ir laikraštį, tėvai pri
valo ją jaunimui užprenume
ruoti.

x š. M. gruodžio 20 d. (penk
tadienį), 8 vai. vakaro, Jauni
mo Centre, Santara - Šviesa 
rengia pašnekesį meniškomis 
temomis su dail. Žibuntu Mikšiu 
iš Paryžiaus.

Visuomenė kviečiama daly
vauti. (pr)

x Chicagos lietuviai filate
listai, baigdami jubiliejinius 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo ir pirmojo Lietuvos paš
to ženklo išleidimo metus, ren
gia pobūvį, kuris įvyks š. m. 
gruodžio 28 d., 7:30 vak. Vyčių 
salėje. Norintieji dalyvauti, 
skambina po 6 v. v. telefonas 
GR 6-8459 arba HE 4-9583 iki 
gruodžio 21 dienos Įėjimas ir 
vaišės $4.00 asmeniui. (pr.)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas

X Marija Delaitienė išlaikė 
valstybinius egzaminus ir gavo 
registruotos medicinos sesers 
diplomą.

x Feliksas Mackevičius, ir 
šiemet atvažiavo iš Hot Springs, 
Ankansas pagelbėti savo sūnui 
Antanui Kalėdų metu Brighton 

i kepykloje pasiruošti Kalėdų 
šventėms.

X Marija ir Feliksas Baubai
vietoj Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų sveikinimų paaukojo 10 dol. 
į Nežinomo Liet. Kario įnašą 
Lietuvių Fonidie. (pr)

X Rytoj nuo 11 vai. Iki 4 
vai. Gradinsko krautuvėj išsi- 
rinkit televiziją, patefoną, radi
ją, magnetofoną ar plokštelę, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998 
Šiandien atd. ligi 6 v. (sk).

X Atsilankę į Chicagos ra- 
movėnų ir birutininkių rengia
mą NAUJŲJŲ METŲ SUTIKI
MO BALTŲ, kuris įvyks Da
riaus ir Girėno posto salėje, bus 
vaišinami skaniais užkandžiais 
ir šampanu. Šokiams gros p. 
Šniukštos orkestras. (pr.)

x Scenos darbuotojai Chica
goje, a. a- Antano Rūko vienų 
metų mirties sukakčiai pami
nėti, stato jo veikalą “Rubuilis 
ir Dundulis”.

Režisorius Algimantas Diki
nis, dailininkas Jurgis Daug- 
vila. Vaidina Stasė Kelečienė, 
Laima Petravičiūtė, Elena Ru- 
kuižienė, Leonas Barauskas, 
Julius Balutis, Algimantas Di
kinis, Arvydas Dikinis, Jonas 
Kelečius ir Juozas Valentinas.

Spektakliai įvyks Jaunimo 
centre 1969 m. sausio 4 ir 5 die
nomis. Bilietai gaunami Margi
niuose PR 8-4585. (pr.)

X Naujųjų Metų sutikimas 
Play House, 2515 W. 69 St. 
$25.00 porai; $15.00 asmeniui. 
Valgis ir gėrimai. Rezervaci
joms Skambinti 778-4240 (sk.)

X Trys butai tik už $21,000.
Modemiškos virtuvės ir vonios, 
naujas boileris, alumin antrieji 
langai. Ant 66 St. į vakarus 
nuo Pulaski. Tel. 863-7651 arba 
656-0412. <sk.)

x Parduodamas automobili 
plovimo biznis. Žinovų teigimr 
auto. plovimo biznis teišnaude 
tas tik 20%, o automobilių kas 
met daugėja. Sparčiai augan 
čiame Chicagos priemiestyje 
Vienas arba du partneriai gale 
tų daryti gryno pelno į metu 
tarp $35—$45,000. Mašinerij: 
nauja. Netikėta liga verčia par 
duoti viską tik už $75,000. Tel 
863-7651 arba 656-0412 (sk.

BHIOATOJ IR APYLINKĖSE

MELROSE PARKO 
KOLONIJOJ

Kalėdų eglutė

Melrose Parko lituanistinės 
mokyklos mokinių speciali Ka
lėdų eglutės programa įvyksta 
gruodžio 21 d. Švenč. širdies 
parapijos mokyklos salėje. Pra
džia punktualiai 10 vai. r. Ka
lėdų senelis apdovanos mokinius 
mokyklos mokytojos. Ją atliks 
patys mokiniai. Visuomenė kvie
čiama atsilankyti ir pasidžiaug
ti mūsų jaunojo atžalyno moks
lo pažanga.

Šeimininkių pagerbimas
A. L. B. Melrose Parko apy

linkės valdyba ir Lituanistinės 
, mokyklos tėvų komitetas dėko
ja visoms šeimininkėms ir vi
soms ponioms prisidėjusioms 
prie įvykusio lapkričio 23 d. 
tradicinio koncerto - baliaus su
rengimo. Dėkoja ir mokyklos 
naudai aukojusiems dovanas. 
Kadangi prieš naujus LB val
dyba ir lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas yra užimti sku
biais darbais, tai šeimininkių ir 
visų prie koncerto - baliaus 
darbu ar aukomis prisidėjusių 
ponių pagerbimo pietus bus tuo
jaus po Naujųjų Metų. Kada ir 
kur pagerbimo-padėkos už dar
bą ir kitus patarnavimus pietus 
įvyks, bus pranešta telefonu ar 
pakvietimais. Lituanistinės mo
kyklos mokytojos, tėvų komite
tas ir mokiniai dėkoja ponams 
želviams už paaukotas gyvas 
gėles, kurios buvo panaudotos 
gėlių valsui. (Kt.)

Dvi ramunės — “dukrytė su mamy
te” — A. Remeikytė ir St. Olšaus
kienė. . . Nuotr. V. Juknevičiaus

x Mr. & Mrs. V. P. Janulai
čiai, atsiteisdami už kalėdines 
korteles, parėmė mūsų spaudą 
5 dol. auka. Dėkojame.

X Jinos Leškienės tapybos 
kūrinių parodą, Čiurlionio gale
rijoje įvyks gruodžio 14-22 d. 
Parodos atidarymas — šeštadie
nį, gruodžio 14 d. 7:30 v. v. 
Lankymas — savaitės dienomis
7—9 v. v. savaitgaliais — 11 v. 
r. — 9 v. v.

x J. Damauskas skaitys pa
skaitą apie Kazimiero Jogailai- 
čio paskelbtą Lietuvos teisyną 
gruodžio 15 d. 5 v. p. p. Jauni
mo centre. Rengia Lietuvių is
torijos draugija.

X “Draugo” skaitytojų svei
kinimus savo dienraščiui dažnai 
lydi ir piniginės aukos. Atsiteis
dami už kalėdines korteles, au
kų prisiuntė: 3,50 dol. — A. Or- 
vidas, po 3 dol. — I. Roreisha, 
Vera Statkus, F. Krasauskas; 
po 2 dol.: V. Savičius, P. Ka- 
čionis, Julia Gasiūnas, M. Ta- 
paraueikas, J. Kvietkauskas, S. 
Vilinskas, K. Petruškevičius, A. 
Žukauskas, J. šūkis, L. Pliura, 
B. Kazimieraitienė, Dr. J. B. 
Genys, P. Skuodys, S. Radžio- 
nis, Albina Švogžlys, V. Bespe- 
ratis, J. Staškus, Al. Antanai
tis, S. Melsbakas, Al. Jonaitis, 
Jadv. Jankauskienė, Vyt. Ma
žeika, Al. Mikaliūnas, Vikt. De
gutis, Mrs. Rože Jowars, Ant. 
Juškienė, J. Miknis, Mrs. E. Tik- 
nius, V. Plioplys. Visiems nuo
širdus ačiū.

IŠ ART! IR TOL!
1. A. VALSTYBĖSE

— Los Augeles šv. Kazimiero 
parap. Bernelių mišios bus gruo 
džio 24 d.. 12 vai. naktį. Klebo
nas prel. J. Kučingis ir kunigai 
kun. dr. Alg. Olšauskas ir kun. 
B. Benj. Uždavinys, MIC, kvie
čia visus dalyvauti, linkėdami 
visiems daug dvasinio džiaugs
mo.

— Ignas ir Janė Skirgaudai,
Detroit, Mich., buvo atvykę į 
Los Angeles dalyvauti savo sū
naus dr. Jono Skirgaudo vestu
vėse, kurios įvyko šv. Kazimie
ro bažnyčioje Japkr. 30 dieną. 
Jis vedė Pamela Miller. Jų mo
terystę palaimino kun. B. Užda
vinys. Tautiniuose namuose bu
vo jaukios vaišės.

— Saulius Darnusis, žinomo 
lietuvių veikėjo Adolfo Damu- 
šio sūnus, įsikūrė Los Angeles, 
Cal., kur turi specialybės inži
nieriaus darbą ir tęsia toliau 
savo studijas. Saulius seniau gy
veno Detroit, Mich.

KANADOJE
— J. Kardelis serga savo bu

te. Montrealiečių grupės inicia
tyva sudarytas paramos fondas 
jam pagelbėti bei išrinktas ko
mitetas, kuriam pirmininkauja
L. Norvaiša-Girinis. “NL” spau
dos b-vės nutarimu, “NL" sa
vaitraščio vyr. redaktorium pa
kviestas dr. H. Nagys, pavaduo
toju - V. žižys, technikiniu red. 
ir administratorium - Pr. Paukš 
taitis. J. Kardelis pasilieka gar-
bės redaktorium.

OKUPUOTOJE LIETUVOJt
— Elektros energijos gamy

bos klausimas, nepaisant dide
lių šioje srityje pastangų, vis 
dar sunkiai sprendžiamas. Tai 
ypač išryškėjo gruodžio pra
džioje Vilniuje įvykusiame ener
getikų suvažiavime. Garsieji 
Elektrėnai toli gražu neduoda 
i-eikiamo energijos kiekio. Kau
no “Jūros” hidroelektrinės pa
jėgumas yra žymiai mažesnis 
kaip buvo planuota. Nedidelis 
pajėgumas esąs tokių elektrinių 
kaip Antalieptės “jūra” ir pan. 
Pasėkoje šiuo metu naktimis 
daug kur elektros energijos la-

BALFO JUBILIEJUS IR ČIURLIONIEČIŲ 
KONCERTAS

Balfo sidabrinio jubiliejaus Posėdyje dalyvavo Alb. Dzir-
iroga Chicagoje įvyks sukak- 
uvinis seimas. Šiam seimui reng 
i komitetas ketvirtadienį turė- 
o posėdį J. Janušaičdo reziden-

vijoje.
Jubiliejinis seimas įvyks ko

vo 15 d. Tą pat dieną bus ban
ketas, o sekančią dieną — Čiur
lionio ansamblio koncertas — 
Marijos aukšt. mok. salėje.

Rengimo komit. pasiskirstė 
pareigomis: komiteto pirmin
Alb. Dzirvonas, vicep. Seimo 
techniškų reikalų tvarkymui — 
.kun. F. Gureckas, vicepirminin
kai propagandos reikalams — 
kun. Pr. Garšva ir Alg. Pužaus
kas, vicep. koncerto reikalams 
D. Bobelienė vicep banketo rei
kalams Ant. Gintneris, sekreto
rius Vyt. Kasniūnas, iždin. kun. 
A. Trakis.

Seimas ir banketas numato
mas šv. Kryžiaus par. salėje. 
Pamaldos katalikams šv. Kry
žiaus par. bažnyčioje.

Bus suruošta paroda, vaizduo 
janti Balfo darbą. Numatoma, 
kad ją suruoš A. Baliūnas, Bal- 
zeko (lietuvių kultūros muzie
juje.

IhEALTHY FOOD RESTAURANT
| LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

4 Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. VVabash (kampas VVabash 
lr Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

bai sumažinama ar visiškai iš
jungiama. Apie Smalininkų “jū
ros” projektą nebekalbama. At
virkščiai, planuojama daugiau 
statyti šiluminių elektros sto
čių. Viena jų būsianti pastaty
ta prie Kauno, kuri padvigubin
sianti Kauno m. energijos kiekį. 
Kita didelė stotis projektuoja
ma Vilniuje statyti. Siekiant iš
lyginti apkrovimo svyravimus, 
projektuojama Lietuvoje pasta
tyti pirmąją Pabaltyje hidro- 
akumuliacinę stotį. Kai atsira- 
siąs energijos perteklius, elek
tra vamzdžiais perkelsianti van
denį iš Kauno marių beveik į 
šimto metrų aukštį prie Strė
vos upės Kaišiadorių rajone, kur 
būsianti įruošta didžiulė van
dens saugykla. Didžiausio ap
krovimo valandomis vanduo bū
siąs leidžiamas iš saugyklos ir 
suksiąs turbinas, gaminančias 
papildomą elektros energiją.

— Staniu nų paukštininkystės 
sovehozas veisliniais kiaušiniais 
aprūpina Pamaskvio, Kazachi
jos, Gruzijos, čeliabinsko, Ir
kutsko, Donbao, Chabaraovsko 
ir kai kuriuos kitus Rusijos 
sovehozus. Iš 6 milijonų gauna
mų kiaušinių 2 milijonai atiduo
dami kitoms respublikoms.

— Stepas Butautas, žinomas 
Ok. Lietuvos sportininkas — 
krepšininkas treneris, paruošęs
Kubos krepšinio rinktinę Mek
sikos olimpiadai, sutarčiai pasi
baigus sugrįžo į Lietuvą ir dir
ba Kauno politechnikos institu
to fizinio lavinimo katedroje.

DID. BRITANIJOJ
— Londone gyvenantieji len- 

| kai, lapkričio 29—30 dienomis 
suruošė kalėdinį bazarą. Jame 
dalyvavo ir Pabaltijo tautos. 
Lietuvius atstovavo L. L. Mote
rų sambūris “Dainava”. Mūsų 
dainavietės turėjo išstačiusios 
gintaro dirbinių, knygų, tauti
nių juostų, audinių ir kitokių 
rankdarbių.

— Manchesteriečiai J. Navic
kas ir Žalys atšventė 65 metų 
amžiaus sukaktis. Jų pagerbi
mui ir padėkai už nuveiktus dar 
bus buvo suruoštos vaišės.

(V. Vyt)

vonas D- Bobelienė, kun. A. Tra 
kis, Ant. Gintneris, A. Pužaus
kas, J. Janušaitis, kun. J. Pruns 
kis.

gis Janušaičdai posėdžio daly
vius maloniai priėmė ir skaniai 
pavaišino. J. Žvilb.

ĮSIGYKITE dabar™

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
t-ji pagerinta, iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje-

Puiki dovana lietuvėms ir nelis- 
tuvėms.

Kaina — $2.50
f III not v State uyTentoJal prie kainos

turi pridBtt 6% taksy. 

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629




