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Kristaus gimimo švente teatneša daugiau džiaugsmo, vilties

Kelios
kalėdines
sukaktys

Šiandien, gruodžio 23 d., su
kanka 150 metų nuo tos dienos, 
kai 1818 m. Oberndorf bažnyčio
je, Austrijoje pirmą kartą suskam 
bėjo viena gražiausių ir labiau
siai pamėgtų pasauly kalėdinių 
giesmių — “Tyliąją naktį”. Ba? 
nyčios klebonas Joseph Mohr 
žodžius giesmei sukūrė per vieną 
valandą. Jis nuskubėjo pas vargo
nininką Franz Gruberį ir jo pra
šė giesmei sukurti muziką. Kū
čių vakarą giesmė pirmą kartą 
vargonais sugrotą Oberndorfo 
bažnytėlėje. Tikintieji austrai gie 
smę sugiedojo nepaprastai susi
jaudinę.

Prieš 20 metų suimtas kard. 
Mindszenty

Vengrijos kardinolas J. Mind
szenty jau 12 metų gyvena JAV 
ambasadoje Budapešte. 1948 m. 
gruodžio 26 d., antrąją Kalėdų 
dieną, kardinolą suėmė stalini
nio diktatoriaus Rakoczi vyrai.

* 1949 m. jis buvo pasmerktas ka
lėti visą gyvenimą ir tik 1956 m., 

e kilus sukilimui Vengrijoje, kardi
nolas buvo išlaisvintas. Tačiau 
sovietų tankams užgniaužus suki
limą, Mindszenty prašėsi prie
globsčio JAV ambasadoje.

Vilsono 14 punktų ir tautų 
apsisprendimas

1918 metų pabaiga... Tuo me
tu, lygiai prieš 50 metų, Euro
pos ir JAV politiniai vadai buvo 
įsitikinę: JAV prezidento Wilso- 
no 14 punktų, kuriuose iškeltas 
tautų laisvo apsisprendimo dės
nis, turį būti pagrindu būsima
jai taikos sutarčiai. Netrukus, 
1919 m. sausio 8 d., Paryžiuje 
prasidėjo “Parengiamoji taikos 
konferencija”. Pasaulis buvo per
tvarkytas ir ... tikėtasi užkirsti ke
lią būsimiems karams. Viltasi, 
kad Vilsono žodžiai apie laisvą 
tautų apsisprendimą bus ilgiems 
metams įgyvendinti. Kas pasiro
dė?

Agresija vėl iškilo. Sovietų Są
junga visu atkaklumu vykdė im
perialistinius siekimus, 1939 m. 
buvo užpulta Suomija, 1940 m. 
grubiai pažeistas laisvo tautų ap
sisprendimo dėsnis trijuose Bal
tijos kraštuose: Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje.

Gruodžio 21 d. jau minėjome 
naujos Maskvos agresijos, prieš 
Čekoslovakiją, keturių mėnesių 
sukaktį. Ar ji bus paskutinė?

Teroras ryja savo aukas...
Lygiai prieš 15 metų, 1953 m. 

gruodžio 23 d. sušaudomas vienas 
galingiausių Stalino bendradar
bių, nežmoniško teroro vykdyto
jas — L. Berija. 1938 m. jis pas-

Ringe trūksta kovotojų... (Pary
žiaus pasitarimuose)

Kard. J. Mindszenty

Mirė rašyt. J. Steinbedk
Nobelio premijos laimėtojas, 

24 knygų autorius
NEW YORK. — Gruodžio 20 

d. čia mirė, sirgęs širdies sutri
kimais, vienas žymiųjų JAV ra
šytojų, John Steinbeck, 66 m. 
amž. Jo pats žymiausias kūri
nys, “The Grapes of Wrath” 
(Pykčio kekės), paskelbtas 1939 
m., anuomet 37 m. amž. rašyto
ją išgarsino visame pasauly. 
1940 m. jam buvo paskirta Pu- 
litzerio premija. 1962 m. Stein- 
beckui buvo pripažinta Nobelio 
literatūros premija — vienam 
iš šešių amerikiečių, tą premiją 
gavusių.

Daugelis jo 24 knygų išvers
tos į 33 pasaulio kalbas. Kelios 
apysakos išverstos ir į lietuvių 
kalbą. Visa eilė jo apysakų bu
vo nufilmuotos.

Vietname
Kovos į šiaurės vakarus 

nuo Saigono
SAIGONAS. — Vakar vyko 

smarkesnio masto kovos į šiau
rės vakarus nuo Saigono. Prie
šas patyrė skaudžių nuostolių, 
JAV neteko 17 vyrų žuvusiais.

Kituose ruožuose žymesnių 
veiksmų nebuvo.

JAV lėktuvai dvi dienas iš ei
lės puolė priešo priešlėktuvinius 
lizdus Š. Vietname. Tai vyko, 
komunistams vėl puolus JAV 
žvalgybinius lėktuvus. Šie lydi
mi kelių naikintuvų.

Vakar įvyko sprogimas neto
li JAV ambasadoriaus rūmų.

kirtas vidaus reikalų komisaru, 
gi 1953 m. jau įkopė į ministerio 
pirmininko pavaduotojo parei
gas. Tačiau 1953 m. liepos m. jis 
jau suimtas ir gruodžio 23 d. gru
zinų kilmės galiūnas krinta nuo 
bolševikinės kulkos.

Eisenhoweris — sąjungininkų 
vadas Europoje

Prieš 25 m. 1943 m. XII 24 d. 
antrajam karui einant į pabaigą, 
naujas įvykis Europoje — gen. 
D.D. Eisenhoweris skiriamas vy
riausiuoju są(jiĄngininkų vadu. 
Jam pavedama vadovauti inva
zijai. Šiaurės Afrikoje išlaipinami 
vakarų sąjungininkų kariniai da
liniai.

15 metų praslinkus, 1953 m. 
sausio mėn. tas pats Eisenhoweris 
prisaikdinamas naujuoju JAV pre 
zidentu. Šiandien jis vis ligoninė
je, po buvusių širdies smūgių, gi 
vakar televizijoje stebėjo savo a- 
nūko Davido sutuoktuves su 
naujojo prezidento, Nixono, duk
ra Julie.

Pasaulis pradeda naują tarps
nį ir jo laukia naujos, liūdnos, 
kartais ir skaidresnės, sukaktys.

V. A.

Sėk mė lydi t ris astronautus — 
vis arčiau mėnulio

"Apollo 8" skrydis į mėnulį vyksta sėk mingai — Visas pasaulis su nuostaba žvel
gia į JAV žygį erdvėje — Sovietai sausai praneša, vengia kelti skrydžio reikšmę 

Skridimas be kliūčių — Kūčių rytą prasidės 10 skridimų aplink mėnulį.

Pasaulis stebi sėkmingai 
vykdomą žygį

CAPE KENNEDZ, Florida. 
Trys amerikiečiai astronautai, 
Frank Borman, James Loveli 
Jr. ir William Anders šešta
dienį, numatytu laiku, 7:51 vai. 
rytą pradėjo istorinį žygį į mė
nulį. “Saturn 5” raketa su ke
liomis dalimis ir “Apollo 8” erd
vėlaivis — kapsulė po 11 su pu
se minučių pasiekė 115—118 
mylių aukštį ir pradėjo skridi
mą aplink žemę.

Beveik tris valandas skridę 
aplink žemę, atsiskyrus vienai 
raketos daliai, astronautai at
siplėšė nuo žemės orbitos ir 
pradėjo skrydį į mėnulį. Pirmo
sios dienos pranešimai buvo op
timizmo kupini — tris herojus 
lydėjo sėkmė.

Dabar skrieja mėnulio link
Šeštadienį apie 11 vai. rytų 

laiku .(10 vai. Chicagos laiku) 
astronautai pradėjo kelionę mė
nulio link. Atsiskyrus trečiajai 
raketos daliai, raketos su erdvė
laiviu greitis vis kilo. Jis pra
džioje siekė 17,500 mylių per 
vai. ir pakilo liki 21,000 per vai. 
Tokiu greičiu astronautai skrie
ja mėnulio link tik pradžioje.

Mėnulio orbitą jie numato pa
siekti po 66 valandų, greičiui ga
lint pakilti ligi 24,200 mylių per 
bal. Tai greitis, kokio žmogus 
nėra pasiekęs, nes jis reiškia — 
skriejama 7 mylias per sekun
dę. Jis 6.000 mylių didesnis už 
ligšiol astronautų pasiektus re
kordus.

“Pueblo” laivas, Š. Korėjos pagrobtas š. m. sausio £3 d. Jo įgulos 
narai grąžinti vakar. Čia vienas iš 28 pasitarimų su komunistais Pan- 
munjome.

rrPueblo" jgulos nariai - laisvėje
Vakar įgulos nariai grąžinti 

amerikiečiams

WASHINGTON. — Kelias 
dienas vyravus netikroms nuo
taikoms, vakar spėliojimai pa
sitvirtino; Š. Korėja sutiko pa
leisti laisvėn jos pagrobto JAV 
žvalgybinio laivo “Pueblio” 82 
įgulos narius. Vakar vakare, 9 
vai. vak. rytų laiku, jie buvo 
perduoti amerikiečiams Pan- 
munjome, pasienio mieste, kur 
su komunistais derėtasi 28 kar
tus.

Jei kelionė vyks sėkmingai, 
astronautai mėnulio orbitą pa
sieks Kūčių rytą, antradienį, 2 
vai. rytų laiku.

Kyla klausimas — jei skren
dama daugiau 20,000 mylių grei
čiu, kodėl kelionei, sukarti 231,- 
000 mylių, reikalinga net 66 va
landų? Čia lemia žemės trauka, 
kuri lėtins erdvėlaivio greitį. 
Jam priartėjus prie mėnulio 
29,000 m. atstu, tas greitis bus 
sumažėjęs ligi vos 2,120 m. per 
vai. Bet susidūrus su mėnulio 
trauka, ši balansuos žemės trau
ką r erdvėlaivis, pasiekęs mė
nulio orbitą, greitį išvystys ligi 
5,700 m. per vai.

Vis lėtinamas greitis
Astronautai antrą skrydžio 

dieną, vakar, skundėsi negalį 
gerai miegoti. Užklausus kont
rolės centrą, jiems buvo leista 
pasinaudoti miego tabletėmis. 
Vakar žemės rutulys jiems at
rodė esąs paihišus į mėnulio 
pusrutulį. Pasiekę apie 110,000 
mylių, astronautai turėjo lėtin
ti skridimo greitį — jis buvo su
mažėjęs ligi 5,700, vėliau 3,400 
ir mažiau mylių per vai.

10 mėnulio apskridhnų
Kūčios, visa diena nuo ryto 

ligi vėlaus vakaro ir Kalėdų pir
mosios dienos pradžia visai žmo 
nijai teiks gausą įspūdžių. Kū
čių rytą, astronautai, pasiekę 
mėnulį 69 m. atstu, pradės ke
lionę apnnk paslaptingą plane
tą, nepakildami aukščiau kaip 
170 ml. Tie skrydžiai vyks 20 
valandų ir Kūčių vakarą prasi-

Tačiau laivas negrąžintas

Pats “Pueblo” laivas, su elekt
Toniniais įrengimais, komunis
tų negrąžintas. Š. Korėjos pa
reigūnai pažadėjo amerikie
čiams grąžinti pernai mirusio 
vieno įgulos nario lavoną.

Šioji kalėdinė “dovana” sukė
lė didelį įgulos narių artimųjų 
džiaugsmą, tačiau viešoji nuo
monė krašte nusivylusi, nes įgu
los narius išlaisvinant teko 
laukti net 11 mėnesių. “Pueblo” 
komunistų buvo pagrobtas per
nai sausio 23 d.

dės pats pavojingiausias tarps
nis — kelionė į žemę. Ji vyks 57 
valandas, erdvėlaivis vystys vėl 
nepaprastą 24,000 m. per vai. 
greitį ir gruodžio 27 d., penkta
dienį, rytą turės nusileisti į Ra
miojo vandenyno vandenis.

Tūkstančiai žiūrovų stebėjo 
pakilimą

Istorinio žygio pradžią gruo
džio 21 d. stebėjo daugiau kaip
l, 200 entuziazmo nuotaikų su
jaudintų, iš viso pasaulio kraš
tų, be komunistų bloko, atvyku
sių žurnalistų, fotografų bei fil- 
mininkų. Buvo nemaža britų, 
vak. vokiečių, prancūzų, japonų.

Sėkmingą pakilimą į erdves 
stebėjo šimtai mokslininkų ir 
technikų. Žiūrovų tarpe buvo ir 
66 m. amžiaus lakūnas Charles 
Lindbergh, prieš 41 metus, 1927
m. , su savo garsiuoju lėktuvu 
“Lone Eagle” įvykdęs pirmąjį 
vieno žmogaus skrydį lėktuvu 
per Atlantą, iš New Yorko į Pa
ryžių. Anuomet tai buvo istori
nio masto įvykis...

Von Braun: neneigiu, 
esu laimingas...

Dr. Wernherr von Braun, ka
ro metu vys tęs vokiečių V-2 ra
ketas, vėliau emigravęs į JAV 
ir žymiai prisidėjęs prie erdvės 
skridimų sėkmės (jo kūri
nys: galingoji “Saturn” raketa, 
erdvėlaivį išmetusi į erdves), 
užvakar pareiškė: “Negaliu pa
neigti esąs šiandien tikrai lai
mingas”.

Mokslininkai teigia: “Viena 
svarbiausių dienų žmonijai”
PARYŽIUS, VIENA. — “Nuo 

stabu, pasaulis pergyvena vie
ną savo svarbiausių tarpsnių” 
— užvakar ir vakar teigė įvai
rių pasaulio kraštų mokslinin
kai.

Prancūzijos mokslinių tyrinė
jimų erdvėje vadovas, prof. A. 
Ananovas, pažymėjo: “Tai isto
rinės akimirkos, šis žygis turės 
pavykti”.

Austrijos mokslininkas prof. 
H. J. Pichler teigia, kad JAV- 
bės “suteikė žmonijai vieną pa
čių žymiausių dienų”. Jo nuo
mone, esama 90%, kad žygis 
bus sėkmingas.

Britų Sir B. Loveli įsitikinęs, 
kad amerikiečiai bus pirmieji, 
nugalėję sovietus ir pasiekę, ki
tais metais, mėnulį. Tai įvyks, 
nebent... atsirastų kurie nors 
netikėtumai. Jis mano, kad so
vietai bus daugiau linkę vykdy- 
tis saulės sistemos tyrinėjimus. 
Rusai skelbia, bet be komentarų

MASKVA. — Sovietų spauda, ( 
Tass agentūra, skrydžiui prasi
dėjus paskelbė 6 sakinių pra
nešimą, nurodė į pakilimo aplin
kybes, bet išvengė komentarų... 
Sovietų televizija apie skrydį 
tepranešė tik vakare. Vakar ra
šė plačiau, tačiau vengė iškelti 
įvykio reikšmę. “Amerikos Bal
so” pranešimus, rusų kalba, so
vietinės įstaigos nustelbė savo 
trukdymais...

Kristaus gimimas Sandro Botticelli (1445-1510)

Popiežius, jo rūpestis Kalėdose
Niūrus žvilgis į šių dienų padėtį

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI gruodžio 20 d. pa
skelbtame kalėdiniame žodyje 
(jis televizijos perduotas iš po
piežiaus darbo kambario) niū
riomis spalvomis piešė šių dienų 
žmonijos padėtį ir nurodė į 
“moralės ir socialinių vertybių 
smukimą” pasauly. Jis pažymė
jo, kad žmoniją kamuoja “žudy
mams linkusios jėgos, pramoni
nės bendrijos įvykdytas “nuas
meninimas”, netinkamas turto 
paskirstymas ir anarchijon lin
kę, smarkūs protestai tų, kurie 
linkę siekti permainų, tačiau 
neatsižvelgia į moralę ir nesi
laiko religinių pradu.

Prez. Johnsonas įsitikinęs 
sėkme

Prez. Johnsonas, būdamas li
goninėje, raketos - erdvėlaivio 
pakilimą stebėjo televizijoje. Jis 
pasveikino astronautus, pažy
mėjęs: “Esu įsitikinęs, kad pa
sauly geriausi įrengimai atitiks 
astronautų drąsą”. Tačiau jis 
pridūrė, kad pirmoje eilėje tu- 
'rėtų rūpėti astronautų saugumo 
klausimas.

Šiuo metu, pirmadienį, “Apol
lo 8” erdvėlaivis jau bus suko
ręs netoli 200,000 mylių nuo že
mės rutulio. Kontrolės įstaigos 
žemėje, Houstone, jau įvykdė 
kelius krypties pataisymus. Be
lieka laukti, kad ryt, Kūčių die
nos rytą, trys narsuoliai pradė
tų sėkmingus skrydžius aplink 
mėnulį, atliktų eilę tyrinėjimų 
ir tūkstančius nuotraukų.. Po 
to — žmonija nekantriai stebės 
žygį atgal į žemę.

Jau netenka abejoti — šių 
metų Kalėdos nepaprastai įspū
dingas ir žygiui pavykus — to 
linki astronautams visi geros 
valios žmonės, šiapus ir anapus 
geležinės uždangos — bus ga
lima tarti: Amerika bus žmoni
jai padovanojusi pačią didžiau
sią, prasmingiausią dovaną.

• Popiežius Paulius VI Nau
jųjų metų mišias atnašaus Ro
mos vidurmiesčio bažnyčioje.

Krikščioniškasis pradas 
sukels atgimimą

Vis dėlto, popiežiaus žodžiai, 
nors pavojuje atsidūrusi ne tik 
pasaulio taika, bet ir žmonijos 
išlikimas (čia popiežius turėjo 
galvoje atominius ginklus), ta
čiau tenka turėti viltį, kad krikš 
čioniškieji pradai sukels, nors 
ir lėtą, tačiau tikrą atgimimą.

• Nixono dukros ir Eisenho- 
werio anūko sutuoktuvės įvyko 
vakar New Yorke. Jos buvo 
privataus pobūdžio. Televizijos 
keliu iškilmes bažnyčioje galėjo 
ligoninėje stebėti b. prez. Eisen- 
howeris. Jis buvo vienintelis, 
pasinaudojęs televizija.

• Prez. Johnsonas tebeserga 
— tikimasi, kad jis ligoninę ga
lės apleisti šios savaitės pra
džioje.

KALENDORIUS
Gruodžio 23 d.: šv. Servulas, 

šv. Viktorija, Velbutas, Žibutė.
Gruodžio 24 d.: Kūčių Diena. 

Šv. Adomas, šv. Ieva, Jogaila, 
Minvyde.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, vėjuota, galimi lengvi 
sniege krituliai, šalčiau, temp. 
sieks 20 ir daugiau 1. F., ryt — 
šalta.

Saulė teka 7:15, leidžias 4:23.

G. Romney, Michigano valst. gu- 
berantoriui netrukus perei
nant j Nixono vyriausybę, jo pa
reigas perims ligšiolinis gubem. 
pavaduotojas G. Milliken, 46 m. 
amžiaus.



DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. gruodžio 23 d.

BE DIEVO, AUKLĖJIMO IR MORALES

PAULIUS ŽIČKUS
U džidžią dalį šių dienų ne-ge- 

rovių, kurios yra palietusios A- 
meriką ir j’os jaunimą, iš čia persi 
metusios ir kitus kraštus, kaltę 
reikėtų pirmiausia priskirti Joh 
Dewy.

Kad komunizmas išnaudoja vi
sas susidariusias palankias aplin 
kybes savo tikslams ir žvejoja su 
drumstam vandeny, tai yra tie
sa. Atsilikusiuose ir neturtinguo
se kraštuose komunizmo dirva y- 
ra skurdas, tos dirvos darbinin
kai — neturtingi žmonės. Kada 
žmogus neturi ką prarasti, jis ga
li dėtis ir su bet kuo, kas jam 
daugiau žada, nes, neturėdamas 
ką prarasti, jis gali tik laimėti. 
Tą nelygybę ir skurdą ir išnau
doja komunistai.

Amerikos padėtis yra skirtinga. 
Čia yra labai daug turto ir mais
tas, kartais net verčiamas į van
denyną ar kitaip naikinamas. 
Bet čia taip pat yra daug tokių, 
kurie gyvena tikram skurde. Ta
čiau Amerikos krašto negerovės 
ir triukšmas dažniausiai ateina 
ne iš skurstančių. Jeigu pasižiū
rėsime į hypius, universitetų riau 
šių organizatorius ir įvairius ki
tus demonstrantus, vedančius ko
vą prieš savo vyriausybę, polici
ją, einančius prieš įstatymus ir 
viešąją tvarką, matysime, kad šių 
negerovių vadai yra daugiausia 
iš turtingųjų ir intelektualinių 
sluoksnių.

Atsakymo šiam klausimui rei
kėtų ieškoti netolimoj praeity ir 
vieno asmens raštuose. Tai yra 
John Dewy, gimęs 1859 m. spa
lio 20 d. Burlington, Vt., mi
ręs 1952 m. birželio 1 d., būda
mas 92 metų amžiaus. Jo tėvai 
ypatingai motina buvo religingi 
kalvinistai. Sūnų motina prie
varta varė melstis ir grasino 
Dievo bausmėmis už menkiausią 
nepaklausimą ir kitus smulkius 
reikaliukus. Dievas jam buvo ne 
meilės ir gėrio šaltinis, o pabaisa, 
kuris matė kiekvieną jo padary
tą negerą darbelį ir tik laukė pro
gos, kaip jį nubausti. Paaugęs 
Dewey bėgo nuo Dievo tolyn, o

kai užaugo, visai nuo jo atsisa
kė. Reiškia, tikinti motina, nesu
prasdama vaiko psichologijos, 
pati atbaidė sūnų nuo Dievo, tuo 
pačiu gal prisidėjo ir prie šių die
nų negerovių.

John Dewey, baigęs John Hop
kins universitetą Baltimorėj, dės
tė daugelyje universitetų, bet 
net 25 metus Kolumbijos univer
sitete ruošdamas naujus mokyto
jus ir profesorius. Per savo ilgą 
gyvenimą John Dewey daug ke 
liavo. Kol Amerika dar neturėjo 
diplomatinių santykių su Sovietų 
Rusija, 1928 metais jis lankėsi jo
je ir net žavėjosi jos kalėjimais. 
Dewey parašė ir išspausdino ke
lias dešimtis knygų ir, tur būt, 
tūkstančius straipsnių. Tuo metu 
dirbdamas universitetuose, savo 
raštais ir darbais išaugino daug 
pasekėjų. Jiems jis yra didysis fi
losofas, mokytojas, prilygstąs grai 
kų garsiesiems filosofams. Ku
rie jo nemėgo ir nemėgsta, jiems 
jis yra baisusis hunų Atįla, kuris 
niekam nenusilenkia, neatleidžia 
ir eina viską naikindamas. Ta
čiau jis nebuvo komunistas.

Kai gerai įsižiūri į Amerikos 
mokyklas ir universitetus ir su
sipažįsti su John Dewey raštais, 
atrodo, kad tas žmogus ir moks
las yra šių dienų visų negerovių 
priežastis. Dewey skelbė laisvę ir 
demokratiją be Dievo, nors tiesio 
giai, atrodo, prieš jį nekovojo. 
Dievas, jam atrodo, yra griovė
jas jo mokslo, bet senstantis ir 
nykstantis. Iš tikrųjų pats Dewey 
griovė jaunų žmonių moralę, at
metė auklėjimą mokyklose, o tuo 
pačiu griovė ir pagrindinius val
stybės principus bei įstatymus.

Pagal Dewey raštus, žmogus 
yra tik protaujantis gyvulys, 
daugiau išsivystęs už kitus. Mo
kykla, atrodo, yra maža demo
kratinė bendruomenė. Tačiau to 
je mokykloje — bendruomenėje 
neturi būti Dievo, auklėjimo ir 
net mokslo. Kas vaikui nepatin
ka, to jis neturi būti mokomas. 
Žmogui negali būti jokių varžan
čių taisyklių. Mokykla esanti ne

Nuoširdžiai sveikinu visą Draugo Redakciją ir Admini

straciją bei visus 16 Vasario, Saleziečių ir Punsko gimnazijų 

narius-rėmėjus su šv. Kalėdų ir Naujų Metų Šventėmis, lin

kėdamas visiems gausios Dievo palaimos.

Gimnazijų aukas prašau 

siųsti šiuo mano adresu:

Kun. B. Sugintas
7024 So. Artesian Avenue 

Chicago, Illinois 60629 
TEL. 486-4860
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Kenosha, Wis.

AČIŪ SOSTINĖS 
ATEITININKĖM

Vietos LB valdyba gruodžio 
8 d. surengė rudeninį parengimą 
Kenoshos Danų salėje. Meninę 
programą išpildė Šatrijoj Raga
nos ateitininkių būrelis, iš Cicero 
vadovaujamas Aldonos Prapuo- 
lenytės, kuris pasirodė su gražio
mis, apylinkės lietuviams pirmą 
sykį girdimoms dainelėms. Bū
relis į programą įpynė poeziją ir 
kanklių muziką. Programa žiū
rovams patiko. Kitos dainelės bu
vo palydėtos nuoširdžiomis katu
tėmis, prašant jas pakartoti. Nuo
širdi padėka A. Prapuolenytei ir 
jaunoms daininkėms už gražią 
programą, kurią nemokamai 
mums atliko, atsisakė paimti, net 
ir už kelionės išlaidas. Žiūrovų 
dalyvavo labai mažas būrelis, bet 
buvo džiugu matyti, kaip visi da
lyviai atipriai parėmė parengi
mą, kad rengėjai suvestų balan
są.

LITUANISTINĖ MOKYKLA
Šiais metais LB Kenoshos —Ra 

cinos lietuvių šeštadienio mokyk 
lą lanko dvylika vaikučių, septy
ni iš Kenoshos, penki iš Racinos, 
dviem daugiau, kaip pernai. 
Mokytojauja M. Stanaitytė. Nau
ja mokytoja į mokyklą įvedė nau 
jus būdus vaikus sudominti ge
riau mokytis. Pamokos vyksta Šv. 
Petro parapijos mokyklos patal
pose.

mokslui ar auklėjimui, bet ugdy
ti demokratiškai bendruomenei, 
kurioje individas galėtų išreikšti 
save. Todėl Dewey atmetė mo
ralės dėstymą ir net patį moky
mą kuris tvarkomas pagal tam 
tikrą programą ir varžančias tai
sykles. Jis rašė, kad mokykla ne
turi jokio moralinio tikslo, išsky
rus dalyvavimą visuomeniniam 
gyvenirųe. Pagal tai jis ir jo pa
sekėjai reikalauja, kad visi vai
kai lankytų tik viešąsias mokyk
las, kuriose kaip tik nebūtų Die
vo, Nebūtų mokoma auklėjimo 
ir moralės dėsnių.

Kai iš žmogaus atimamas Die
vas, mokyklose nėra auklėjimo 
ir nemokoma moralės dėsnių, 
žmogus grįžta į primityvumą. Su 
tokiu žmogum gali daryti ką tik 
nori, jeigu tik gali pasiūlyti vilio- 
,aneių primonių. Ir tai kaip tik 
parodo dabartinis gyvenimas, ku 
riame nėra moralės.

-F

I laukė trečio šeimos nario dukre- 
■ lės — Aldonos. Tėvai gruo
džio 15 d. Aldonai iškėlė šaunią 
krikštynų puotą, kurioje dalyva
vo arti šimto lietuvių. Be to Bal
čiūnai augina sūnų Vytautą ir 
dukrelę Birutę, kuriuos iš pat 
mažens auklėja lietuviškoje dva-

B. J.
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S
i— A. A.A.Navicko atminimui, 

jo brolis inž. Henrikas Navickas, 
mirusio brolio įnašą LF papildė 
dviem šimtais. Dabar a.a. An. Na 
vieko įnašas trys šimtai.

— Kenoshos lietuvių kolonija SIOje’
labai didžiuojasi turėdama nors 
vieną savą tautietį, medicinos dak 
tarą. Jis yra Vitoldas Balčiūnas, 
kuris rūpinasi ne tik lietuvių kū
no sveikata, bet_ ir dvasine; pla-! Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
čiąi reiškiasi mūsų tautiniam pa nes jis plačiausiai skaitomas lie- 
sireiškime, talkininkaujant savo tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
žmonai Teresei. QOS Prieinamos.

V. T. Balčiūnai neseniai susi-. i|iiii,iiiiiiii,iiiiiiiiiii,|||||||iminiiinilll>

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

* Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.
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Visiems mūsų parapijiečiams ir visiems 

lietuviams, šiapus ir anapus saulėtosios Ka

lifornijos ribų,

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir
Dievo palaimos pilnų Naujųjų Metų!

PREL JONAS A. KUČINGIS, klebonas 
KUN. DR. ALGIRDAS OLŠAUSKAS 
KUN. DR. PETRAS CELIEŠIUS 
Kun. Benjaminas Uždavinys, MIC

California, 1968 Kalėdosi

Linksmų Šv. Kalėdų 
Švenčių

Linkime visiems mūsų 
klientams ir draugams.

ALBINAS BANIULIS
5301 So. Talman Avenue, 

Chicago, Illinois 60632
Telef. RE 7-7083

BALDŲ PERVEŽIMAS MIESTE 
IR TOLIAU

Pasinaudokite Draugo „CIassified“ skyriumi.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

LINKIME
savo klientams, draugams ir pažįstamiems

RANCH MOTEL
«»- /* J L J T pLT O T f

WALTER RASCIAUSKAS, Pres. JOHN ZALGA, Sėe’y-Treas. JOHN PADŽIŪNAS, Direct.

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

J

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

S. Balzekas, Sr.

linkime klientams, draugams 

ir visiems lietuviams

BALZE KAS 
MOTOR

INC.
“U W1LL LIKĘ US”

CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • VALIANT

DISTRIBUTOR

4030 Archer Avenue
Telephone Virginia 7-1515 S. Balzekas, Jr.

Jf

* Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- ą 
niais — 8:30 — 12:00.
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

proga sveikinu

draugus ir pažįstamus, linkėdamas Dievo palaimos

KUN. JONAS SKRODENIS,

Šv. Teresės parapijos klebonas 
Kankakee, Illinois

1968 metų Marąuette Parko Navų Savininkų or
ganizacijos valdyba Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikina visus savo narius ir prijaučiančius.

Marquette-parkiečiai bei apylinkės namų savi
ninkai kurie dar nesate šios organizacijos nariai, 
prašoma įsirašyti, nes šiuo laiku visi turime būti ge
rai organizuoti ir reikalui esant bendrai kovoti už 
savo turimas nuosavybes.

VALDYBA

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems.

A & R
Automobilių Taisymas — Rody VVork — Sinclair Gazolinas 

6434-38 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60626, TEL, 925-8313 
Sav. Elmer and Bob Wangerow Duodame S-H Green Stamps.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems.

A — J M E A T S
PRIME CHOICE MĖSA — LIETUVIŠKOS DESROS 

2433 Wcst 69th St., Chicago, UI. 60629, Tel. HE 6-6888 
Sav. ANTANAS ir JERONIMAS PLIENIAI

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
linki draugams, klientams ir pažįstamiems Vyrų 

aprangos krautuvė
NORBUT MENS WEAR

5626 W. 63rd St., Chicago, III. 60
60638, Tel. 767-3199

TEL. — 767-3199 Sav. BEN J. NORBUT

MALONI NUOTAIKA IŠGANYTOJO GLMTADIENYJE — 
KALI UOSE IR NAUJUOSE 1969 METUOSE AUKŠČIAUSIOJO 
PALAIMA TELYDI VISUS MANO ARTIMUOSIUS, DRAUGUS, 
PAŽJSTAMUS IR VISUS ZANAVYKUS.

JONAS JANULAITIS
4520 South Hermitage Avenue, Chicago. Illinois 60609

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems lietuviams

ŠIMAITIS
REALTY, INSURANCE

2737 VVest 43rd Street, Telef. CLiffside 4-2390
------- :-------
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Taika ir ramybė —

ŽMONIŲ DVASIOS RAMYBĖ
Baigiasi du tūkstančiai me

tų, kai žmonija pradėjo naują 
istorijos tarpsnį. Istorija pra
sidėjo tokiu, atrodo, nežymiu 
įvykiu, kaip nieikam nežinomo 
Kūdikėlio iš nežinomų tėvų gi
mimu. Ir tas kraštas tebuvo 
tik nežymi didžiulės Romos 
imperijos užkariauta tautelė, 
kuriai Dievo buvo skirta duoti 
prieglobstį Aukščiausiojo Sū
nui. Nors ta tauta buvo ilgus 
amžius rengiama, nors ji atei
nančio pasaulio Išgelbėtojo vil
ties kibirkštį išlaikė savo tra
dicijose, bet ir ji buvo menka 
paruošti jo veiklai dirvą. Pašau 
lio Išgelbėtojas nerado tinka
mos vietos net savo tautoje.

Anuo metu gimęs Jėzus sa
vo tautos buvo laukiamas kaip 
išgelbėtojas iš svetimųjų ver
gijos. Jo laukė kaip ateinančio 
valdovo, kuris vergaujančiai 
žydų tautai padėtų tapti valdo
vais. Bet tai buvo sužalota 
Dievo pažado idėja. Dievas, 
siųsdamas savo Sūnų tapti 
žmogumi, norėjo iki giliausios 
esmės parodyti meilę žmogui, 
duoti jam dvasinę ramybę, nu
rodyti naujus kelius varganam 
žemės gyvenime. Pagal amži
nąjį Tėvo planą Sūnus tapo 
žmogumi, neprarasdamas die
viškumo, pakėlė žmogų } die
viškas aukštumas, neatimda
mas iš jo žmogiškumo. Dievo 
Sūnus gimė pasauly kaip pa
prastas žmogus, kad papras
tas žmogus taptų jo broliu.

Kristus pasaulin atnešė nau
ją mokslą, kurio pagrindas 
yra meilė ir tiesa. Jis atnešė 
taiką ir ramybę, bet tik geros 
valios žmonėms, tokiems, ku
rie ramybę gali rasti savyje ir 
tikrąją taiką — savo brolių 
meilėje. Kristaus taika ir ra
mybė nėra mirusiųjų tylos ir 
amžino miego, bet--gyvųjų ra
mybė, kuri išauga tik kovoj 
prieš blogį ir kovoj už geresnį 
gyvenimą, — geresnį gyveni
mą ne tik sau, bet ir savo ar
timui.

i*
Po dviejų tūkstančių metų 

krikščionybės nešamo mokslo 
taikos dar nematyti. Ilgesnė 
taika tebuvo tik Romos impe
ratoriaus Augusto laikais, bet 
tai buvo pagoniška taika, kai 
nugalėtieji negalėjo priešintis 
ir reikalauti savo teisių iš nu
galėtojų. Ir šiuo metu, kaip ir 
prieš Kristaus atėjimą, tautos 
ir valstybės ilgisi taikos, bet 
jos neieško ten, kur galėtų 
rasti. Ir gal nė vienu žodžiu nė 
ra taip piktnaudžiaujama kaip 
taikos ir laisvės šūkiais. Tuo 
tarpu žmonės daugelyje kraš
tų nuolat žūsta ne šimtais, bet 
tūkstančiais.

Taiką Kristus laiduoja tik 
geros valios žmonėms. Negali 
būti taikos, kai viena valstybė 
temato tik savo reikalus, ne
paisydama kitų skurdo, kai 
viena tauta laisve nori naudo
tis kitų tautų nelaisvės sąskai
ton, kai viena socialinė grupė 
skelbia šūkius, tartum žmogus 
tebūtų tik tiek vertas daiktas, 
kiek jis gali tarnauti tai gru

Spaudoj ir gyvenimo

PARDAVINĖJA ŽMONES...

Laikraštyje “Pittsburgh Press, 
gruodžio 2 d. numery, Volodymyr 
Y. Mayevsky primena “London Ob- 
server” išspausdintą Charles Fow- 
lerio informaciją, kad komunistai 
pardavinėja žmones. Rytų Europos 
komunistai jau surinkę šių kruvi
nų pinigų keletą šimtų milijonų 
dolerių. Vien Rumunija jau iš to y- 
ra turėjusi apie $250 milijonų dole
rių pajamų. Žmonių prekybą va
ro pačios komunistų vyriausybės. 
Išperkamojo mokesčiai pareikalauja 
ma po $7,000 ir daugiau. Daugiau
sia esą išperkami žydai, kurie vyksta 
i Izraelį. Kiti gi išpirktieji daugiau
sia vyksta į JAV.

Tas pelningas žmonių pardavinė 
jimas, kaip kitados vergų preky
ba, yra tik dalis tų būdų, kuriuos 
komunistai naudoja, siekdami pasi

pei. Ir krikščionys istorijos bė
gy ne kartą nusikalto Kristaus 
paskelbtai taikai. Bet tai bu
vo tada, kai ir jie žmogiškumą 
iškėlė aukščiau dieviškumo, 
pasitikėjimą žemiškomis prie
monėmis aukščiau Kristaus 
tiesos ir meilės. Tačiau ir jie 
buvo plakami tos pač’os karų 
ir persekiojimų rykštės.

Taika ir ramybė nėra kažkur 
šalia žmogaus, šalia žmoniios 
ar šalia tautų. Ji yra pačiame 
žmoeuje. io meilėje artimui — 
ar tai būtų kitas žmogus ar 
k'ta tauta. Ir šiandien tautos 
tegali taikos ieškoti tik pačios 
savyje, žmonės ramybę tegali 
rasti tik savo širdyse ir savo 
santykių su savo broliu lygyje. 
Tik čia yra žmonių tikros tai
kos ir ramybės laidas.

*
Kristus atėjo pasaulin kaip 

silpnas Vaikelis, bet savo pa
siuntinybėje jis buvo neperga
limai stiprus. Nuo pat savo gi
mimo jis pradėjo kovą prieš 
blogį, įsiviešpatavusį pasauly. 
Bet, naikindamas blogį, jis ne
sunaikino žmogaus, kuriame 
tas blogis reiškėsi. Savo pa
vyzdžiu jis nurodė, kad nerei
kia naikinti raugių, kol nenu
nokę kviečiai. Jis neužgesino 
smilkstančios dagties, kad ne
sunaikintų ir reikalingos šili
mos. Jis kovojo prieš nusikal
timus, bet neatmetė nusidėjė
lio. Tai galioja ir nūnai kiek
vienam krikščioniui ir kiekvie
nai krikščionybės dėsniais be
siremiančiai organizacijai. Ki
to kelio nėra surasti taikai pa
sauly ir ramybei savyje.

Mūsų gyvenimui ir veiklai 
taip pat reikia Kristaus pa
vyzdžio ir jo mokslo. Šiuo me
tu mūsų tautos išeivijoje idea
las yra kova už idealą, tai yra 
už laisvę ir žmogaus vertą gy
venimą pavergtoje tautoje. 
Karo rykštės mes netrokšta
me, nes ikaras tėra tik neiš
vengiama blogybė, tik kraš
tutinė priemonė, kai jau val
stybė neturi kitų priemonių sa
vo laisvei ir teisingumui ap
ginti. Savo veiklos mes nere
miame neapykanta, nes nea
pykanta pirmiausia pažemina 
patį žmogų, kaip žmogų. Mes 
tik norime, kad blogis būtų 
sunaikintas ir jo vietoj atsta
tytas gėris — artimo meilė, 
tikrasis teisingumas, žmonių 
ir tautų laisvė. Šiems idealams 
įgyvendinti reikia pozityvios 
veiklos, krikščioniškų darbų 
ir tikros ramybės troškimo.

Kristaus gimimo šventė, pri
menanti Dievo Sūnaus atėjimą 
pasaulin ir jo mokslo pagrin
dinius dėsnius, turi priminti 
mums, kad ir mes savo išeiviš- 
koje pasiuntinybėje taiką ir 
ramybę tegalime įrodyti tik 
savo vidine ramybe, laisvės 
troškimą — tik laisvės gerbi
mu ir teisingumą — tik teisin
gais sprendimais. Jau laikas 
bent krikščionims sugebėti blo
gį atskirti nuo žmogaus ir Kri
staus pavyzdžiu artimui paro
dyti tikrąją meilę. Pr. Gt.

pelnyti iš žmonių nelaimės. Jau 50 
metų kai amerikiečiai, gelbėdami sa 
vo artimųjų gyvastis, siunčia siun
tinius už geležinės uždangos. Už 
juos imama po 150 procento mui
to. Pvz. siunčiant kasdieninius reik
menis — siūlus, adatas, batus, vais 
tus, kurie sakysim, kainuoja $50, 
reikia muito mokėti $75. Tokiu bū
du Sovietų Sąjunga iš JAV pilie
čių išplėšia daug milijonų dole
rių. Kaip “The Pittsburgh Press” 
pažymi, komunistai daugiausia taip 
yra nuskriaudę ukrainiečius, gudus, 
žydus, lietuvius, estus, armėnus, gru 
zinus.

Laikraštis pabrėžia, kad būti} tik 
ras reikalas, jog JAV ambasadorius 
šią skriaudą iškeltų Jungtinėse Tau 
tose. “Amerikiečiai negali apsileisti, 
toleruodami tą dvigubą mastą: ko-

Virš Betliejaus skamba Kalėdų varpai. Šia s metais į Betliejų tikimasi atvyks 20,000 maldininkų. Šv. 
Mišios iš Betliejaus bus duodamos' per televiz ją. _________________________

DIENA, KURIOJE KRISTUS GIMĖ

Iš Jim Bishop pasakojimo paruošė dr. V. Litas

Vakaras buvo vėsus ir giedras. 
Prieš 9-ą valandą Betliejaus 
miestas miegojo. Užeigos namai 
buvo rytiniame pilkų namų kom
plekse prie pagrindinio kelio tarp 
Jeruzalės ir Aleksandrijos. Namas 
pastatytas iš tamsaus molio ir kai 
kių. Užpakalinė namo siena 
beveik nusileido į mažo, bet gana 
stataus, slėnio pakrantę, kurioje 
naktimis miegodavo avys.

Moab kalnų viršūnės prie žvaig 
ždžių šviesos atrodė kaip milži
niško aplaužyto piūklo dantys. 
Užeigos namai buvo pilni kelei
vių, tarp kurių sukeliojosi vaikai 
ar verkė maži kūdikai. Keleiviai 
prie užeigos namų yra girdėję 
moters kalbą. Visi tą kalbą girdė
jo. Moters vyras darė labai su
vargusio žmogaus įspūdį. Sotūs 
pirkliai į tą vyrą taip pat atkrei
pė dėmesį. Bet pirkliai nerodė ko
kio gailestingumo, ir niekas neuž
leido suvargusiai šeimai vietos.

Buvo labai nemaloni padėtis. 
Tik maždaug tūkstantis žmonių 
normaliai gyvendavo Betliejuje. 
Betliejus karaliaus Dovydo lai
kais buvo garsus miestas. Dovy
do vaikai persikėlė šešias mylias 
į šiaurę, į Jeruzalę. Saliamonas 
ten pastatė šventyklą. Jeruzalė 
pasidarė Judėjos sostine. Bet
liejus liko tik tarpinė stotis.

Bet šitą vakarą užeigos namai

munistai be jokių kliūčių vykdo 
tuos barbariškumus, kai tuo tarpu 
į mažiausią pasikėsinimą prieš žmo 
gaus teises JAV-se tuoj keliamas 
triukšmas”, baigia savo pareiškimą 
“Pittsburgh Press”.

J. Žvilb.

buvo perpildyti. Imperatorius Au 
, gustas išleido įsakymą surašyti ir 
suskaityti visus imperijos žmones. 
Įsakymas apėmė ir Palestinos 
provinciją, kuri reiškė ne dau
giau kaip Sirijos bato pentiną. 
Imperatorius, norėdamas užtikrin 
ti, kad joks žmogus nebus du kar 
tus įrašytas, įsakė visiems šeimų 
tėvams asmeniškai atvykti į mies- 
tą‘

Juozapas atvyko. Susirūpini
mo žvilgsniu jis pažvelgė į snau
džiančius svečius, vaikus ir ver
kiančius kūdikius. Juozapas kal
bėjosi su užeigos šeimininku. Mo 
teris sėdėjo lauke ant asilo, kurį 
šeima turėjo. Paskutinė nėštumo 
diena. Moteris rankomis atsirė
musi į kelius. Galva kiek nusvi
rusi. Tik sniego baltumo galelijie- 
tiška skara kiek plevėsavo prieš 
nakties vėją.

Niekas prie jos nesiartino. Nie
kas nieko apie juodu ligšiol nebu
vo girdėję. Vyrąs pasisakė esąs 
Juozapas, dailidė iš Nazareto. 
Taip. Bet Nazaretas yra toli į 
šiaurę, vieta, kurioje gyvena tik 
paprasti ūkininkai.

Juozapas su nėščia moterimi 
ant mažo asilo keliavo daugiau 
kaip šimtą mylių pėsčias, kalkė
tais keliais. Bet dabar jis negali 
gauti vietos užeigos prieangy.

Prieš Juozapą buvo du keliai: 
abu nuo užeigos namų ėjo rytų 
kryptimi. Ten visai netoli prie kai 
no buvo baltų kalkių tvartas. Kar 
vės, keletas asilų ir kupranuga
rių ten ramiai praleisdavo nak-1 
tis. Gyvuliai tvirtai pririšti. Tik 
avys ir paukščiai lakstė laisvai.

Juozapas priėjęs prie Marijos,

VIDURNAKČIO SERENADA
Romanas

AURELIJA BAIAŠAITIENE
12 ------

— Rena, ar mano pasiaugomis.turėtum skųstis?
— Ne, aš nesiskundžiu. Bet, norėdamas dar labiau 

praturtėti, neprievartauk manęs. Tu visada gali mud
viejų sutarties atsisakyti, ir aš nieko prieš neturiu, jei 
tu ir vėl užsiimsi savo agentūros reikalais, ieškodamas 
naujų žvaigždžių, kurios gal tau labiau paklus. Aš tu
riu savo nusistatymą, kurio nekeisiu. Ir nevartok tokios 
pigios prievartos. Jei mano vyras gyvas ir mano dukra 
kur nors gyvena, jie būtų mane radę, jei būtų norėję.

— Nebūtinai. Čia didelis kraštas, Rena. Du šimtai 
milijonų. Lengva prapulti. Bet, matydamas tave nelai
mingą, aš ieškau priemonių tau padėti. Jei leistum, aš 
pasamdyčiau geriausią detektyvų agentūrą. Anksčiau ar 
vėliau rasi savo dukrą ir vyrą, jei jie gyvi.

— Ne. Man tai per žema. Gal kada nors. Bet kai 
pagalvoju, kad mano Matilda dabar jau beveik aštuo
niolikos metų, toks baisus ilgesys suspaudžia širdį.

— Tu man niekada neatrodei, kaip idealios mo
tinos tipas, Rena.

Renata krūptelėjo. Jos akyse sutviskėjo ašaros.
— Atleisk, aš nenorėjau tavęs įžeisti, Rena.
— Tu teisus, Bill. Aš nebuvau gera motina. Nusto 

jau abiejų vaikų. Bet norėčiau savo dukrą bent iš tolo 
pamatyti. Gal net tokio susitikimo bijočiau, nes vargu ar 
ji man dovanotų... Nebuvau gera motina...

Valandėlę abu tylėjo. Renata pagaliau pertraukė
tylą.

— Geriau skubėsiu. Ketvirtą.valandą turiu važiuo

atsiprašė ir apgailestavo: užeiga 
neturi mums vietos. Nusiminęs 
ir susirūpinęs jis vedė ją ir asilą 
žemyn.

Kūdikis turi greit gimti. Mari
ja šią sunkią valandą buvo reika
linga pagelbos. Po savo mylin
čia širdimi ji nešiojo brangiausią 
pasaulio naštą. Dabar štai lai
kas. Brangenybė turi išvysti pa
saulio šviesą. Asilas, karpyda
mas ausimis, sunkiai žingsniavo 
paskui savo šeimininką. Juozapas 
tuo momentu užmiršo pažvelgti 
į dangų: tikriausiai viršum Moab 
kalnų dangaus skliaute jis būtų 
pamatęs naują šviesią žvaigždę. 
Bet Juozapas turėjo žiūrėti kelio 
ir saVo kojų. Tik piemenys ir iš
mintingi Jericho vyrai stebėjosi 
naujos žvaigždės pasirodymu.

Vidury tvartelio stovėjo tuščios 
ėdžios. Lauke dvelkė vėsuma. O- 
ras tvartelio viduryje nuo gyvu
lių buvo gerokai sušilęs. Juozapas 
nukėlė nuo asilo savo dar dvide
šimts metų neturinčią moterį. Jis 
pažvelgė į ją pilnomis bejėgišku
mo akimis. Marija atrišo baltų 
drobelių ryšulį. Juozapas pagel
bėjo: pirmiausiai jis išvalė ėdžias. 
Po to jis nuėjo prie šulinio ir at
nešė vandens. Marija ruošėsi -prie 
to, kas turėjo būti padaryta. At
rodė, kad prie šito darbo ji buvo 
pripratusi. Nėštumo mėnesiais ji 
laikėsi žydų papročių. Bet Mari
ja, bijodama, kad gimdymas ne
būtų nelaimingas, susilaikė nuo 
tam tikrų valgių, daugiausia ji 
vengė sūdyto maisto ir riebalų, 
nors žydų įstatymai reikalavo 
valgyti sūdytos žuvies ir garsty
čių.

ti į studiją. Viskas pagal tavo planus, Bill. Jau baigia
me trečią plokštelę. Po to norėčiau kur nors pailsėti. 
Ir nepakišk man naujų sutarčių koncertams. Esu išsi
sėmusi ir reikalinga poilsio. Norėčiau kur nors išvažiuo
ti. Gal ir vėl į Europą. Būtų malonu aplankyti tas vie
tas, kuriose mokiausi, ir sutikti senus dainavimo mo
kytojus. Tik jokių koncertų...

— Tavo valia, Rena. Gal tau tikrai poilsio reikia. 
Turėtum pataisyti nuotaiką.

— Juo toliau, juo gilesnė mano melancholija. Sens 
tu ir esu vieniša. Gal tu teisus, Bill. Gal ir reikėtų ban
dyti surasti savo dukrą.

— Aš galiu tuoj... Turiu tavo pilnus įgaliojimus, 
tik man reikia dar kai kurių smulkmenų ir tavo pa
rašo...

— Ne, kitą kartą, Bill.
— Ar galiu užsukti sekmadienį pietų? Pakalbėtu

me daugiau prieš kelionę. Be to, turėtume aptarti ir tavo 
atostogų planus.

— Ne, šį kartą tavo paslaugų nenoriu. Norėčiau 
vieną kartą viską suplanuoti pati. Ačiū. Nenoriu pasiro 
dyti nedėkinga, bet norėčiau keliauti be reklamos, be 
tikslo, incognito... Nors vieną kartą nekomerciškai. Leisk 
man pradingti kokį mėnesį, Bill. — Renata bandė šyp
sotis, bet jos akys buvo liūdnos, ir jos balse skambė
jo nuovargis.

— Kaip nori, Renata. Tavo valia. Aš tik tavo ver
gas.

— O? Ar ne atvirkščiai — nusišypsojo Renata.— 
Aš turiu visada elgtis pagal tavo nurodymus, nes “taip 
diktuoja sutartis”. Ne, Bill, sekančios sutarties laikui 
priartėjus, aš perskaitysiu visas smulkias raideles. Man 
reikia daugiau laisvės. Aš noriu kai kuriuos sprendimus 
pati daryti. Atrodo, kad mano jau toks likimas — visi

I Marija paprašė Juozapą neto
li tvarto sukurti ugnį ir padavė 
jam didelį ąsotį. Juozapas šitaip 
turėjo parengti šilto vandens. Ma
rijos įsakymų Juozapas nuošir
džiai klausė. Marija, matyda
ma prieangyje avis, suprato, kad 
kur nors netoli turi būti ir pieme
nėlių. Juozapas turėjo parūpinti, 
kad piemenėliai šiuo laiku neitų 
į tvartelį.

, Juozapas, nuovargio prislėgtas 
vyras, išėjo kurti ugnį, bet jo min
tys buvo prie Marijos. Ąsotis bu
vo pripiltas vandens. Bet Juozapo 
ausys buvo įtemtos: gal būt greit 
jį šauks Marija. Tyliai jis kalbėjo 
maldas. Juozapas dar prieš tap
damas Marijsos sužadėtiniu, tu
rėjo daug rūpesčių. Marija iš 
džiaugsmo, kas iš jos turi gimti, 
tiesiog spinduliavo. Juozapas ta
da galėjo ją atstumti. Bet jam pa
sirodė angelas ir pasakė:

“Juozapai, Dovydo sūnau, nesi 
bijok Mariją priimk, kas iš jos 
gims, yra iš šventosios Dvasios. 
Ji pagimdys sūnų, kuriam bus 
duotas Jėzaus vardas, savo tau
tą Jis išvaduos iš nuodėmių”.

Juozapas gerai atsiminė senų 
pranašų žodžius. Pranašai, skel
bdami Dievo valią, yra pasakę: 
“Žiūrėkit, mergaitė bus nėščia ir 
pagimdys sūnų, įr jis vadinsis Im- 
manualis, kas reiškia Dievas su 
mumis”. Juozapas dabar pažiū
rėjo, kaip vanduo šilo ir garavo. 
Rankos pradėjo drebėti, kai jis a- 
pie tuos dalykus galvojo.

Žvaigždė stovėjo aukštai ir bu
vo šviesesnė kaip anksčiau, kada 
jis girdėjo tylų Marijos šauksmą. 
Marija neparodė savo kančių, 

i Juozapas skubėjo į vidų. Bet ne 
užmiršo šildomo vandens. Vėl iš
bėgo į kiemą. Bet skubiai grįžo 
prie Marijos. Juozapas labai su
sirūpino Marijos padėtimi. Ma
rija sėdėjo kiek palinkusi prie ė- 
džių: rankose laikė baltą ryšulė
li-

Juozapas pirmiausiai pažvelgė 
į ryšulėlį ir pamatė mažą galvy
tę. Drėgni plaukučiai ir kiek raus 
va veidelio oda. Akytės primerk
tos. Alyvinė lemputė visam tvar
teliui davė kiek šviesos. Juozapas’ 
lėtai dairėsi į šalis, lyg norėda
mas šitą įvykį užmiršti.

Marija prie silpnos šviesos at
rodė kiek pasenusi ir išvargusi. 
Pažvelgė į Juozapą ir švelniai nu
sišypsojo. Juozapas vėl žvelgė į 
suvystytą mažytį ir atsiklaupė. 
Minutę jis laukė. Marija Juoza
pui priminė šilto vandens reika
lingumą. Marija sekė tų laikų ri
tualu: kūdikį suvyniojo į drobę, 
išmaudė šiltame vandeny, po to 
jo krūtinytę ir nugarėlę patrynė 
druska. Kūdikis turėjo būti var
du, — tą jie iš anksto žinojo, —Jė 
žus, kas reiškė Išgapytoją.Vėliau 
jis bus vadinamas Kristumi, kas 
reiškia Mesiją.

Juozapas atnešė vandens ir žiū 
rėjo kaip jo Globotinis pirmą kar 
tą bus maudomas. Motinos ran
kos lėtai ir švelniai trynė druska. 
Kūdikis pirmą kartą pravirko. 
Motina Jam davė pirmą valgį —

daro už mane sprendimus, o aš juos tik vykdau.
— Ar tik neperdedi, Renata? — mikliai, kiek jam 

jo svoris leido, nuo kėdės atsikeldamas, pašoko Marcuc- 
ci. Abiem rankom suėmęs Renatos brangius kailinius, 
jis atsargiai jais Rengė jos pečius. Renata lėtai movėsi il
gai plonas odines pirštines.

— Kai pagalvoju, koks beprasmiškas mano gyve
nimas, beveik būtų vistiek, kas daro sprendimus. Gal 
aš ir pavargčiau juos darydama. Esu išlepusi. Dėl sek
madienio — tai prašau peitų, kaip paprastai.

— Gerai. Aš būsiu, apie penktą valandą. Ko nors 
reikia? Šampano? Užkandžių?

— Žinai, kad man nieko netrūksta. Barbara pui
kiai šeimininkauja. Bus ne tik šampano, bet ir tavo 
mėgstamų cigarų. Tai simboliški atsisveikinimo pietūs.

— Dar vienas dalykas. Prašau, Rena, leisk man 
paieškoti tavo dukters. Visvien neturėsi ramybės. O aš 
galvoju, kad, vienaip ar kitaip pavykus gauti kokių 
nors žinių, tu aprimsi. Gal tada...

— Žinau, Bill, žinau. Gal tada tu mane priversi 
pasirašyti vėl visą eilę sutarčių. Kad galėčiau tavimi 
nusikratyti, beveik pažadu, kad, jei surasi mano dukterį, 
aš būsiu paklusnesnė. Aišku, po tiek metų turiu mažai 
vilties. Bet tai tau duos truputį darbo. Ir tavo figūrai 
nepakenks, — Renata pusiau sarkastiškai, pusiau drau
giškai peržvelgė Marcucci.

— Prašau, nepriekaištauk, Renata. Ir aš nieko gy
venime neturiu, išskyrus tavo karjerą. Kadaise galvo
jau vesti, bet neradau merginos, kurios meile galėčiau 
pasitikėti. Su mano išvaizda... tik mano kišenė galėtų 
būti meilės mastas. Tu mano meile tapai...

— Ta, ta, ta... Ar dabar aš jau kalta, kad neve
dei, Bill?

(Bus daugiau)

saldaus šilto pienuko. Pirmoji 
gerosios Motinos auka Sūnui. 
Gyvuliai tyliai žvelgė į kūdikį.

Naujasis žemės pilietis gulėjo 
ėdžiose ir miegojo. Mažutė kumš
telė buvo laikoma prie pat gal
vytės. Juozapas išgirdo lauke 
triukšmą. Šią naktį toks didelis 
įvykis. Juozapas norėjo pasilikti 
vienas prie savo šeimos. Svetimuo 
sius jis norėjo prašyti, kad jie pa
liktų ramybėje Mariją ir Jos Sū
nų.

Tai buvo piemenys. Įvykis yra 
jaudinantis: piemenėliai, kupini 
džiaugsmo, kalba visi kartu.

Piemenys kalnuose ėjo nakti
nę sargybą. Matė naują žvaigž
dę. Visi apie tai kalbėjo didele 
nuostaba. Bet staiga pasirodė 
Viešpaties angelas. Piemenėliai 
iš baimės užsidengė apsiaustėliais 
akis. Angelas pasakė. “Nebijokit. 
Žiūrėkit, aš paskelbsiu jums dide
lį džiaugsmą. Šiandien jums gi
mė Išganytojas, kuris bus vardu 
Kristus, Viešpats Dovydo mieste. 
Štai koki ženklai: Rasit vystyklė
liuose suvystytą Vaikelį, kuris y- 
ra ėdžiose paguldytas”. Pieme
nėliai vėl atsidengė akis. Ange
las buvo apsuptas kitų angelų, 
kurie viens kitam sakė: “Garbė 
Dievui aukštybėse ir ramybė že
mėje geros valios žmonėms”. Juo 
zapas klausėsi ir stebėjosi. Triuk
šmas vis kilo. Juozapas kalbėjos 
su Marija. Marija prašė įleisti vy
rus į vidų.

Vyrai šiurkščiomis nuo darbo 
rankomis ir saulės nudegintais 
veidais pažvelgė į prakartėlę ir 
pamaldžiai suklaupė. Marija iš
girdo tylius vyrų maldos žodžius. 
Bet ji nieko nesakė. Marija iš nau 
jo pradėjo pergalvoti visą padė
tį. Pirma mintis ją padarė laimin 
ga: ji yra šito brangiausio Kūdi
kėlio motina. Didelis jos širdies 
džiaugsmas. Bet dabar, kada 
prie prakartėlės matė suklaupu
sius vyrus, žinojo ji, kad tai yra 
daugiau kaip paprastas kūdikis. 
Kūdikis yra piemenėlių Dievas. 
Kūdikis yra ir Jos pačios Dievas. 
Tai Išganytojas, nuo seniausių 
amžių žmonėms pažadėtas. Kū
dikis yra Dievas ir Dievo Sūnus. 
Kūdikis — taip pat dangaus ir 
žemės kūrėjas.

Marija apie tai ilgai galvojo. 
Išminčiai iš Rytų šalies buvo pa
kely. Marija vėl pažvelgė į Kū
dikį, kuris vis miegojo. Dieviška
sis Kūdikis taip pat reikalingas 
mylinčios Motinos. Marija yra 
dieviškojo Kūdikio mylinti Moti
na.

Romoje vyko aštuntoji Itali
jos leidyklų knygų paroda, ku
rioje buvo išstatyta virš 10,000 
įvairių veikalų. Ypatingo dėme
sio parodoje susilaukė Milano 
leidyklos naujai išleista antroji 
laida “šventojo Sosto alktų”, ku
rie nuo 1865 metų iki 1908-jų 
buvo leidžiami Milane. Tik po 
to Vatikane buvo pradėtas leis
ti oficialių dokumentų leidinys 
“Actą Apostolicae Sedis”, kuris 
šiomis dienomis mini 60-sias 
metines.
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LIETUVOS DIPLOMATIJOS 
ŠEFO RAŠTAS

Savo pareiškime, padarytame 
Visuotinės Žmogaus teisių de
klaracijos paskelbime 20 metų 
sukakties proga, tamsta esi 
kvietęs tarptautinę bendruome
nę veiksmingai vykdyti tos de
klaracijos nuostatus. Aš sveiki
nu tamstą iškėlus tokiu būdu 
reikalą ginti vieną esmingiausių 
civilizacijos elementų.

Tamstos partiškime, be to, 
sakoma, kad deklaracija yra 
padėjusi pagilinti žmogaus tei
sių ir pagrindinių laisvių res
pektavimą visame pasaulyje. 
Aš leidžiu sau atkreipti tamstos 
dėmesį j tai, kad šitaip teigia
mai apibūdinta eiga vis dėlto 
tikrumoje yra labai aprėžta, 
nes susiduria su neįveikiamo
mis kliūtimis centro ir rytų Eu
ropoje.

šios kliūtys kyla iš vieno J. 
Tautų nario, Sovietų Sąjungos, 
santvarkos bei politikos. Sovit- 
tų Sąjunga ne tik nesirūpina 
gilinti žmogaus pagrindinių tei
sių ir pagrindinių laisvių res- 
pėktavimo, bet jas pastoviai ir I 
įžūliai pažeidžia tiek savo teri
torijoje, tiek jos neteisėtai o- 
kupuotuose ar šiaip užvaldy
tuose kraštuose.

Vienas ryškiausių tam įrody
mų yra Lietuvos padėtis. So
vietų Sąjungai užpuolus ir o- 
kupavus Lietuvą, lietuvių tau

tai yra atimtos visos laisvės, 
jos tautinė individualybė yra 
rusinimo grėsmėje, jos religi
niai jausmai pažeidžiami pasto
viu Bažnyčios persekiojimu, 
kraštas alinamas Maskvos vyk
domo ekonominio išnaudojimo.

Prieš keturis mėnesius, Sovie. 
tų Sąjungai įsiveržus į Čekoslo
vakiją, tamsta, Ponas Genera
lini Sekretoriau, pareiškei, kad 
Čekoslovakijos įvykiai yra nau
jas smūgis prieš tarptautinę 
tvarką bei moralę, kurie sudaro 
Jungtinių Tautų statuto pagrin
dą. Toks Sovietų Sąjungos pa
smerkimas privalo būti jai tai
komas taip pat ir juo labiau 
už Lietuvos ir dviejų kitų Bal
tijos valstybių — Estijos ir Lat
vijos — užpuolimą ir okupaciją.

Aš tikiuosi, jog Jungtinės 
Tautos laiko savo pareiga žiū
rėti, kad Visuotinės Žmogaus 
teisių deklaracijos garantijos 
būtų teikiamos visoms tautoms 
be jokios diskriminacijos, o y- 
pač tiems, kurių teisės ir laisvė 
yra pačių Jungtinių Tautų na
rio Sovietų Sąjungos mindžio
jamos.

Šio įsitikinimo vedamas, reiš
kiu viltį, kad Jungtinės Tautos 
vis dėlto nusispręs remti lietu
vių tautos pasiryžimą atstatyti 
savo valstybės nepriklausomy
bę.

Viešpatie, tu kuris rūpintojėliu 
mūsų žemėje rymai —
Ar žinai,
kad mes Dievą
užmusėm
ir paskelbėm mirusiu.
Išdžiūvo tau ašaros medyje, 
ir nulinko ąžuolo galva, 
beklausant mūsų 
juoko,
meluoto žodžio,
veidmainystės.
Sakai, — laisvę mes tupim —
O ji guli purvyno patale.

Vytautas Kasniūnas

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkiu

visiems savo parapijiečiams, veikė
jams. draugijoms ir pažįstamiems. 
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir vi
sus katalikiškos spaudos platintojus 
linkėdamas jiems kogeriausio pasise
kimo.

KUN. P. LUKOŠIUS
Visų Šventų Parapijos 
Klebonas

JORGE DE LIMA

MODESTO VEIDAS

Draugų vardais man sirpsta lūpos. 
Minčių orlaiviais skrendu namo, 
kur ant tvoros balandžiai supas, 
ir blizga šulinio liemuo;

kur žilo Kanapinsko kiemas 
atgyja mėlynam sapne, 
ir žalio svirplio kantilenai 
pritaria katė raina;

kur mylimas Modesto veidas 
nušvinta su velykine aušra, 
i vidų jo mintis įleidęs, 
eilėraščius draugams rašau.

Bet nežinau, kur jų namai — 
skliautuose ar tenai?

%

LINKIME VISIEMS 
LINKSMŲ KALĖDŲ 

ŠVENČIŲ!

DAPKUS PRINTERS
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime visiems savo klientams ir draugams

TULPĖ VALGYKLA
EUGENIJA IK BRONIUS BUNSTRUBAI, Sav.

2447 West 69th Street

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —
4605-07 So. Hermitage Avenue

Tol. YArda 7-1741—7-1742
4332-34 So. California Avenue

Tet LAfayette 3-0727
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

ry
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

LINKIME MOŠŲ KLIENTAMS, DRAUGAMS IR PA2ĮSTAMIEMS
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

STATION
4824 S. California Ave., Chicago 32, DI. Tel. VI 7-9327 

Sav. K. ERINGIS

KŪČIŲ VAKARAS

Vakaras šventas, vakaras Kūčių,
Ką mums šiandieną išburs jis?
Mūsų negrįžtamų metų likučio 
Dienos užgesti kur bursis?

Daug artimųjų trūksta prie Kūčių, 
Staltiesės svetimo lino.
Šykštus likimas nebe rieškučiom 
Dovanas mums išdalino.

Mūsų Betliejun — tėviškėn kūčių 
Grįžti ženklai nebežymūs. — 
Mirksinčios liepsnos vargo žvakučių 
Dar nenušvinta grįžimui.

Vakaras šventas, vakaras Kūčių,
Ką mums šiandieną išburs jis?
Mūsų negrįžtamų metų likučio 
Dienos užgesti kur būrais?

J, Mikuckis

Kūčios buvo didžiausio tvarkymo
si ir švarinimosi diena. Kūčių vakarie
nei visa šeima rinkdavosi prie balta 
staltiese užtiesto stalo.

Tradiciniai Kūčių valgiai buvo 
įvairūs: silkės, žuvys, džiovinti gry
bai, šližikai su aguonų pienu, avižinis 
kisielius.

Kūčias pavalgius, stalas nebūdavo 
nukraustomas, kad turėtų kuo pasi
vaišinti mirusiųjų vėlės. kurios tą 
naktį grįžtančios savo namų aplan
kyti.

Tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų, va
dinamuoju tarpukalėdžiu arba švent
vakariais, moterys neverpdavo, ne
karpydavo, kad veršiukai nebūtų nu
karpytomis ausimis, o ėriukų vilna 
nebūtų pernelyg susiraičiusi.

Aukštaitijoje tarpukalėdžio vaka
rais jaunimas ruošdavo šokius dažnai 
su vaišėmis, vadinamus kalėduško- 
mis", arba vakaronėmis.

Iš Kalėdų ir N. Metų oro buvo 
spėjamas ateinančio pavasario ir va
saros oras: "Jeigu Kalėdos šaltos, 
tai Velykos baltos", tai irgi šal
tos, su sniegu. Jei N. Metų oras šal
tas ir giedras, tai bus šilta vasara, 
jei per kalėdas šarma, tai tais metais 
gerai derės žieminiai javai. Jei nak
tis žvaigždėta, gerai užderės žirniai.

fight birth detects

M ARCH 
DIMES

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ!

Kalėdų Šventės kasmet mums primena žmonijos istorijos 
sąvartą. Savo gimimu Kristus pradėjo naują viso pasaulio 
erą, nors nepanaikino jo gamtinio vyksmo, kuriame atpirkta
sis žmogus turi kentėti ir mirti. Ir krikščionybės eroje žmo
gus turi kentėti vargą, persekiojimus, gentys ir tautos turi 
kovoti už savo likimą, kad neišnyktų iš istorijos. Visais am
žiais žmonija ilgėjosi ir neturėjo ramybės, kurios ypač šian
dien mes visi esame pasiilgę.

Kristaus gimimo naktį angelai giedojo, skelbdami garbę 
“Dievui aukštybėje ir žemėje ramybę geros valios žmonėms” 
(Lk. 2, l'ij. Dėl savo įsijungimo į žmonių vargus ir kentėjimus 
Kristus davė mūsų gyvenimui gilią prasmę, kad mes galime 
tapti ir esame Jo Dangiškojo Tėvo vaikai. Iš čia ateina ge
ros valios žmonėms džiaugsmas ir ramybė.

Šio džiaugsmo ir ramybės linkiu mūsų geradariams ir vi
siems lietuviams, ypač kad mūsų visa veikla lietuviškojo gy
venimo baruose būtų visiems geros valios ženklas, nešąs 
ramybę, ir viltis pavergtajai Tėvynei.

Kun. V. Rimšelis, MIC 
Marijonų Provinciolas

Būdami šį rudenį Jungtinėse Amerikos Vaistytose, 
mudu su žmona patyrėme iš lietuvių visuomenės labai daug 
nuoširdaus palankumo. Jis buvo juo įspūdingesnis, kad tiek 
organizacijos ir spauda, tiek atskiri asmenys teikėsi pami
nėti geru žodžiu mano 70 metų ir 50 tarnybos Lietuvai su
kaktį. Mūsų gausūs kontaktai su įvairių pažiūrų, senos ir 
jaunos kartos žmonėmis buvo mums didžiai naudingi ir ma
lonūs. O svarbiausia — jie sudarė mums progą arčiau su
sipažinti su Amerikos lietuvių visuomenės gyvenimu, ku
riame visada yra ryškus pasiryžimas rūpintis lietuvių 
likimu ir laisvės atstatymu.

Negalėdami padėkoti atskirai kiekvienam, kas savo 
palankumu ar svetingumu yra padaręs šią mūsų kelionę 
neužmirštamu mums įvykiu, mudu su žmona prašome vi
sus šiuo keliu priimti mūsų giliausią padėką kartu su ge
riausiais Kalėdų švenčių ir Naujųjų metų linkėjimais.

Stasys Lozoraitis

SESĖS LIETUVĖS, BROLIAI LIETUVIAI,

Sveiki sukaukę Kalėdų ir Naujų Metų švenčių!
Teneša jos mums visiems, laisviems ir pavergtiems, 

džiaugsmą, mūsų lūkesčių ir vilčių išsipildymą, tekelia mū
sų dvasią ir pasiaukojimą bendruomenės bei organizacijų 
darbuose, tepriartina Lietuvos laisvės aušros patekėjimą.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
A VALDYBA

TĖVAS ALFONSAS BERNATONIS
j

šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiai 
sveikina savo prietelius ir pažįstamus.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime klientams, draugams ir pažįstamiems

J

2443 W. 63 rd St. Tel. PRospect 8-0833

GUŽAUSKAS BEVERLY 
HILLS FLORAL CO.

ANTANAS ir ALDONA GUŽAUSKAI 
“KAS TIK ĮMANOMA GELESE”

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linki draugams ir pacientams

DR. S. IR M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2751 West Slst Street 
Tel. ofiso HE 4-5758 — Res. Hl 5-3225

ės

it i t
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams

MR. ir MRS. PAUL PUTRIM
BUČERNĖ TR GROSERNE

1446 South 49th Ct. Cicero, Illinois
Phones OLYMPIC 2-7529

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
proga,

sveikina savo parapijiečius, draugijas, veikėjus, 
profesijonahis bei biznierius, linkėdamas visiems 
geriausio pasisekimo ir Dievo palaimos.

KUN. ST. JONELIS
ŠV. BALTRAMIEJAUS PARAPIJOS 

KLEBONAS, WAUKEGAN, ILL.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime visiems.

CAPITOL PHOTO ENGRAVERS
98G0 VVest Derby Lane, VVestchester, Illinois 60158 

TELEF. — 681-0055

Gamina preciziškai visokias klišes.
J

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkiu visoms savo klientėms ir draugams

ARTISTIC BEAUTY SALON
Sav. VLADAS ANDRIJAUSKAS Ir šukuotojos

2711 West 7lst St., Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 6-1098

_

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime savo draugams, klientams ir pažįstamiems.
JONAS IR NATALIJA VAZNELIAI

MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVE 
2624 West 59th Street — Telef. PR 8 - 8479

Chicago, Illinois 60629
šviežia mėsa, vietos ir importuoti produktai

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linki savo draugams, klientams ir pažįstamiems

DELTA LOUNGE
5640 W, 87th St., Oak Lawn, Illinois

JUOZA.S KASPERAVIČIUS, savininkas

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ SVEHC1Ų
linkiu visoms savo klientėms ir draugams

MARINELLO BEAUTY SHOP
. VISŲ RUSIŲ GROŽIO KULTŪRA 

MRS. JOSEPHINE CHIPAS, savininkė
šeštad. nuo 9 r. iki 6 v. v. Kitomis dienomiB nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 

Pirmadieniais, trečiadieniais ir sekmadieniais uždaryta.
3600 S. Emerald Ave. — Tei. LA 3-9741. Įėjimas iš 36-tos gatvfis 

% ------------------------- ----------- --- ----------------------- *

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems!

CLEARING HOTEL
5524 W. 63rd Place, Chicago, III. 60638

TeL PO 7-8282 Sav. Irena ir Antanas Petraičiai

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
linki savo klientams, draugams ir pažįstamiems.

LITHUANIAN BAKERY
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

2450 We$t 59th St. Tel. HEmlock 4-7434
REIKALAUKITE MŪSŲ GAMINIŲ VISOSE KRAUTUVĖSE

J*

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems

MYKOLAS BAJORŪNAS IR ŠEIMA
LIŲUOR STORE & TAVERN 

2451 West 69 Street GR 6-9092 Chicago, III.
VIETOS IR UŽSIENIO GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

i



Sr

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Savo Pacientams ii Prieteliams

DR. ir MRS. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

r<^

Džiaugsmo, mus vienyjančios meilės bei 
Kristaus palaimos Kalėdoms ir Naujiesiems Metams 
visiems lietuviams ir laisvės aušros pavergtai Lie
tuvai linki

JAUNIMO CENTRO DIREKCIJA

Kun. Jonas Borevičius, S.J. 
Kun. Jonas Raibužis, SJ.
Kun. Algimantas Kezys, SJ.

.//
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

AUDYKLA „JUOSTA4
STANISLOVAS YURKUS, Sav.

2448 West 71st Street 
Chicago, Illinois, Tel. 737-5529

Sr

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime visiems savo kostumeriams

NAUROCKI PHARMACY
WALTER G. NAUROCKI, R. Ph., Ph. G. 

2759 West 43rd Street Chicago, Illinois 60632 
Tei. Virginia 7-8344-45

ss

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

PALANGOS VALGYKLA
JUOZAS IR JADVYGA BARTKAI

6918 So. Westem Avė., Chic..feo 36, III. 
Tel. GRovehiU 6-9758

rir

NUOŠIRDŽIAI LINKIME

Sr

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
VISIEMS LIETUVIAMS

PAULIUS HARDWARE
2415 W. 69th St. Chicago 29, III.

PH. HE. 4-5967
Sr

Sr
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu visiems savo klijentams ir draugams

PETE’S FOOD STORE
ir “DRAUGO” stotis

PETRAS ŠMITAS, sav. prieš šv. Jurgio bažnyčią 
901 W. SSrd Street, Chicago, Illinois 60608, Tel. YArds 7-0087

Cikagiėkis karys Jack Bortoli netoli Kambodijos sienos bcsilsėdamas 
durtuvu gano vieną iš didelių ir kenksmingų skorpionų.

AUGA PASAUKIMŲ 
SKAIČIUS

Kaip praneša Indijos katali
kų vienuolynų informacijos 
centras, paskutinių metų laiko
tarpyje Indijoje pastebimas di
delis dvasinių pašaukimų augi
mas. Nuo 1959 metų iki šiol ku
nigų skaičius vyskupijose paau
go 35 procentais, gi tuo pačiu 
laiku pašaukimų skaičius į vie
nuolynus padidėjo 82 %. Mote
rų vienuolynai Indijoje tame pat 
laikotarpyje pakilo 45 procen
tais.

— Riteriams, ginklanešiams, pir
kliams, gydytojams, kalviams, ra
čiams, kurpiams, kailiadirbiams, ma 
lūnininkams, krautuvininkams ir ki
tiems bet kokiems amatininkams — 
šiems visiems išvardintiems žmo
nėms mes norime paskirti žemės 
kiekvienam pagal jo padėtį.

Tie žemdirbiai, kurie norės atvyk
ti, 10 metų tedirba mūsų žemę be 

; mokesčio. Pirkliai teatvyksta ir iš- 
! vyksta laisvai, be jokių rinkliavų ir 
muitų, visai be jokių kliūčių.
(Iš Gedimino 1323 m. sausio 25d. 
laiško).

PRANCŪZIJOS VYSKUPŲ 
LAIŠKO MINTYS

kartais ir pasikalbėjimais. Tik 
dabar yra visa problema, ar tie 
kunigai atlaikys prieš didelį pa
saulio spaudimą, kuris kunigus 
daugiau palies, negu paprastus 
darbininkus. Prancūzų vysku
pai parodė drąsą — jie ir lei
džia — mėgina.

(J. Venckus, SJ)

Viena Prancūzijos vyskupų 
laiško idėja praėjo beveik ne
pastebėta. Prancūzų vyskupai, 
susirinkę Lourde, aptarė labai 
reikšmingus teologinius ir baž
nytinius klausimus. Vyskupai 
labai susirūpino, kad dabar eina 
didelė supasaulėjimo dvasia per 
visus kraštus, taip pat ir per 
Prancūziją, kaip visokios rūšies 
ateizmas, “Dievo mirties” teo
logija ir dabartinė Bažnyčios 
autoriteto krizė.

Tarp kitko, vyskupai prilei
džia, kad kunigai pasidarė labai 
judrūs ir veržlūs. Jie nutarė, 
kad kiekvienas vyskupas savo 
vyskupijoje gali duoti leidimą 
savo kunigams šalia kunigiškų 
pareigų pasirinkti sau net visai 
dienai kokį apmokamą darbą 
ar kokias pareigas. Prancūzų 
vyskupai jau pirmiau buvo lei
dę kunigams — specialiai pa
rinktiems — dirbti fabrikuose. 
Vatikanas paskutinį kartą tokį 
leidimą buvo davęs 1965 m. su 
ta sąlyga, kad šitas leidimas 
turi būti kas treji metai atnau
jintas, naujai ištyrus visas ku
nigų darbininkų problemas. 
Kaip tik dabar jau tie trys me
tai pasibaigė. Vyskupai visą ši
tą reikalą apsvarstė ir praplėtė. 
Ateityje kiekvienas vyskupas 
jau atskirai savo kunigams ga
li leisti eiti į fabrikus ar dirbti 
kitose įstaigose.

Vatikanas griežtai drausdavo 
kunigams darbininkams eiti į 
darbininkų sąjungas. Dabar lei
džiama kunigams dalyvauti to
kiose sąjungose ir užimti vado
vaujamas vittas, jeigu bus dar
bininkų išrinkti. Vyskupams ne 
labai patiko, kad visa eilė kuni
gų be savo vyskupo leidimo jau 
tokias apmokamas pareigas bu
vo paėmę, nes norėjo kalbėti 
žmonėms “veiksmais ir dar
bais”, ne tik žodžiais. Jie neno
rėjo būti tik “liturgijos tarnau
tojais”. Vyskupai labai ramiai 
priėmė tuos kunigus, kurie vys
kupams statė “savo reikalavi
mus”. Kiti vyskupai net nu
važiavo pas tuos kunigus pie
tauti. Kunigai maloniai priėmė 
savo vyskupą, pavaišino ir nusi
leido. Paskui geruoju susitarė, 
kokių darbų kunigai imsis. Be 
abejo, prancūzai kunigai mato, 
kas dedasi. Jie susirūpino tuo, 
ką jie vadina “trečiuoju žmo
gum”, kuris nėra nei praktikuo
jantis katalikas, nei tikras be

dievis, bet kažin kokios trečios 
rūšies žmogus — nei šis, nei 
tas. Prancūzų kunigams nusi
bodo aptarnauti tuščias bažny
čias. Jeigu žmonės nebeina pas 
iuos. tai kunigai eis pas dar
bininkus. pas valdininkus, ten 
apaštalaus savo pavyzdžiu, gal

NAUJAS TURKIJOS AMBA
SADORIUS VATIKANE

Popiežius Paulius VI-sis ket
virtadienį, specialioje audienci
joje priėmė naują Turkijos am
basadorių prie Vatikano, admi
rolą Uran. Ta proga tartame 
žodyje šv. Tėvas iškėlė draugiš
kus santykius tarp Vatikano ir 
Turkijos bei prisiminė gilius į- 
spūdžius, patirtus praeitais me
tais laikantis Istanbule, Efeze 
ir Smirnoje. Privačioje audien
cijoje šventasis Tėvas tą pačią 
dieną priėmė Spalato ir Macars- 
ca vyskupą Frante, atvykusį iš 
Jugoslavijos.

ė.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime

savo klientams, draugams ir pažįstamiems

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

J all j a B U I fi n i e n ė

3236 So. Halsted St. Tel. DA 6-9837
SS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkime visiems savo klientams ir draugams

COMMUNITY PHARMACY
Lietuvių vaistinė — C. KARECKAS, R. Ph.

5000 W. I6th St., Cicero, III. — Tol. 0L 2-0951
S?

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Klientams ir Draugams.

L. ABARAVIČIUS
Agentas — Nevv York Life Insurance Co.

5907 So. Kedzle Avė. Chicago 29, III.
Office Tel. 374-4300 Res. Tel. GR 6-4789

-------------------- .......... r
------------ - — ------- įV

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems.

MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVE. Tel. 436-0446
(vietos ir užsienio gaminiai)

2640 West 69th Street, Chicago, 111. 60629
BRONE ir ALEKSAS URBONAI, sav.

SS

Sr
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

visiems draugams ir klientams linki
ANTANAS VASILIAUSKAS 

MAISTO KRAUTUVE
1345 So. 49th Avė. Cicero 50, III.

TEL: T0WNHALL 3-2834
Sr

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
proga,

sveikiname visus mūšy parapiečius, gimines, 
. rėmėjus, geradarius bei pažįstamus, ypač 
tuos, kurie pagelbsti mažinti parapijos sko
las, remia bažnyčios remonto reikalus ir pri
sideda prie parapijos dvasinio gyvenimo ge
roves.

Linkime visiems pasisekimo ir dvasinių 
gerybių.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS KUNIGAI:
Edvardas Abroma*tis 
J. Gilbertas
A. Stašys

J. Domeika
K. Juršėnas 
K. Barauskas

Sr
tir

The Chicago 
American

SVEIKINA CHICAGOS 

LIETUVIUS

- ir linki

Linksmų Šv. Kalėdų

Stasys Pieža

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Klientams ir Draugams 

CHERRY MEAT PACKERS, INC.

, 4750 S California Avė., Chicago, III. 60632 YA 7-1200
.......  --- --------  s>

,rr- Vs
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

linkiu visiems savo klientams ir draugams.

ALFRED J. FANTOZZI
REAL ESTATE

AUTO LOANS and INSURANCE

2414 So Oakley Avė.
NOTARY PUBLIC Phone Virginia 7-7766

SS

Sr

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

linkime klubo nariams, draugams ir pažįstamiems.

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

G. ir A. LIETUVNINKAI, savininkai

Sr
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems.

MARQUETTE FOODS
2943 W. 7Ist St., Chicago, Illinois — 60629

VIKTORAS ir EUGENIJA BACINSKAJ, sav.



DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. gruodžio 23 d. ITELP WANTED VYRAI

CLASSIFIED GUIDE
ttt

Linksmų Kalėdų Švenčių
SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS IR KVIEČIAME 

VIENINGAI DIRBTI IR SIEKTI DIDESNIŲ 
LAIMĖJIMŲ MŪSŲ TAUTAI

1933 1969

LITHUANIAN
CHAMBER OF COMMERCE 

OF ILLINOIS

DR. B. JEROME, Prezidentas 
PE7TER VILKELIS, RONALD GREGO ir 

JOHN J. EVANS — Viceprezidentai 
ANTON J. VALONIS, Iždininkas 
BRUNO GRAMONT, Sekretorius

ADOLFAS BALIŪNAS, STANLEY BALZEKAS, Sr„ FELIX 
RAUDONIS, WILLIAM J. KAREIVA, CASIMIR G. OKSAS, 

JOHN W. PACHANKIS, VYTO SHUKIS ir 
DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS — Direktoriai

Te gaubia maloni nuotaika Kalėdų Šventėse ir 
Naujose 1969 Metuose tepasiekia gausesnės Gany
tojo Malonės visus mūsų brangius narius, meškerio
jimo - medžiojimo sporto mėgėjus ir visus mūsų 
mielus brolius, seses lietuvius.

CHICAGOS LIETUVIŲ MEŠKERIOTOJŲ - 
MEDŽIOTOJŲ KLUBO VALDYBA.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Visiems Lietuviams Linki

BUČO DARŽAS
Willow West Inn & Picrric Grove

MARY, RICHARD & HELENE BUTCHAS

83rd SL & Willow Springs Rd., Willow Springs, III. 
Telefonas TErminal 9-9564

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

COUNTRY AUTO & TIRE SERVICE 
TEL. GR 6-7777 24 hour towing Service

2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois 60629
Savininkas — MIKAS ČESAS

'lt i
ROOSEVELT FURNITURE 

BENDROVE
2310 W. Roosevelt Rd. SEeley 3-4711

Sveikina visus savo klientus, esančius ir būsiančius

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

ROOSEVELT FURNITURE BENDROVES DIREKTORIAI:
Mrs. Nellie Bertulis ir Leonard Blatz

S^7

f
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Bičiuliams ir klientams linki

STEFA IR BENAS DUNDAI
UŽEIGOS Savininkai

Galite gauti pirmos rūšies Importuotų ir vietinių gėrimų
4830 W. I5th St. Tel. T0wnhall 3-1617

CICERO 50, ILLINOIS
.............. .............

HELP VVANTED — MOTERYS

NURSES AIDS AND LPN’S
FOR ALL SHIFTS 
APPLY AT ONCE 

SVITHOID NURSING HOME
8800 N. Grace St., Niles, Di. 

Tel. 296-4600 11 to 7 — 7 to 3

HELP WANTED — MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

WO M E N 
WA N TE D

Light assembly. We tra:n. 

$2.00 per hour.

EAGLE GRINDING VVHEEL 
CORPORATION 

2519 Fulton, Chicago, DI.
See MR. LA PORE

Accounting Clerk
We are in need of a mature woman 
who enjoys \vorklng in a position 
that requires a good deal of atten- 
tion to detail & who has a knack for 
working with numbers. If interested, 
contact

Mr. Reichelt

AIR COMFORT CORP.
816 NO. KOSTNER 

342-3400

REAL ESTATE

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

rtuty nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S Kedzie Ave. — PR 8-2288 

Kalėdos savam name
2 butų modemus namas ir gražus 

beismentas. 3 atskiri šildymai. Apie 
H lr Talman. Pigus.

šedevras. 6 kamb., 8 metų mūro 
rezidencija ir mūro garažas. Centr. 
alr cond. Malonu žiūrėti lr gyventi. 
Arti 103 ir Kedzie.

« kamb. t& metų mūras Marą. 
parke. Gazu šildymas. Platus lotas. 
2 auto mūro garažas. 320.000.

134 aukšto, 16 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
826,700. Priims rimtų, pasiūlymų.

3 butų mūras. Artl ofiso. 2 po 7 
lr 4 kamb. butai. Garažas. $29,600.

2 aukštų, 8 butų modernus mūras. 
11 metų statyba. Beveriy Woods. 
Virš $14,000 nuoma. Namas per 6% 
metus išsimoka. įnešti $25,000.

Dviguba nauda Iš 8 kamb. mūro. 
Artl Maria High. Pigus.

Liuksus 7 kamb. mūras. Įrengtas 
beismentas, garažas, daug priedų. 
Gera vieta. $20,000.

švarutėlis, gražus 4% kamb. med. 
Platus lotas. Artl mūsų. $12.760.

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

40 akrų ūkis su trobesiais lr ma
šinerija Mičigane, 120 mylių nuo Chi
cagos. $14.000.

10 butų mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskolų 6%. Kaina $68,000.

5 kamb. mūr. bungalow prie 71- 
os lr Rockwell. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 butų po 5 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma ir elektra. 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

2 butai po 054 kamb. ir 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas. 
$62,000.

2 gražūs sklypai po 60x150 pūdų 
Beveriy Shores, Ind. $7,900.

LEONAS REAL ESTATE
'VOOME TAU — NOTARIATAS — 

MIGRACIJA
2785 VV. 7 lst St. Tet 92,5-6015

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 atliekam) kitokį 
patarnavimai.

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A, LAURAITIS

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

Sąžiningas patarnavimas

KEYPUNCH
OPERATOR

■ • ;y i
You'U find this position has more 
variety than most. Alphanumeric, 
many jobs. Pick up ver.'fying as 
you gam experience. Small depart- i 
ment with pleasant at
mosphere. Good fringe benefits. Mušt 
be exparienced.

For appointment call 
Personnel CO 7-5000

I. S. BERLIN PRESS
3201 N. KIMBALL

On Northwest Side of Chicaoo

Wanted: Healthy Man
For shipping and Receiving. Exper. 
Steady exeell. w>orking conditions 
and benefits.

TRI — SUPPLY COMPANY 
Miss Lowell — BE 7-7030

Chicago Area Community Col
lege with excel. facil. and good 
salary. Sehedule needs the Wlow- 
ing personnell:

Practical Nursing Instructor with
R.N. and Bachelor degree and 

three yrs. work exper.

Data Procesą Instructors — As- 
sistant Librarians — Mid Manage
ment Coordinators.

Send Resume in confidence.

DR - AG _ 214 
4545 W. 63rd Street
Chicago, Di. 60629

HELP VVANTED — VYRAI

Immediate Openings!
OUTSIDE 

MACHINISTS 
SHIP FITTERS

(First Class only)

lApply or write
BREWER DRY DOCK 

COMPANY*4 r*

2945 Richmond Terrace
Staten Island, N.Y.

An Eąual opportunity employer

AUTO
MECHANIC

We need 3 Good Mechanics vvith 
GM experience. Your chanee to make 
fabulous earnings in a brand new 
busy shop. Benefits: Hospital Insur
ance Plan. We are grmving and 
vvould likę you to grow vvith us.
CALti Ray Rlehards, General Serv
ice Manager at 835-4080.

STAMER CADILLAC, INC.
100 Skokie Blvd. Northbrook, Iii.

EQUDPMENT MAINTENANCE 
MAN VVANTED

Small manufacturing plant of larger 
Corporation reąuires a general eąuip- 
ment maintenance man. Experience 
should Include electrical Controls 
and mechanical. Apply at

NICRO STEEL PRODUCTS 
3534 N. Spaulding, Chicago, III.

Tel. — CO 7-1220

SYSTEMS

PROGRAMMER
ANALYST

Experienced analyst to develop 
management information systems 
for large retail shoe chaln. Should 
be fainillar with operating sys
tems environments, management 
systems concepts, and have at 
least 1 year programming experi- 
ence. All replles oonfidential. Mail 
resume and salary reąutrements to: 

DIRECTOR OF M.I.S.

HAHN SHOES
557 National Press Bldg. 
VVasliington, D. C. 20004

MECHANIC
Consflruction tool repair and main
tenance mechanic. Mušt be familiar 
vvith electrical contractors tools. 
Western suburbs. 449-5300
L.K. COMSTOCK AND CO. INC.

HELP VVANTED VYBAI

COMPUTER
.. T, fc

INSTRUMENTATION COMPANY
ELECTRONIC TECHNIOIAN 

VVITH DIGITAL ENPERIENCE

NEEDS

Full time steady job. Good sbartlng vvages vvith periodic inereases). 
Paid vacations, holidays, hospital insurence. Attendance Bonus Plan.

Phone Mr. Mike .Nvvaitson Or Mr. Glenn Walte

LUNDELL CONTROLS INS.
2560 N. Elston Ave. Tel. 772-8200

An Eąual Opportunity Employer

Immediate Opening
INDUSTRIAL ENGINEER

If you’re the exceptional person we need, arrange for your int<erview at 
once. This is an excellent opportunity. Complete fringe benefit program. 
Top salary. Reąulred: Industrial Engineering Degree or related degree 
with experlence. Permanent position Contact:

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

Tel. (309) 452-4411

REAL E STATE
2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 po 534 kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

0 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų j- 
stalgos. $18,900.

2 po 6 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams. TeiraukitSs.

12 butų 1 metų modernus i rturtin 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooinlng house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb mūr. "Bullt-ina", kokli 
nBs plyteles, karšto vandens šildymą* 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1H aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakley >10,500

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

72 lr Talman. Mūr. 1% aukšto. 2 
butai — 6 ir 4 k. Garažas, $21.900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas lr 2 kamb. rūsy. Gazo šild. 
$13,600. .

Mūr. 5 kamb. bungalow. Geram 
stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 Ir Talman. Mūr. 2 po 6 kamb. 
Ir butas rūsy. Garažas. $29,900.

'VAINA REALTY
į 2517 W. Tint Street — RE 74)515

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of ML.S.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, Hl. Tel. OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų ištaigą 
Lr išsirinkti iš katalogo.

OPPORTUNITI E S FOR
CIVIL ENGINEERS

• WITH
ST. LOUIS COUNTY

Supervise or participate in the supervision of various Bond Issue 
Projeets such as the new County Government Center and the Adult 
Correetional Institutton.
Respons bilities include both field and office work.
Graduate Engineers with construction experience preferred. 
Registration desirable, būt not required. Reeent graduates also 
considered: Starting salary dependent upon ąualifications.
Send resuime including salary history and reąuirements to 

St. Louis County, Division Of Personnel 
8008 Carondolet, Clay ton, Missouri 63105 

Phone 3-6360, Ext. 446
PHONE 314—VO 3-6360, Ext 446

ACCOUNTING TRAINEE 
AND STOCK CLERK

High school graduate, drivers license reąuired. Starting salary 
$475.50 per month and all GM benefits, including cost of living 
allovvance, insurance and stock saving plan.

Apply In Person Or Call Mr. Wineigner, VVeekdays 3—5

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION
5930 North Lincoln Avenue, Tel. 878-7300

An Eąual Opportunity Employer

BUS DRIVER —
Suburban Operation

Illinois State Driver’s License Reąuired 
LIBERAL TRAINING PERIOD

PUBLIC CONTACT: CONGENIAL CO.WORKERS
• Steady Employment.
• Excellent Starting Rate
• Automatic Inereases
• 40 Hour W«ik (Overtime Pay)

Apply In Person Monday Thru Saturday, 8:30 A.M, To 4 P.M.
CALL 383-6420, MR. RICHARDSON

• Life Insurape
• Hospitalization
• Paid Vacations
• Pension Plan

VVEST TOVVNS BUS COMPANY
259 LAKE STREET, OAK PARK, ILLINOIS 

An Eąual Opportunity Employer

MODEL - MAKERS
R & D

LITTONS SWEDA DIVISION worldwide Ieader in the f eld of busi- 
ness eąuipment is enlarging its staff in the R & D modelmaking depart- 
ment. Immediate job opportunities exist fatr experienced model-makers. 
Applicants should have minimum 5 years experience as tool and die- 
maker also in the field of moldmaking for precision parts ■— or general 
experience with a model shop. Basic tra'.ning should include a completed 
apprenticeship.

Excellent starting salary vvith exceptionally good employee benefits in
cluding the Litton-plan to purchase company stoeks and liberal pension 
plan. Write or call: 550 Central Avenue. Orange, New Jersey or call 
(201)673-7100, Ext. 2254.

Appointments made fqr Your convenience.

SWEDA INTERNATIONAL
Division of LITTON INDUSTRIES

An Eąual Opportunity Employer

SUPERINTENDENT OF WATER 
DEPARTMENT

Modern municipal water system serving a City of 23,000 population 
has opening for supertntendent of vvater produetion and distribution. 
Position reąuires evecutive engineering approach and execution of 
planning policy presentations and construction programa. Applloant 
should be a graduate civil or mechanical engineea- with five years 
experience, or eąuivalent, in the operation and construction of water 
system facilities including wells, treatment and distribution. Professlonal 
registration preferred, būt not reąuired, Exc>llent starting salary and 
liberal fringe benefjts. For confldentlal interview, ple,ase send complete 
resume to:

MR. J. P. FITLLER, (JENERAt, MANAGER 
OR PHONE 319-263-2631

MUSCATINE P0WER & WATER
127 EAST TH1RD STREET. MISCAITMl, IOWA 52781

Excellent Florida Opportunities For

TOOLMAKERS 
TOOL INSPECTORS

30 PERMANENT OPENINGS
' (Any Age Up Thru 65 Years Old)
Piper Aircraft Corp., Vero Beach, Florida

(Excellent Overtime Opportunities)

Exceptjonal Clean, Airoonditiotned Tool Rooms and Factory 
Ali Paid Fringe Benefits

Liberal Personai Flying Privileges
"Beautiful Florida East-Coast Living on The Tropical Beach Of The 
Atlantic Ocean”
Better Than A vei'age School Systems . . . Never Any Douible Sessions 
Mali letter with name and phone niunber, stating when we may call 
you (ln striet confidence), to:

C. DAN HASBROUCK

PIPER AIRCRAFT CORP.
VERO BEACH, FLORIDA 32960

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.



The

Seusvn's Qr’rctirtqs

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime mūšy klientams, draugams ir 

pažįstamiems.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS IR MĖGĖJAMS

3314 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629 Tel. PR 6 - 8998

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 
BRIGHTON

B A K E R Y 

2457 West 46th Place 
Chicago, Illinois 60632

Phone — VI 7-1250

Ant. ir Nijolė Mackevičiai,
Savininkai

'n

Jr

%

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams

GINTARAS,
Union Pier, Michigan,

P. 0. Box 466, Lake Shore Road 
VIKTORIJA ir ALGIRDAS KURAIČIAI, sav.

vasarviete

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu visiems lietuviams

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linki visiems

LIETUVIŲ KLUBAS
2547 VVest 71st Street Savininkė — Kunigunda 

Telefonas —• 436 -1566

MERRY CHRISTMAS AND SINCERE VVISHES TO OUR 
MANY FRIENDS AND PATRONS

RICHARD’S BARBER SHOP 
4410 W. «3rd Si., Chicago 29, III., Tel. 167 - 4658

R. J. RAŽAS, Prop.

ANNA KiZELEVIČIUS
Mirė gruodžio 21 d., 9:45 vai. ryto, sulaukusi senatvės.
Gimusi Lietuvoj, Senėnų parap. Amerikoj išgyveno 62 m.
Liko. giliai nuliūdę: sūnus Bernard, duktė Angelą ir kiti gi

minės, draugai ir pažįstami.
Kūnus pašarvotas Wold & Wold koplyčioje. 3337 North Ave.
Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 24 d., 9 vai. ryto kū

nas bus nulydėtas iš koplyčios į Šv. Mykolo parap. bažnyčią, o 
iš jos į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnus, duktė ir visi kiti giminės.
Laidot. direkt P. J. Ridikas. Telef. YArds 7-1911.

A. ***■ A.

Anton Berneckis
Gyvenc 6147 S Franciscc 

Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė gruodžio 21 d.. 1968 

m.. sulaukęs 75 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 56 metus.
Giliai nuliūdę liko: 2 duk

terys — Julia Berneckis ir 
Anne Petkus, jos vyras John 
ir anūkė Barbora, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
ir Sūnaus Marąuette koply
čioje, 2533 VV. 71st Street.

Laidotuvės įvyks antrad., 
gruod. 24 d., 9 vai. ryto kū
nas bus nulydėtas į Gimimo 
Panelės Svč. parap. bažnyčią, 
o po pamaldų į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas 
ir kiti giminės.

Laid. direkt. Petkus ir Sūnus, 
Tel. — 476-G345.

SEASON’S GREETINGS ANO BEST 
WISHES EOR THE NEW YEAR 

TO OUR MANY FRIENDS 
Courtesv of
ROBIN’S

ARROVV AITO SUPPLY, INC.
ttALRHOOK 5-6400 

2755 W. 63rd St., Chicago, III.

BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS 

FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEW YEAR 

Courteey of

DAD’S CLOTHES CARE
PROSPECT 8-9120 

2619 W. 63 r d St., Chicago, UI.

Season’s greetings and best 
wish.es for the New Year

Conrtesy of

CLEM B. MULHOLLAMD, Ine.
Developers of Palos Gardelis 

TEL: HILI7TOP 5-3300; FULTON 
9 - 2266 and 468 - 4421 

2156 W. 95th St., Chicago. III.

Merry Christmas and a 
Happy New Year 

Courtesy of

Carmen’s Barber Shop
PHONE 767-9447

4223 W. 551 h St., Chicago, IlUnois

Best VYislies To Our Many Friends 
For a

Holy Christmas & Blessed New Year. 
Courtesy of

Orlando’s Pizzeria
4235 VV. 63rd St., Chicago, Illinois 

Tel. 735-0554
BEST WISHES TO OUR FRIENDS 

AND PATRONS
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of

D. J.’S BEAUTY SALON
For Appointment Tel. 582-1383 

6730 S. Pulaski Rd.. Chicago, III.

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
FOR A HOLY CHRISTMAS 

AND A BLESSED NEW YEAR 
Courtesy of

Egan Funeral Home
3700 VV. 63rd. Chicago, UI.

LU 2-2000
BEST WISHES 

TO OUR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLT CHRISTMAS DAY, 

From The

LOYAL CASKET COMPANY
TeL SA 2-4065

134 So. California Ava Chicago, IU.

SEASON’S GREETINGS «
and Best Wishes to One and All.

BEST WISHES TO OUR MANY 
t friends

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy o f

ALL-A-MATIC 
T RANS M I SSI 0 N S
5243 South Archer Avenue 

TEL. 581-3442

BEST WISHES TO MY FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
. Courtesy of

ANN’S TAILOR SHOP
5723 VV. 63rd St., Chicago, Illinois 

TEL. 767-37 tl

BEST WISHES TO MY FRIENDS 
AND ASSOCIATES 

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

RICHARD CANMAN
INSURANCE

VVA 2-0400 Cliloigo IUlnoLs 
West Jaekson

Tol.
175

BEST WISHES TO MY MANY 
FRIENDS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

DR. PAUL A. ROSBOROUGH
1750 E. 87th Street, Chicago, IH. 

TEL. SO 8-0600

SINCERE BLESSINGS TO OUR 
FRIENDS AND PATRONS ON THIS 

HOLY CHRISTMAS DAY 
From The

TOSCANA BAKERY
TEL. IVIVERKF.Y 8-5576 
2130 North Sheffield Ave. 

CHICAGO, ILLINOIS

BEST WISHES 
TO OUR MANY FRIENDS.

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

KIRBY SHEET METAL VVORKS 
Tel. — 247-6477

4209 S. VVestern, Chicago, Illinois

BEST WISHES TO MY FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

Joe’s Barber Shop
4344 VV. 63rd Street 

TEL. 767-9520
BEST WISHES TO OUR FRIENDS 

AND PATRONS
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of
KEELER FOOD & LIQUOR 

STORE
4158 VV. 63rd StJ. Chicago, Illinois 

TEL. PO 7-9870

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

Solo Cup Company
BETTERMEI.n 8-2800 

7431 South East End Ave. 
CHICAGO. ILLINOIS

BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

Park Lawn Pharmacy
INC.

PHONE — 735-6221 
4324 VV'. Marguette Rd., Chicago

BEST W1SHES 
TO OUR MANY FRIENDS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY. 
Courtesy of

A. J. TRELA ROOFING CO.
BOOtFEVG AND SIDING 

FOR ESTIMATES GR 6-4318 
6604 So. Hermitage 
CHICAGO. ILLINOIS

BEST WISHES TO OUR 
FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

Midvvay Pharmacy
4324 VV. 63rd St., Chicago. Illinois 

Tel. PO 7-9155

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

BEST VVISHES TO OUR MANY FRIENDS & ASSOCIATES FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR.

COURTESY OF
Serviceall Plumbing, Heating 8C Sevver Co. 

FOR ESTIMATES: PHONE 476-4600 
2825 VVest 59th Street — Chicago, Dlinois

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR.

COURTESY OF

Golden Ox Restaurant South, Ine.
FOR RESERVATIONS: PHONE 735-0400.

4358 VVest 51st Street, Chicago. Dlinois, TeL 735-0400

SEARS
HERITAGE ME M ORIAI,
ANTKAPIAI IR 

PAMINKLAI 
yra pilnai šarantuotL 

Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; J tą kainą įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South Western Avenue Tel. HEmloek 4-4800
THOMAS J. KEARNS, vedėjas

f .. ' Ai*

BEST W1SHKS TO QVK FRIENDS 
AND PATRONS

ON- THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of the

Republic Bank of Chicago
6501 So. Pulaski Rd., Chicago IU. 

j TEL. 581-4500

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRTENDS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

AIRPORT ELECTRIC CO.
Phones: RE 5-3757; PO 7-324$ 
6342 S. Central Ave., Chicago, III.

BEST WISHES TO- OUR FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAT 
Courtesv of

TERRY’S RESTAURANT
PHONE 458-848!Į>

7225 VV. 63rd St., Summit, UI.
BEST WISHES TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of the
CRESCENT LODGE 

RESTAURANT
Tel. LUdlovv 6-3960 

6316 VV. 65th St., Chicago, UI.
BEST WISHES TO OUR MANY 

FRIENDS AND PATRONS
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of y
VALIANT RESTAURANT

Phone 422-0345
7844 So. Cicero Ave. Chicago, III.

BEST W7ŠHES TO OUR MANY 
FRTENDS AND ASSOCIATES 

oN this Holy christmas day 
Courtesy of
REEDER

SHEET METAL VVORKS 
PORTSMOUTH 7-7100 

4621 VV. 63rd St., CMcago, DI.
BEST WTSHES TO OUR MANY 

FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY. 

Courtesy ot

Bartecki’s Pharmacy
Prescriptlon Service. PIck-up and 
dellvery. Tel. — REliance 5-5868
4259 VV. 63rd St., Chicago, UI.

BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

Kaspar Hardvvare 
3732 W. 63rd Sfc, RE 5-2181
?—r------- ------ - '—T------ .... s
best wishes to my friends

AND PATRONS
ON this holy christmas day 

Courtesy of
Dan’s Barber Shop

PHONE — 767 - 5901 
1020 VVest 55th Street, Chicago, Bl.

BEST WISHES 
TO OUR MANY FRIENDS 

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY. 
Courtesy of

SOUTHVVEST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASS’N 

TEL. — 436-4600
3525 VV. 63rd St., Chicago, IilinOia

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

ELECTRONIC CONTROL 
SERVICE

Radio * Television Service' 
PHONE — 582-5110 

4120 VV. 63rd St., Chicago, Dlinois

Best wish.es to one and all 
on tihis

holy Christmas day. 
Complimehts of

A F R I E N D
BEST WISHES TO ONE ANT) ABU 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Compliments of

PARK ROLLER RINK
Skatea and Eąuipment

Far Prli-rte Reservations — 
TEL. TBIMTY 2-8953 

16th & Sheridan Rd. Zion, 01.
BEST WISHES TO MY MANY 

FRIENDS
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of
FELIX CACHEY

.MASON CONTRACTOR
For Rstimaica Phone 636-6898 
10312 South Kenneth Avenoe

OAKLAWN, ILLINOIS

BEST WTSHES TO MY MANY 
FRTENDS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY
KEVIN SMITH CONSTRUCTION 

COMPANY
All tynęs of briektvork 

Garages, patios, firepiaces, etc.
TEL. — 239-4616 

10735 S. Spaulding, Chicago, III

BEST WISHES TO OUR 
FRIENDS AND ASSOCIATES 

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

R. O’Brien & Sons Co., Ine.
WnOLESALE MEATS 

FRONTIER 6-1212 
4224 South Racine, Chicago, Ui.

BEST WISHK8 TO OUR ' » 
FRIENDS AND PATRONS

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of

MARQUETTE PARK SERVICE 
STATION

Complete Auto Service 
Motor Repadrs — Tune-upa

3655 W. 63rd St,, Chtoago, IU.
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BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR.

From

MARZANO’S
128 Lanes — Open bowling anytime.

MARZANO’S MIAMI BOVVL, 5028 So. Archer, LUdloiv 5-8787 

MARZANO’S CLEARIN6 BOVVL, 5533 VV. 63rd St., LU 5-4200
Coęktail Lounges — Grills — Banąuet Rooms.

A M P L E FREE PARKING

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR. 

COURTESY OF
CHARLES CONTINENTAL HOUSE

Ban<|uet Halis For Meetings, Parties, etc. 
i Salad Bar — Ltnuigv — Entėrtainment Nightly

_ CATERING .SERVICE — RELIANCE 5.6600
5400 South Cicero Ave, Chicago, Illinois

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR.

. . COURTESY OF THE
Austin Sinclair Service Station

Complete Auto Service — Road Service — Mtnor Repairs — 
Tuue-ups — Ignition, Etc.

5956 VVest 63rd Street, Chicago, Dlinois, Phone — 767-9448

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR.

COURTESY OF THE

C AND S BUILDERS
Phone — POrtsmouth 7-2090

4243 VVEST 63rd STREET CHICAGO, ILLINOIS

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR. 

COURTESY OF
SOVEREIGN OIL COMPANY 

. Petroleum Products
6051 South Knox, Chicago, III. REliance 5-5050
.at, .......—, .... .

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
- - HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR.

' courtesy of

M. P. SCHNELLER & ASSOCIATES, INC.
PHONE 892-7961

Webster Street and Railroad, Montgomeiy, Illinois
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 

HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR.
COURTESY OF

LORRAINE’S BAKERY
“Fresh baked goods daily”

3956 W. 63rd St., Chicago, IH., POrtsmouth 74335
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 

HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR.
Courtesy of

DR. A. F. ROMANSKI
6918 So. Archer Avenue, Chicago, Illinois Phone — 586-3045

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BĖESSED NEVV YEAR. 

COURTESY OF THE

BOULEVARD EMPLOYMENT SERVICE
6240 So. Kedzie Ave., Chicago, III. For information phone 778-1545

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR.

COURTESY OF

EVERGREEN POPCORM AND CARAMEL SHOP
95th and VVeatern (.Evergreen Plaza), Chicago, III. — TeL 857-9369

ATTENTION! With every purchase of a 1 lb. bag of Caramel Coro at
77o you wtll receiVe a free box of popcorn or ice croam eone —ivith 

this coupon, ad.

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR. 

Courtesy of the

SPECIAL TOOL ENGINEERING CO.
4539‘South Knox Avenue, Chicago, Illinois Tel. POrtsmouth 7-6690

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR.

Courtesy of

F L I P’ S N E V E R INN
5908 VVest 6Srd St., Chicago, Illinois, TeL REliance 5-4430

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
,, HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR.

Courtesy of the

MODELI. FUNERAL HOME
5725 S6uth Pnlaski Road. Cldcago, ĮĮlinoia TeL POrtamouth 1-4780

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR.

Courtesy of

STOLZ - WICKS, INC-
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 

HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR. 
COURTBSY OF

BEARSE MANUFACTURING CO.
■ 3815 W. Cortland Street, Chicago, Illinois

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEVV YEAR.

COURTESY OF

CRAWFORD AUTO PARTS

6425 South Pulaski Road, Chicago, Illinois — Tel. REliance 5-3388

Perskaitę Dranga duokite kitiems pasiskaityti.

wish.es
wish.es
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X “Draugo” kalėdinis nume
ris išeina šiandien. Kalėdinių 
sveikinimų dalis buvo išspaus
dinta praėjusio šeštadienio lai
doje, kuri taip pat išėjo padidin
ta. Kalėdų pirmą ir antrą die
ną “Draugas” neišeis. Kūčių 
dieną redakcija ir administraci
ja nedirbs. Kalėdų antrą dieną 
“Draugo” redakcija ir adminis
tracija dibs Ikaip paprastai.

X “Draugo” redaktoriai ir 
administratoriai švenčių proga 
ga/vo labai gausiai sveikinimų. 
Nuoširdžiai dėkodami mūsų 
brangiems spaudos bičiuliams 
už parodytą dėmesį ir prielan
kumą, apgailestauja, kad gau
sus darbas neleidžia kiekvienam 
asmeniškai toikiais pat sveikini
mais atsakyti.

X Bernelių Mišiose, vidur
naktį, tėvų jėzuitų koplyčioje 
lietuviškai giedos Iz. Motekai- 
tienės Dainavimo studijos solis
tų kvartetas — Dalia Kučėnie- 
nė, Zita Bumeikytė, Juozas 
Aleksiūnas ir Vytautas Nakas. 
Greta tradicinių Kalėdinių gies
mių jie išpildys ir reto grožio 
pasauliinio masto kalėdinių kvar 
tetų: “Vienui viena Žvaigždė” 
— muz. Mary Caldwell, “Stovė
jau prie kūtelės” — J. S. Bach, 
“O, Didžioji paslaptie!” — T. 
Victoria ir “Džiaukis, dangau 
ir žeme!” — Buxtehude. Kvar
tetą muzikiniai paruošė, vargo
nais akompanuos ir solo pagros 
Manigirdas Motekaitis.

X šv. Kryžiaus parap. baž
nyčioje Kalėdų Bernelių Mi
šioms, (vidurnaktyje) giedos 
Dainavos ansamblis Naujelio 
mišias, dir. muz. P. Armonui. 
Dalyvaus solistė Roma Mastie- 
nė, vargonuos muz. (M. Monded- 
kaitė - Kutz.

X “Pirmieji Žingsniai” K. 
Donelaičio lituanistikos mokyk
los mokinių laikraštėlio išėjo 
antrasis numeris. Laikraštėlis 
20 psl. iliustruotas ir parašytas 
pačių mokinių. Gausu ir foto
grafijų.

X Knygų persiuntimas yra 
pigiausias, tad dovanas savo 
draugams siųskime knygomis. 
O knygų rasime visuomet “Drau 
go” administracijoje kiekvie
nam asmeniui tinlkamiausių.

X Dariaus Girėno lituanisti
nė mokykla gruodžio 28 d. 12 
vai. d. Gage Parko salėje (53 
S. VVestern), Dariaus - Girėno 
Lituanistinė mokykla ruošia 
Kalėdų eglutę su įdomia vaikų 
programa. Kviečiami tėvai ir 
svečiai su vaikučiais. Išalkę ga
lės pasisotinti.

X Kazimieras Mikšys iš Chi
cagos mums rašo: “Ačiū už 
kalėdines korteles ir prašau 
išsiųsti dar vieną dėžutę. Už vi
sa tai jungiu 10 dol.’” Gerašir
džiam rėmėjui nuoširdus ačiū.

x Kalėdinių kortelių naujais 
užsakymais bei aukomis “Drau
gą” parėmė: A. Armalis, J. Rap- 
šys, O. Adomaitienė, J. Balys. 
Visiems dėkojame.

x J. Tarasevičius, chicagiš- 
kis, atsiteisdamas už kalėdines 
korteles, atsiuntė 5 dol. auką 
“Draugui” paremti. Ačiū.

X Nebereikia dovanų pakuo
ti: Gradinsko krautuvėj jos pui
kiai šventiškai supakuojamos. 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(sk.)
X Juozas ir Antanina Zičkai

vietoj Kalėdinių sveikinimų at
viručių pasiuntė 10 dol. auką 
Prel. K. Šaulio kūno perkėlimui 
į Romos kapines. (sk.)

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 Kun. Simonas, Morkūnas,
Šv. Kazimiero parapijos Siouac 
City klebonas, užsakęs didesnį 
kiekį liet. knygų, pridėjo 5 dol. 
auką mūsų spaudai paremti. Dė
kojame.

X Eilė mūsų skaitytojų, siųs 
darni redakcijai šventinius svei
kinimus, atsiteisdami už korte
les, kalendorius, mus parėmė 
savo aukomis: po 3 dol. — Alf. 
Putna, Al. Laikūnas, dr. J. Dė
dinas, M. Sutkaitis; 2,50 doL 
— Mr. & Mrs. J. Jėčius: po 2 
dol. — E. Baliūnas, W. Kau
pas, J. Rudzinskas, kun. Pr. Ma 
nelis, A. Kraučeliūnas, P. Ivaš
ka, Brigita Peroy, V. Visockis, 
V. Pocius, Žalaaduonis, J. Sed- 
lickas, M. Kutaitis, A. Masiulis, 
J. Dapkus, P. Pargauskas, dr. 
P. Mačiulis, K. Janulis, Fr. Pet
rulis, Eugenija Strungys, K. 
Kubaitis, J. Plečkaitis, V. Lipi
nis, R. Cepelė, J. Miką, A. Bak
šys, A. A. Tamošaitis, A. Pret- 
kelis, Ona Bakaitis, R. Kavo- 
lienė, J. Vitas, A. Banys, J. 
Zauka, L. Valevičius, B. Paukš
tys, J. Matusevičius, J. Laueius, 
M. Andrews, B. šliaras, P. Stir- 
bys, A. Neverdauskas, B. Mac- 
kiala, J. Vaidotas, B. Brizgys, 
Anna Andriejauskas. Visiems 
nuoširdus ačiū.

Carole Zapolis ir Carole Balzekas 
Lietuvių kultūros muziejuje Chi
cagoje apž.ūri lietuviškus kalėdi
nius papuošalus.

— Antanas Saulaltis, SJ, stu 
dijuojąs Westono kolegijoje teo 
logijos mokslus, (buvo įšventin
tas diakonu. Iškilmėse dalyva
vo jo tėvai — Antanas ir Ona 
Saulaičiai iš Oakville, Conn., 
diakono sesuo sės. Jurgita, sės. 
Ancilla, motina Aloyza; iš Chi
cagos buvo atskridęs Liet. jė
zuitų provinciolas tėvas Ged. 
Kijauskas, SJ. Be Antano, į 
diakonus buvo įšventinti dar 8 
jėzuitai. Kolegijos koplyčia bu
vo pilna jėzuitų ir šiaip jau sve 
čių, ypač jaunimo, jų tarpe 
daug lietuvių. Naujasis diako
nas buvo į iškilmes pakvietęs 
savo skautų draugovę iš Bos
tono ir jų tėvelius. A. Sauhai- 
tis tikisi būsiąs paskirtas į ku
rią nors lietuvių parapiją pa
dėti klebonui ir pasipraktikuo
ti. Jo kunigystės šventinimai 
numatomi gegužės mėnesį. An
tanas ir Ona Saulaičiai abudu 
savo vaikus (sūnų ir dukrą) iš 
leidę į vienuolius, labai džiau
giasi.

— Kun. dr. Tito Narbuto
knygą “Marian Sūrines af the 
Americas” ptlačiai paminėjo 
laikraštis “Catholic Telegraph 
savo gruodžio 5 d. numeryje. 
Įdėta ir autoriaus nuotrauka, 
pažymėta, kad jis studijas ėjo 
Romoje, o daktaro laipsnio pa
siekė Čilėje, kad jis redagavo 
“Luac Christi” ir parašė “We 
Survived” bei knygą apie bre- 
vioriaus reformą. Toliau pažy
mima, kad naujojoje knygoje 
kun. dr. T. Narbutas duoda su
glaustą Marijos garbinimo isto
riją JAV-se nuo pat Kolumbo 
laikų .ryškiai aptardamas įvai
rių kraštų Marijos šventoves. 

KANADOJ
— Dr. Aleksas Valanda su 

žmona Aldona mėnesiui buvo 
išvykę kelionėj į Tolimuosius 
Rytus, torontiškis daktaras bu
vo Indijoje, Japonijoje ir įvai
riuose kituose Azijos kraštuose, 
parsiveždamas daug įspūdžių 
iš kelionės, o taip pat dalyvau-

damas gydytojų tarptautiniame 
suvažiavime. Grįžo į Torontą 
gruodžio 11 d.

— Kanados min. pirminin
kas, Pieree E. Trudou, iš Ota
vos atvykęs į Torontą dalyvavo 
tradicinių futbolo žaidynių ati
daryme. Po žaidynių vakarą pra 
leido Yorkvillės miesto dalyje 
hipių (ilgaplaukių jaunuolių 
tarpe). Anot (kanadiečių laikraš
čių, ministeris pirmininkas no
rėjo “iš arčiau” pažinti šių sa
votiškų jaunuolių gyvenimą. 

ITALIJOJE
— Nekalto Marijos Prasidė

jimo šventės išvakarėse visose 
saleziečių mokyklose vyksta iš
kilmingas minėjimas — akade
mija. Romoj, kur apsigyvenę 
lietuviai, meninę programos da
lį atliko garsus Romos miesto 
policijos orkestras, kuris išpil
dė Mozarto, Verdi, Ketelby, 
Rossini muzikos ir pats jauni
mas. Itin šiltų katučių susilau
kė numeris “folclore lituano”, 
kur mūsų (berniukai pašoko lie
tuviškų tautinių šokių.

— Lietuviai saleziečiai savo 
vedamoj mokykloj Italijoj turi, 
taip kitų, ir kelis našlaičius, ku
rių visas išlaikymas ant jų pe
čių. Jie dar jautresni, kai gera
darių paliečiama ši styga. Todėl 
sušelptų berniukų ir savo var
du saleziečiai dėkoja Onai 
Liutikienei, kuri Perthe (Aus
tralijoj ) surengė našlaičiams 
sušelpti dovanų dalijimą. Dė
koja ir aukotojams. Taip pat 
pastebima, kad naujas salezie
čių adresas yra šis: Lituani Don 
Bosco, Piazza S.M. Ausiliatrice, 
54 00181 Roma — Italia.

010. BRITANIJOJ
— Lietuvių sodyboje suruoš

tame su vasara atsisveikinimo 
pobūvyje dalyvavo apie 200 žmo 
nių. Dabar ruošiamasi Kalėdų 
šventėms ir priimami atostogau
tojai, (kurie norės kartu su so
dybos gyventojais per šventes 
pabendrauti Sodyboje įvestas 
alyvinis vandens šildymas, ku
ris žymiai palengvins darbo ei
gą. Parengiamuosius darbus at
liko tos srities specialistas J. 
Tarulis.

t t <
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

tinkime visiems parapiionams, draugystėms, 
ir parapijos draugams. Taipgi sveikiname 
“Draugu" su visu štabu ir visus “Draugo" rė
mėjus.

NEKALTO PRASID. PARAPIJOS KUNIGAI
PREL 0. MOZERIS P. PAURAZAS
L VAIŠVILAS P. JUKNEVIČIUS

L WEISENGOFF

KALĖDŲ SVEIKINIMAS

Dėkingai reiškiame ir širdingai linkime didžiai ger
biamai Kunigijai, mūsų mylimoms Rėmėjoms-Rėmėjams, 
ir mūsų brangiems Kongregacijos Geradariams džiaugs
mingos mūsų Išganytojo Gimimo šventės ir Dievo palai
mos pilnų Naujų Metų.

Kalėdų Švenčių metu bus paaukotos šv. Mišios nuo 
gruodžio 16-tos iki 25-tos Jūsų šeimų intencijoms.

Maldose kasdien primename Jėzui Jūsų uolų pasi
šventimą ir duosnumą mūsų Vienuolijai. Prašome Dieviš
ko Kūdikėlio suteikti Jums dangiškos ramybės ir laibiau
siai pageidaujamų malonių.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo mieliems pacientams, draugams ir 

pažįstamiems linki

DR. ALBINA PRUNSKIENE 
2659 West 59th Streel, Tel. RE 7-8819

BM
Algirdas Brazis

Linkėjimai nuo

ALGIRDO
ir

ALDONOS
BRAZIŲ

AL’S HILL TOP LOUNGE 
8514 S. Roberte Rd. 

OAKLAVVN, ILL.
Tel. GArden 2-0561

A

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
TRADICINIS METINIS 

BALIUS

AJLB. Melrose Parko apy
linkės valdybos ir Lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto sureng 
tas tradicinis metinis balius, į- 
vykęs lapkričio 23 d., Eagle
salėje, Melrose Park, IU., pra
ėjo gerai ir šventiškai. Balių 
pradėjo penkių minučių kalba 
vietos LB pirm. R. Cepedė. Pa
sveikinęs susirinkusius svečius, 
paraginęs vaišintis ir jaustis 
vienos šeimos nariais, progra
mos pravedimui pakvietė stu
dentę Vidą Cepelytę. Pranešė
ja pristatė solistę Paurimą Ra- 
gienę ir pianistę Mrs. Jerry 
Newansky. Pirmoje meninės 
programos dalyje, pianu paly
dint Jerry Newansky, solistė 
Praurimė Ragienė padainavo: 
Atjok berneli vakare — A. Po
ciaus, Ateik — Kuprevičiaus ir 
Lopšinė — Mocarto. Pertrau
kos metu buvo pagerbtas 70 m. 
amžiaus sukakties proga — Lie 
tuvių bendruomenės veikėjas 
Petras Metrikis. Juozas Pažerū- 
nas svečiams pristatė sukaktu
vininką, apibudino jo visuome
ninę veiklą, pasidarbavimą 'lie
tuvybei ir lituanistinei mokyk
lai. Bendruomenės valdyba ir 
tėvų komitetas sukaktuvininkui 
įteikė prisiminimui kuklias do
vanėles. Dalyvavęs baliuje ALB 
pirm. inž. B. Nainys pasveiki
no sukaktuvininką, pasidžiau
gė gerai veikiančia apylinke ir 
lituanistine mokykla, padėkojo 
vadovybėms už darbą. Savo pa
dėkos žodyje Petras Metrikis 
padėkojo už jo sukakties prisi
minimą ir pagerbimo suruoši
mą, dovanėles ir pasižadėjo, 
kad ir sunkios amžiaus naštos 
slegiamas, bet kol sveikata 
leda, dirbti 'lietuvybės išlaikymui,

visomis Išgalėmis remti lituanis 
tinę mokyklą. Antroje meninės 
programos dalyje sol. Praurimė 
Ragienė padainavo: Mano kar- 
žygis — Oskaro Strauso, Mo
carto valsą — Pucini (iš ope
ros La Bohema) ir Myliu tave 
— Roberto Stoltz (iš operetės 
Bohemo burtai). Visos dainos 
svečių buvo palydėtos gausiais 
plojimais. Lituanistinės mokyk
los mokiniai solistei, baigus dai 
nuoti, įteikė rožių puokštę. Me
ninė programa ir sukaktuvių 
pagerbimas užtruko mažiau va
landos. Pradėjus L. Richnevi- 
čiaus orkestrui groti, svečiai— 
jauni ir senesni — buvo suju
dinti šokiams. Vaišės užsitęsė 
iki 2 vai. r. Bendruomenės val
dyba ir lituanistinės mokyklos 
tėvų k-tas visiems svečiams 
nuoširdžiai dėkoja už atsilan
kymą (baliuje. Taria padėką ir 
visiems prisidėjusiems — dar
bu ir auka — prie vakaro — ba
liaus surengimo. Lituanistinė 
mokykla nuoširdžiai dėkoja po
nams Želviams už dovanotas 
gėlių valsui gėles. Dėkojama ir 
solistei Ragienei už honoraro 
paaukojimą mokyklos ir Ben
druomenės reikalams. (kt.)

DEŠIMTMEČIO SUKAKTIS
Koelnas. Koelno arkivyskupo 

kardinolo Frings iniciatyva įkur 
toji Vakarų Vokietijos katalikų 
akcija “Misereor” padėti atsili
kusiems kraštams šiemet šven
čia savo veiklos dešimtąsias me
tines. Ta proga ateinančių me
tų pradžioje Koelne organizuo
jamas tarptautinis simpoziju- 
mas katalikų pagalbos teikimo 
atsilikusiems kraštams proble
mų svarstymui Simpozijume 
pakviesta dalyvauti Europos ir 
užjūrio kraštų katalikų artimo 
pagalbos organizacijų atstovai 
ir šio klausimo specialistai

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime visiems savo klientams ir draugams

DARGIS DRUG STORE
Mr. & Mrs. CHARLES P. DARGIS, Sav.

2425 W. Marųuette Road, Chicago, III.
Tel. HEmlock 4-6050
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PODAROGIFTS, Ine
IR JO SKYRIAI BEI ATSTOVAI 

VISOSE JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE 
LINKI

LAIMES IR SVEIKATOS 
SAVO GAUSIEMS DRAUGAMS IR KLIJENTAMS

SVEIKINA ATEINANČIOMIS 
ŠVENTĖMIS

IŠPARDUODAMA ATPIGINTOMIS KAINOMIS 
IKI 1969 METŲ SAUSIO I DIENOS

MEDŽIO DIRBINIAI: GINTARAS:
BOGORODINIAI KAROLIAI
CHOCHLOMINIAI AUSKARAI
GUCULSKLNIAI SEGES

PODAROGIFTS, Ine

Nuoširdžiai dėkoju visiems lietuviams praėjusiuose rin
kimuose rėmusiems mano kandidatūrą į Circuit Couirt of 
Cook Coūnty. Jūsų palankumas buvo tikrai nepaprastai 
naudingas.

Linkiu Jums džiaugsmingų švenčių ir sėkmingų Naujų
jų Metų. Tikiuosi ateityje turėti daug, daug progų su Ju
mis susitikti.

ANTON J. VALUKAS

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems.
MARQUETTE DELICATESSEN

LEOKADIJA ZVYNYS ir STASE URBONAS
2553 W. 71 St. - Chicago, III. 60629

Tel.: PRospect 6-2717




