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Baigus Nato konferenciją Paryžiuje
PARYŽIUS. — 34-oji Šiaurės
Atlanto sąjungos (Nato) valsty
bių ministeriu konferencija už
vakar baigta be išsprendimo
svarbesnių klausimų, kurie gra
so sąjungininkų vienybei.
Dideli nuomonių skirtumai,
paprastai bandomi išlyginti prie
uždarų konferencijos durų, pa
sireiškė viešumoje.

Šiaurės Atlanto sąjungos konferencijai nepavyko išspręsti svarbesnių problemų

zuoti daugiašalį laivyną ir šį
kartą nebuvo išspręstas. Ir to
liau Nato nariai kalbėsiš tuo
klausimu. Jau 3Į/& metų to lai
vyno reikalu tariamasi.
Prezidentas Charles de Gaul
le, atrodo, nesumažinęs savo
opozicijos daugiašalio atortiinio
laivyno organizavimui, nors vai
Šakotas Jungtinių Amerikos stybės sekretorius Dean Rusk
Valstybių pasiūlymas suorgani du kartus matėsi su juo trijų
dienų bėgyje.
Žemės reforma Čilėje

Policijos helikopteris plevena prie Jungtinių Tautų rūmų New Yorke, saugodamas šiuos rūmus. New
Yorko policija ėmėsi atsargumo priemonių, neseniai iš bazukos paleidus sviedinį į Jungtinių Tautų rū
mus, bet jis nukrito į East upę.
(UPI)

Raudonieji nepaiso žmonių reikalų
BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos komunistinė vyriausybė
nutarė be jokių sąlygų leisti
savo pensininkams važiuoti į
vakarų Vokietiją.
Walterio Ulbrichto komunisti
nis režimas viską sutvarkė biz
nieriškai. Didžioji gamintojų
masė verčiama pasilikti rytų
Vokietijos kalėjime, o tiems, ku
rie jau pasiekė nedarbingo am
žiaus, nebestatoma jokių sąly
gų grįžti.
Politiškai, o visų pirma ūkiš
kai bus didelis palengvėjimas,
jei rytų Vokietijos pensininkas
pasiliks vakarų Vokietijoje. Dėl

to jiems plačiai praveriami var
tai. Toksai rytų Vokietijos va
dovų nusistatymas, aišku, nie
ko bendra neturi su artimo mei
le ar gailestingumu. Čia yra
vien šaltakraujiškas apskaičia
vimas, turint galvoje velnišką
mintį, kad nebenaudingas ar
darbingumo netekęs žmogus yra našta valstybei. Dėl to dir
bantieji mirties bausme grasi
nami nepabėgti, o tie, kuriems
reikia tik valgyti duoti, gali
sau keliauti.

Erhardas nenumato
dabar pasikalbėjimų

Su Sovietų Rusijos vadovais

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos kancler is Erhardas, gruodžio
14 d. turėjęs ilgą pasikalbėjimą
su Sovietų Rusijos ambasado
rium A. Smirnovu, pareiškė
gruodžio 15 dieną, kad nenuma
toma konferencijos su Sovietų
naujais vadovais artimoje atei
tyje.
Tai taip komunistai “rūpina.-I ■
\. . .
si” žmonėmis...
Bet dr. Erhardas pasakė, jis
noriai juos pakviestų konferen
cijai, jei jie manytų, kad toks
susitikimas būtų naudingas. Bu
vusio diktatoriaus Chruščiovo
— 35 Afrikos Vienybės orga vizitas Bonnoje buvo numatytas
nizacijos valstybės vakar New 1965 metų pradžioje.
Yorke susirinko į slaptą posė
dį priimti afrikiečių rezoliuciją,
“pasmerkiančią Amerikos, Bel
gijos ir Britanijos karinį įsiki
šimą Konge. Belgai ir ameri
kiečiai gelbėjo įkaitus iš kon
Du jauni lietuviai broliai —
giečių sukilėlių.
Jurgis Vaidevutis ir Ernestas

Trumpai iš visur

— Egipto prezidentas Nasse
ris pareiškė, jog jau atėjęs lai
kas pagerinti santykius su Bri
tanija.
Britanijos valdžia taipgi yra
pareiškusi norą susitaikyti su
Egiptu. Dėl to Nasserio pareiš
kimas vertinamas teigiamai.
— Rytų Berlyno pasienio sar
gybinis užvakar pabėgo per
spygliuotų vielų užtvarą į lais
McCone gal
vę — vak. Berlyną. Kiti sargy
biniai nešaudė į bėgantį.
pasitrauks
— Britanijos parlamentas va
kar svarstė gynybos reikalų biu
WASHINGTON, D. C. — Pla
džetą.
čiai kalbama, kad Centro žvalgynybos agentūros direktorius
— Sovietų Rusijos atstovas
John A. McCone netrukus ruo
Jungtinėse Tautose Federenko
šiasi pasitraukti iš šių parei
vakar Saugumo Taryboje Bel
gijos ir Jungtinių Amerikos Vai gų-

stybių gelbėjimo misiją Konge
pavadino “didžiausiu nusikalti
mu” ir “kenkiančia” taikai. Bei
gų parašiutininkai, pagelbstimi
amerikiečių lėktuvų, ištraukė apie 1,700 įkaitų iš kongiečių ko
munistų sukilėlių nagų.
Matai, kokia yra sovietinė
logika: jei komunistai nekaltus
žmones žudo — gerai, o jei bel
gai ir amerikiečiai gelbsti įkai
tus iš siautėjančių komunistų
sukilėlių
blogai..
fc.

COLDER
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien —
labai šalta, aukščiausia oro tem
peratūra 5-10 1. žemiau nulio.
Saulė teka 7:13, leidžias 4:21.

KALENDORIUS
Gruodžio 18 d.: šv. Gracijonas, Gerdvilis, Metų ketvertis.
Gruodžio 19 d.: šv. Fausta,
Gervydas, Rymantė, Metų ket
vertis.

McCone ruošiasi grįžti į pri
vatų gyvenimą.

Nerimsta budistai
Vietname

SANTIAGO. — Čilės didelės
kaimiškos nuosavybės, valdo
mos nedaugelio turtingų asme
nų, bus išdalintos bežemiams,
vykdant žemės reformą, pra
nešė gruodžio 14 d. prezidentas
Eduardo Frei.
Frei rinkiminėje agitacijoje
pažadėjo vykdyti žemės refor
mą. Ir jis — krikščionių de
mokratų kairiojo sparno provakarietis reformatorius — rin
kimuose didele dauguma nuga
lėjo Salvador Allende, komu
nistų ir socialistų kandidatą.
Rafael Moreno, žemės refor
mos korporacijos vicepirminin
kas, pareiškė, kad vyriausybė
planuoja dvarininkams sumokė
ti už nusavintas žemes 10 proc.
grynais pinigais, o likusius per
25 metus 3 proc. bonais. Nusa
vinta žemė — dar nenustatytas
jos kiekis — bus išdalinta vals
tiečiams.
Naujas kursas
CANTERBŪRY, Anglija. —
Canterbury Technikos kolegija
pasiūlė kursą — pradedant sau
šio mėnesį — pavadintą: “Kaip
tvarkyti taverną - saliūną”.

Atominės minos
Vakarų Vokietija pasiūlė Š.
Atlanto sąjungos (Nato) vals
tybių ministeriu konferenijoje,
kad atominės minos būtų padė
tos prie geležinės uždangos.
Vokiečiai teigia, kad tai bū
tų galinga atbaidomoji jėga
prieš užpuolimus, nors jos au
tomatiškai ir nepradėtų veikti
žygiuojant raudonųjų kariuome
nėms. Minos būtų sprogdina
mos sąjungininkų pareigūnų iš
toli.
Šiaurės Atlanto sąjungos (Na
to) kariniai ekspertai pasakė,
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės yra pagaminusios telkias
minas, bet dar nenusprendė, ką
su jomis daryti.
Tų atominių minų reikšmė
nėra didelė, nes Sovietų Rusijos
kariai gali jas aplenkti arba
virš jų perskristi. Vokiečiai gal
voja, kad jos reikėtų padėti tik
strateginėse vietovėse, o ne pa
lei visą pasienį.

Naujas ginčas
Tuo tarpu naujas ginčas kilo
tarp dviejų sąjungininkų. Vo
kiečiai nusiskundė, kad Prancūziaj nepareikš raštu, jog ji
norėtų matyti rytų ir vakarų
Vokietiją sujungtą.
Bet prancūzų kalbėtojas pa

sakė, jog jo vyriausybė tik svy
ruoja dėl teksto formulavimo.
Vokiečiams iškėlus tokį kalti
nimą, dabar Prancūzijai sunkiau
yra pasakyti žodį Vokietijos su
jungimo klausimu, pareiškė jis.
Prancūzai pripažino, jog juos
suerzino Vokietijos užseinio rei
kalų ministerio Schroederio už
vakar pasakyta kalba, kurioje
jis paprašė prancūzų kontrapasiūlymo daugiašalio laivyno rei
kalu, vieton neaiškių pranašavi
mų apie ateitį.

Šviesesnis vaizdas
Penkiolikos Nato valstybių
užsienių reikalų, finansų ir gy
nybos ministeriams nepadarius
reikšmingos pažangos, kairinė
organizacija parodė šviesesnį
vaizdą.

— Valstybės sekretor. Dean
Rusk, dalyvavęs Šiaurės Atlan
to sąjungos (Nato) valstybių
ministeriu tarybos metinėje kon
ferencijoje Paryžiuje, vakar grį
žo į Washingtoną. Nato konfe
rencijai nepasisekė išspręsti di
džiųjų problemų, pvz. atominio
laivyno su daugiatautinėm įgu
lom. Taipgi iš Paryžiaus grįžta
ir gynybos sekretorius McNa
mara. Abu praneš prezidentui
Johnsonui apie Nato pasitari
mus.
— Buvęs vakarų Vokietijos
kancleris Konrad Adenaueris,
88 metų, pareiškė savo politi
niams draugams, jog jis vėl
kandidatuos į parlamentą atei
nantį rugsėjį.
— Sovietų Rusijos preziden
tas JMikojanas “neoficialų drau

SAIGONAS, Pietų Vietna
mas. — Penki šimtai budistų
vienuolių vakar baigė 24 valan
dų bado streiką, bet budistų va
dai paruošė planus, kokios aVasiliauskai lankė komunistų
gitacinės priemonės panaudoti
laikraščio
“Vilniaus” parengi
nos Tran Van Huong vyriausymus - piknikus, bičiuliavosi su
ibei nuversti.
Morkum ir keletą metų skaitė
“Jaunaturkiai” armijoje ban komunistų dienraštį “Vilnį”.
do pašalinti generolus iš tarny
Susižavėję “Vilnies” propa
bos, palaikančius budistus.
ganda apie “laimėjimus” Lietu
Pasak politinių šaltinių pra voje, nutarė išvykti į pavergtą
nešimo, būsią paskelbti didesni Lietuvą nuolatiniam apsigyve
bado streikai ir suruoštos de nimui. Išėjo pora metų, kol su
monstracijos gatvėse. Mokyklų tvarkė dokumentus. Abudu sū
streikas yra mėgiamiausias bu nūs pasitikėjo tėvų pasakoji
distų arkliukas.
mu, kad bolševikų valdomoje
Lietuvoje Ibus labai gerai, ir
Naujas ambasadorius noriai vyko į Lietuvą. Išvyks
tant “Vilnis” rašė, kad trem
WASHINGTON, D. C. — Pie tinių Vasiliauskų šeima grįž
tų Korėjos naujas ambasado ta į Lietuvą, kad ten turės ge
rius Kim Jyun gruodžio 15 die rą gyvenimą.
ną įteikė prezidentui Johnsonui
Deja, tos viltys neišsipildė.
savo kredencialus.
Bent gi abudu sūnūs pasiryžo*

Tremtinių šeima iš Cicero nuvykusi į pavergtą Lietuvą
šė: “Iš kalbos paaiškėjo, kad
daugumą žinių apie dabartinį
gyvenimą Lietuvoje, o taip pat
patarimų kelionei, Vasiliauskai
gaus iš V. Zenkevičiaus, antro
jo sovietų pasiuntinybės sekre
toriaus Washingtone.. Jis pa
dėjęs sutvarkyti visus dokumen

grįžti. Jie jau turi apie 17 -18
metų amžiaus. Išvažiuodami jie
nenumatė grįžti, tačiau pamatę
dabartines sąlygas Lietuvoje,
apsisprendė, kad reikia išvykti
į JAV.
Į Cicero Vasiliauskų artimiau
siems atėjo iš JAV ambasados
Maskvoje raštas, išsiųstas giruo
džio 3 d., su pranešimu, kad
Jurgis Vaidevutis ir Ernestas
Aleksas Vasiliauskai lapkričio
13 d. buvo atvykę į JAV atsto
vybę, prašydami padėt grįžti į
JAV. Konsulato raštas, gautas
Ciceroje, pažymi, kad jaunieji
Vasiliauskai turi grįžimo į JAV
leidimą ir įvažiavimo viza jiems
nereikalinga. Iš JAV pusės nėra
kliūčių grįžti. Dabar žiūrėsime,
kaip praktikoje pasirodys sovie
tinė laisvė: ar jaunieji Vasiliaus
kai gaus vizą išvažiuoti iš Vil
niaus į JAV. Amerikos ambasa
da Maskvoje atsiuntė informa
cijas, kokių dokumentų-garantijų reikalinga iš Vasiliauskų
kaimynų JAV, kad būtų gautas
Sovietų įstaigų leidimas išva
žiuoti.

Zenkevičius savo propaganda
įkalbėjo vykti į Lietuvą. Žiūrė
sime, ar jis dabar padės Vasi
liauskams sutvarkyti grįžimo do
kumentus. Amerika oficialiai pa
reiškė, kad juos įsileidžia. Vis
kas priklauso nuo Rusijos vi
zos išvykti.
Vasiliauskai prieš išvažiuoda
mi į Lietuvą visą dieną pralei
do Washingtone su Sinkevi
čiais. Pas juos ir pietus valgė.
Žiūrėsime, kaip dabar Zenkevi
čius parodys draugiškumą Va
siliauskams, įviliojęs juos iš
vykti. Zenkevičiai Vasiliauskus
vaišinę lietuviškais konservais,
nes Amerikos “mėsa esanti be
skonio”. Vis dėlto Vasiliauskai
dabar nori grįžti prie Ameri
kos mėsos...

“Vienybė” 19 nr. gegužės 14
d. pirmame puslapyje plačiai
aprašė, kad “Pabėgėlių šeima
grįžta į Lietuvą”, pažymėdama,
kad apie Ameriką K. Vasiliaus
kas, 43 m., pasakė: “Čia jau
niems žmonėms nėra kas vei
kia.”
Pasirodo, kad praėjo keletas
mėnesių gyvenimo okupuotoje
Lietuvoje ir jaunieji Vasiliaus
kai įsitikino, kad Amerikoje
jiems kaip tik bus kas veikti...
“Vienybė” taip pat tada ra

“Vienybės”
korespondentui
Vasiliauskas buvo prisipažinęs,
kad jis yra nepraktikuojantis
katalikas. Prieš išvykdamas sa
kėsi, kad jis labiausiai pasitiki
komunistų “Vilnimi”. Dabar, at
rodo, jo šeimos narių nuomonė
kitokia...
Išvykdamas Vasiliauskas at
sisakė pasiimti leidimą grįžti
atgal į Ameriką. Vaikai tokius
leidimus turi. Apie vaikus Va
siliauskas išvykdamas pasakė:
Jei jiems nepatiks, galės grįžti”.

tus”.

McNamara pabrėžė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės yra
padvigubinusios savo kilnoja
mas - judomasias strategines pa
jėgas nuo 1961 metų ir patri
gubins 1969 m. Didelė pažanga
taip pat padaryta jūros trans
porte.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

iš Vilniaus nori grįžti į Chicagą

Aleksas Vasiliauskai iš Vilniaus
lapkričio 13 d. buvo nuvykę į
JAV ambasadą Maskvoje ir pra
šė padėti jiems išrūpinti gali
mybę grįžti į JAV.
Jie su savo tėvais Kazimieru
ir Elena Vasiliauskais praeitą
vasarą gegužės mėnesio pra
džioj grįžo į Lietuvą. Tai buvo
tremtinių šeima, atvykusi į JAV
1950 metais. Kazys buvo me
chanikas, dirbo vario liejyklo
je, Ciceroje, o jo žmona Elena
dirbo ginklavimosi fabrike. Abiejų bendras savaitinis uždar
bis siekė apie 200 dol. Turėjo
taverną ir dviejų aukštų mūro
namą Ciceroje, 24 gatvė, apie
24,000 dol. vertės. Čia patogiai
gyveno. Pardavę šį namą, buvo
išsikėlę į 50 Avė., prie 16 gat
vės. Vaikai ėjo į Morton aukšt.
mokyklą.

JAV gynybos sekretorius Ro
bert S. McNamara pasakė, kad
Jungtinės Amerikos Valstybės
yra paskyrusios 800 tarpkontinentinių balistinių raketų, 300
Polaris raketų ir daugiau kaip
100 B-52 strateginių bombone
šių Nato valstybėms apginti.
Amerikos sutelkta naikinamo
ji atominė jėga vakarų Vokie
tijoje yra 5,000 kartų galinges
nė, negu buvo numesta ant Hi
rosimos, pasakė jis.

Dabar jo vaikai pasiryžę grįž
ti, ir netolima ateitis parodys,
kiek tos grįžimo laisvės prakti
koje palieka okupantai rusai...
Nepatikrintomis žiniomis, Va
siliauskų šeimos nariai Vilniu
je esą išskirti.
J. Daugi.
Amerika pranašesne
už Sovietų Rusiją

WASHINGTON, D. C. —
Tarptautinis gynybos reikalams
tirti centras skelbia, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės ka
riškai yra pranašesnės už So
vietų Rusiją.
1965 metais Sovietų Rusija
turėsianti 200 tarpžemyninių ra
ketų, o Jungtinės Amerikos Vai
stybės — 925. Karių JAV tu
rėsiančios 867,000. Vidutinio
nuotolio raketų JAV turėsian
čios 1,400, Sovietų Rusija —
750.

— Prezidentas Joluisonas sa
vo kalbą apie valstybinę padėtį
(State of the Union) pasakys
jungtinėje kongreso sesijoje sau
šio 4 dieną 9 vai. vak. Johnsonas vakare pasakys kalbą, no
rėdamas pasiekti gausesnę tele
vizijos ir radijo auditoriją.
— Jungtinės Amerikos Vals
tybės Ir Prancūzija sutarė kar
tu sekančiais metais sukoordinuoti prancūzų atominę smogia
mąją jėgą ir JAV strateginę
aviacijos komandą.
Gynybos sekretorius Robert
S. McNamara ir Prancūzijos gy
nybos ministeris Pierre Messmer užvakar Paryžiuje svarstė
sukoordinavimo planus.

gišką vizitą’’ padarys Suomijai
sekantį pirmadienį.
— Šiaurės Atlanto sąjungos
(Nato) valstybių konferencija
Paryžiuje užvakar paskelbė ben
rą komunikatą, raginantį stip
rinti Nato.
— šešiasdešimt du šiaurės
Amerikos kolegijos studentai va
kar Šv. Petro bazilikoje buvo
įšvęsti kunigais: vysk. Francis
Reh, kolegijos rektorius, atliko
kunigystės šventimų apeigas.
“Pagerintieji” gaminiai

j sandelį
VILNIUS. — Pavergtoje Lie
tuvoje klausiama: kodėl parduo
tuvėse nesimato vadinamos “pa
gerintos’’ kokybės gaminių? Jų
šiemet buvo užplanuota paga
minti už pusantro milijono rub
lių. Šiuo klausimu “Tiesoje”
(lapkr. 27, nr. 278) pasisako
prekybos ministerio pavaduoto
jas J. Jasiūnas. Jo žodžiais, “iš
esmės pramonė pagerintos ko
kybės gaminių negamina. Šiau
lių ‘Verpsto’ pagaminti du mo
teriški nertiniai nesiskiria nei
išvaizda, nei fasonu. Abu pa
gaminti iš tos pačios vilnos. Tik
vienas nunertas kitokiu raštu.
Ir jeigu kuo skiriasi tie nerti
niai, tai kainomis. Vienas, ku
ris laikomas paprastu, kainuoja
29 rublius, o kitas, vadinamas
pagerintos kokybės, — 38 rub
lius.”.
Panaši padėtis ir su kitais
gaminiais. Tokie “pagerinti” ga
miniai, aišku, neturi paklausos.
Pasak drabužių prekybos bazės
valdytojo* I. Komagorovo: “Net
nežinau, kur juos dėti, ką da
ryti...” (E.)

Valstybes sekretorius Dean Rusk
atrodo geroje nuotaikoje, kai jis,
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisteris Maurice Couve de Murville
(kairėje) ir Manlio Brosio (deši
nėje), šiaurės Atlanto sąjungos
(Nato)
generalinis sekretorius,
kalbasi po Nato ministeriu posė
džio Paryžiuje.
.(UPI),
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SENA DAINA CLEVELANDE
J. ŠOLICNAS

Pusėtinai keistų dalykų buvo
pereitojo savaitgalio metu Oievelande. iSitatistiniai duomenys
nusakys viską. Pradėkime.
Buvo lietuvių stalo teniso
“dešimtuko” turnyras, kuriame
dalyvavo devyni. Visas turny
ras vyko dvi dieni. Pirmosios
dienos meisteriu tapo Chicagietis Jonas Kavaliauskas, antro
sios — Pr. Gvildys, o bendrai
abi dienas suplakus atsirado
tikrasis 'meisteris, mūsų Fasko
pirm. Jaunutis (“tėvas pajus”)
Nasvytis. Vyrų neužteko. Žaidė
ir moteriškės (amžiumi tai vos
pradžiokės tos giminės). Čia
meistere tapo torontietė Elena
Sabaliauskaitė.
Turnyrą pravedė Fasko sek
retorius Alg. Bielskus ir kitas
fasfcietis Jokūbaitis. Turnyrą
stebėjo aukščiau minėtieji trys
Fasko nariai, vienas Clevelando
lietuvis, (bendruomenės atstovas
ir dar dvi ar trys lietuviškai
šnekančios dūšios. Įdomi statis
tika ?Gal būt paukščiams, tet ne
man. šnektą pasaldinkime įspū
džiais.

Kavaliausko sugriuvimas
Pirmąją dieną nepaprastai ge
rai sužaidė J. Kavaliauskas, dar
bartinis mūsų meisteris. Jis ne
pralaimėjo nė vienų rungtynių
ir atrodė, kad savo meisterystę
praturtins jam nauju titulu. De
ja, sekmadienio popietė sužlug
dė visus lūkesčius. Jis pirmame
susitikime klupo prieš J. Nas
vytį 2:0 (21:11, 21:16), toliau
antrą pralaimėjimą uŽpaišo jam
Nasvyčio sūnus Vytautas vėl
2:0 (21:19, 27:25) ir sekančia
me rate jį lengvai sutvarko Pr.
Gvildys taip pat 2:0 (21:13, 21:
18). Žinoma, po tokio “pasiro
dymo” aiški
laimėjimo saulė
pasislėpė. Vis dėlto, pirmosios
dienos geras kapitalas Kava
liauską ištraukė į pirmaujančių
eiles, nes jis visą turnyrą už
baigė su bendra 13:3 pasekme.

Neišmiegojęs Gvildys

Pasiteisinimas ir teliks tik
pasiteisinimu. Tai mūsų vetera
no Gvildžio likimas. Anas sakė
si labai anksti išvažiavo iš To
ronto ir buvo nemiegojęs. Todėl
pirmąją turnyro
dieną kovą
pradėjo tikrai netvirtai. Pir
miausiai (krito prieš J. Nasvytį
2:1 (21:19, 17:21, 21:14), ne
trukus antrąjį minusą užsidir
bo, prieš Nasvyčio sūnų 2:0!
(21:14), 21:13), o valandėlę vė
liau ir Kavaliauskas jj nukovė
2:1 (14:21, 21:12, 21:17).
Antrąją dieną Gvildys buvo
geriausias. Nepralaimėjęs nė
vieno susitikimo jis iškopė į ly
giąsias su Kavaliausku, gauda
mas teisę dalyvauti persižaidirae dėl pirmosios vietos.
Ištvermingasis J. Nasvytis

Mūsų Fasko pirmininkas ne
pripažįsta pažangos, šitaip sa
kau ne todėl, jog anas gyrėsi
balsavęs už Goldwaterį. Jo at
vanga glūdi kitur. Tai ištvermė
nepasiduoti savo sūnui ir pro
testas prieš padarytą spėjimą,
kad jam teteks tik 5-ji vieta ši
tame turnyre.
J. Nasvytis pirmąją dieną
užbaigė gerai: 6 laimėjimai ir 2
pralaimėjimai (Kavaliauskui ir
Nešiukaičiui). Antrąją dieną,
Suklupęs tik prieš Gvildį 2:0
(21:12, 22:20), taip pat išlindo
į persižaidimą.
Drama baigmėje
Net ir persižaidime Kava
liauskas neatsigavo. Burtai lė

mė jam pirmiausiai žaisti prieš
J. Nasvytį įr pastarasis aštriu
kirtimu išmetė Kavaliauską 2:1
(13:21, 21:14, 21:13).
Lyg neblogoje nuotykių kny
goje, turnyro aukščiausias įtem
pimo taškas buvo pasiektas pa
skutiniame J. Nasvyčio — Pr.
Gvildžio susitikime persižaidime
dėl pirmos vietos.
Pirmąjį setą, neradęs vaistų
prieš gerą Gvildžio kirtimą, Nas
vytis prakiša 21:14. Antrame
sete Nasvytis surizikuoja ir jo
kontra kirtimas atneša jam 21:
14 laimėjimą. Ir štai nugalėto
jui išaiškinti belieka tik vienas
setas. Pirmoji seto pusė — apy
lygė. Nė vienas negali atsiplėš
ti. Tačiau Gvildys aštriu kirti
mu staigiai užšoka iki 15:10 ir
atrodo, kad ir vėl taps turnyro
nugalėtoju. Bet jį iš vėžių išme
ta nemandagus “gausios” puibli
kos reagavimas dėl jo prarastų
taškų. Nasvyeiui savieji ploja
kada reikia ir kada nereikia.
Gvildys “praranda nervus”, pa
simeta ir priešininkas greit pri
siveja. Prisiveja? Geras prisivijimas kada Gvildys tepelno vos
vieną tašką. Ir taip lemiamas
setas tenka Nasvyčiui 21:16.
Žinoma, tuo pačiu jis pelno ir
nugalėtojo vardą.

i

ŠACHMATAI

— Chess Life ir Chess Review
žurnalai, lapkr. — gruodžio, ra
šo apie mūsų meisterio Povilo
Tautvaišo triumfą š. metų Illi
nois p-bėse, kurias jis laimėjo
prie rekordinio dalyvių skai
čiaus — 148 su rekordine pa
sekme 8—0! Dienraštis, Science
Monitor, gruodžio 12, greta ži
nios apie Tautvaišo laimėjimą
įdoda jo laimėtą partiją iš Ar
mijos čempiono Don Rivera.
Kalėdini turnyrą,
Bostone,
gruodžio 11—13 d., laimėjo Bos
tono šachmatininkai, nežiūrint
dalyvavusių meisterių iš New
Yorko
ir kitur, 1. John Curdc,
V-jo stalo teniso Dešimtuko turnyro nugalėtojai. Iš k. į d.: J. Kava
liauskas, J. Nešukaitis, V.. Nasvytis, J. Nasvytis, P. Gvildys.
2—3. Carl Wagner ir
Nuotr. V. Pliodžinsko
Edward Arbetter abu po 4:1.
Toliau W. Goichberg, N. Y.,
vai
Rob. Taylor, Conn. su pora kitų
Beje, tumyran buvo trylika
Dalyvių eilė:
po 31/} tš. Kitas meisteris iš N.
kviesta (brrr—koks skaičius!),
Vyrai — 1. J. Nasvytis, 2. Yorko Allen Kaufman,, baigė
'bet nevisi atvyko. Vienam to- Pr. Gvildys, 3. J. Kavaliauskas, grupėje su 2y2 tš., jis pralairoptiškiui reikėjo važiuoti “šo- 4. Vyt. Nasvytis, 5. J. Nešiu- l mėjo Taylor, Conn. ir E. ArbeU
pinŲ/s7 kitam ehicagiškiui — ta kaitis, 6. V. Kleiza, 7. B. Žemai teriui iš Boston.
verną daboti ir t. t. Gaila, kad tis, 8. J. šoliūnas, 9. dr. Alg.
Bostono tarpklubinėse, Lietu
kviestieji iš Detroito, kurie lig Nasvytis.
vių komanda šį penktadienį su
šiol vis aimanuodavo, kad nieks
Moterys — 1. E. Sabaliaus sitinka su pačia stipriausia ly
jų nepakviečia, taip ir nepasi kaitė, 2. V. Nešiukaitytė, 3. R. gos komanda — Cambridge H,
rodo, nors ir buvo kviesti.
Končiūtč, 4. Gaidžiūnailė, 5. kurios eilėse žaidžia buv. JuD. Augaitytė.
| goslavijos studentų
rinktinės
Priedas — moterys
dalyvis Milan Vranesič, du Bos
CHICAGOS FUTBOLININKŲ tono žempionai: Keyes ir SchefAr galima taip
išsireikšti?
VEIKLA
fer, ir N. Jersey ekspertas Lu"Jei ne, tai sakykime, kad prie
kowiak. Ar pavyks atsilaikyti?
Lietuvių
futbolo
klubas
Litu“dešimtuko” buvo “pusė de
anioa užbaigė keturioliktąjį sa
K. Merkis
šimtuko” moterų.
vo veiklos sezoną. Per tą laiką
Kaip ir tikėtasi, iš penketo klubo veikla žymiai išplėsta.
P. ŠILEIKIS, 0. P
moterų meisterystėn tebuvo tilt Šiais metais miesto pirmenybė ĮjĮty
Ortopedas. Protezistas
dvi kandidatės iš Toronto: V. se jau dalyvavo 4 komandos,
nP
Aparatai-Protezai, Med. ban
7
dažai. 8pec. pagalba kojom*
Nešiukaitytė ir E. Sabaliaus kurios vien tik pirmenybių rung
(Arcb Supports) lr t t
kaitė. Abi sukovojo kietai ir abi tynių sužaidė 59. Vyrų koman ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB
Vai. p-4 lr #-8. šeštad. 9-1
da pirmoje divizijoje užėmė tre
2850 VV. 68rd St, Chicago 29, IU.
čią vietą iŠ aštuonių, kaip ir bu
Tel. PRospect 0-5084
vo pranašauta prieš
sezonui
prasidedant (žiūr. Draugas š.
DR. ANNA BALIŪNAS
m. kovo 13 d.). Antroji, arba
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR
rezervas, jau keletą metų iš ei
GERKLES LIGOS
lės nepaleidžia pirmosios vie
PRITAIKO AKINIU*
2858 VVest 63rd Street
tos.

gn
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DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2737 VVest 7 lst Street
VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vakaru
Šeštad. cuo 10 Iki 12 valandos.
Trečiadieniais uždaryta,
lgontus priima pagal susitariu!*

Ofiso tol PR 8-8220
Namų — rea. PRospect 8 8081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

Tel. RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 VV. 59th Street
/ALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p
Trečiadieniais ir šeštadieniais *
___________ uždaryta.
Ofiso telefonas — OL 4-2421

JOKŠA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS?

GYDYTOJA IR CHIRURGE

4307 South Kedzie Avenne

VAIKU LIGOS
205« VVest 6Srd Street
Pirmad, antrad, ketvirt lr penki
nuo 11 Iki 1 v. lr nuo 4 Iki 7 v. v
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

(Kampos Kedzie Ir Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak
Treč. Ir sekinad. tik susitarus

Tel. ofiso PO 7-5000.

rea.

GA 8-7978

e

DR. AL. RAČKUS

DR. ZIGMAS RUDAITIS"

DR. A. JENKINS

BPEO. ORTHOPEDINES LIGO*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 We«t OSrd Street

Priešais šv Kryžiaus ligonine
VAL.; Pirmad, antr, ketv, penkt
uuo 9 Iki ll v. ryto lr nuo 6-0 v. v.
setšad. nuo 2-4.
Trečiadieniais tr
Utu laiku susitarus telefonu.
Telef. REpublic 7-2280.

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Tei. GRovehilI 6-1595

OR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECI.ALJST#
PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

2745 VVest 69th Street

OR. ANT. BUDOKAS, Opt
Tikrina akis lr pritaiko akiniu*
keičia .tlk'ns (r rėmus

<455 g California Avė., YA 7-7381
vai. p p iki s v v. kasdien: treč
Maryte ■ 4e4t. auo l» v. r. tkl 1 noK<*» tel. PR 8-8780

Ofiso PR 8-1785.

Res. TR 8-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
2300 VVest 51 st Street
Oakley Medleal Arts
Pirm, antr, ketvirt lr penkt. nua
2—4 lr 6—-9 lr pagal susltarlma.

DR. L. SEIBUTIS
lakštų, pūslės lr šlapumo takų
chirurgija

Ofisas: Naujas adresą-. 2454 ffe
Tlst St. (71-as lr Campbell Avent
kampas), tol. 770-2880.
Valandos pagal sualtarImą

Rodos dėl šio J. Nasvyčio
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—* »
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
Po penkerių metų pertraukos vak.
laimėjimo nėra nieko nei pridė
dieni
uždaryta.
Ligoniai priimam;
Ofiso tr buto tel. OLympic 2-1881
Lituanicos jauniai (15—.18 me susitarus.
ti, nei atimti. Abejoju. Jam pri
OR. J. J. SIMONAITIS
Ofiso telefonas: PR 8-8228.
tų), dalyvaudami jaunių divizi
OR. F. V, KAUNAS
Res. telef. VVAlbrook 5-5070
klauso pagarba ir sveikinimai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
jos pietų sektoriuje, iš vienuoli
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dėl ryžtingos kovos, tačiau šį
Res. 239-4683
Ofiso tol. REliance 5-44t0
kos
komandų
pirmenybių
pabai

1407
So.
49th
Court,
Cicero
kart laimės mūza tikrai jam
Rez. tel. GRovehIU fl-0017
DR.
K.
G.
BALUKAS
Kasdien 16-12 lr 4-7. Treč. Ir šeš
Valandos: 1-8 p. p. ų. g.g D
goje atsįstr-įo pačiame viduryje AKUŠERIJA fR MOTERŲ LIGOS tad, tik susitarus. •
kojos
nepakišo. Momentinis
Penkt. tik 1-8 p. p.
GINEKOLOGINE
CHIRURGIJA
— šeštoje Vietoje. Jie ypač pui
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.
Gvildžio pasimetimas bei Kava
Tel.
REliance
5-1811
kiai sukovojo rudens rate ir ne 6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford
liausko suibliūškimas
antrąją
Offiso telef. ČLiffside 4 2890
Medical Building) Tel. LU 5-6446 DB. WALTEB J. KIRSTUK
Resid. telef. IVAlbrook 6-8099
vienai pirmaujančiai komandai Priima ligonius pagal susltarlma.
dieną, nėra abejonės, prisidėjo
(Lietuvis gydytojas)
Elena Sabaliauskaitė, mūsų stalo
nuplėšė po tašką. Jau šalčiams Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001
DR. P. STRIMAITIS
prie J. Nasvyčio laimėjimo.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
teniso meistere
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8925 VVest 59th Street
prasidėjus energingai sužaidė
Ofisas 8148 VVest 03rd Street
Pralaimėjusieji nuskriaustieji
Bendra praktlkn Ir spedallal
Vai.: Pirmad, antrad, ketvirtad lr
Tel.: PRospect 8-1717
vienerias rungtynes prieš Han
„ chirurgija
penktad. nuo 12-4 p.p, 6:30-8:36
Resid.: 8211 VVest OOth Plaoe
beveik
vienodo
lygio.
Laimė
lė

vai. vak. šeštad. 12-4 vai, trečiad.
Tel.: REpublio 7-7858
Be anksčiau minėtosios triju
4644 8o. Ashland Avenne
sa dėl J. A. (V. jaunių taurės,
uždaryta.
Valandos kiekvienų dienų 2—4
lės buvo ir daugiau kandidatų mė daugiau Sabaliauskaitei ir kurias laimėjo 1:0.
DR. S BIEŽIS
* vai vak. Trečiadieniais lr se
TeJ.
ofiso
tr
buto
OLympic
2-4169
ji
persižaidime
nugalėjo
Nešiumadlenlal*
uždaryta, priimama p
meisterystėn. Tai jaunasis Vyt.
CHIRURGAS
Jaunučiai (10—15 metų) sa
gal susltarlma. šeštadieniais nuo 2
kaitytę
3:1.
Valandos:
Kasdien
nuo
1
Iki
8;
treč
iki
B
v.
v.
DR. P. KISIELIUS
Nasvytis, V. Kleiza bei J. Nevo divizijoj pietų sektoriuje iš uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais
Moterys žaidė taip pat du ra septynių komandų pasitenkino nuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7 Iki 8.
šiukaitis.
DB. VYT. TAURAS
Jei Vyt. Nasvyčiui meiste tus. Pirmąją dieną Sabaliauskai penkta vieta. Jie tikrai verti
4988 W 15th Street, Cicero
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
DR.
VL.
BLAŽYS
rystėn kelią užstojo tik jo ne- tė laimėjo 3:2 (21:17, 22:20, geresnės.
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak. BENDRA PRAKTIKA IR MOTEB
PLAUČIŲ
IR
VIDAUS
LIGOS
LIGOS
Išskyrus trečiadieniais.
patirtis tai nėra taip baisu. Jis 18:21, 7:21, 21:17), o antrąją
2801 VVest OSrd Street
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St
Kampas 68-Člos lr California
Salės pirmenybės
ir taip gerai pasirodė, atsidūręs dieną — Nešiukaitytė 3:2.
Tel. Pltonpebt 8-1228 ar PR 6-55:
Vai. kasdien nuo 8—8 vai. vak.
Trečioji vieta teko R. Končių
Ofiso
vai.:
Pirm, antr, treč.
2—4 vai.
DR. IRENA KURAS
4-je vietoje ir nukovęs tokius
Vyrų komanda ir šiais metais Trečiad. lr Sešt.
penkt. nuo 2 Iki 4 lr nuo 8 Iki
kitu laiku pagal sutarti
tei
iš
Clevelando.
Garbės
neda

GYDYTOJA
IR
CHIRURGE
v. v. šešt. 1^4 v. popiet lr kitu la
galiūnus kaip Gvildį, Kavaliaus
dalyvaus salės pirmenybėse, ku
Ofiso telef. 476-4042
KCDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ
ku — pagąi įusItarimų..
Res. VVAlbrook 5-8048
ro Gaidžiūnaitės ir Augaitytės rios prasidės sausio m. 3 d. Dar
ką ir Kleizą,
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
Of. tol. HE 4-2118. Namų GI 8-81*9
Kietasis kovotojas J. Našiu- nepasirodymas antrąją turnyro kartą gavus “mercy” ir nusista
7155 South IVestern Avenue
DR. C. K. BOBELIS > Pirmad,
dieną.
antrad,
ketv.
tr
penktad
kaitis taip pat gerai pasirodė.
OR. V. P. TUMASONIS
čius dalyvauti, komandos vado i Inkstų ir šlapumo takų chirurgija nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. tr nuo
Pirmosios ir antrosios vietos vas ir žaidikai turėtų įsisąmo
CHIRURGAS
8 v. — 8 vai. vakare. Trečiad nuo
Jis turi ne tik gražų balsą bei
Tel. 695-0538 — Elgin
11 vai. Į-yto. — 1 v. p. p, šeštad. 11
425 No. Liberty Street,
gerą natūrą, bet ir neblogą ran šeimininkėmis galima tik džiau? ninti, kad pirmenybėse pakar
vai. ryto iki 8 vai. p. p.
2454 VVest 71st Street
Ofiso tol. RE 7-1158.
Route 25, Elgin, Illinois
kutę. Jau, kad užšveis kam iš tis. Tai mūsų pasididžiavimas. totinai užėmimas paskutinės
Fiilmlnaja ligonius tik eualtaroa.
Rea.
tol.
888-2818.
Valandos pagal susitarimą
Vol. 2—4 p. p. lr 8—8 p. p.
meisterė vietos nei žaidikams, nei klubui
kairiosios tai tik laikykis, bro Sakoma, kad mūsų
Treč. Ir šešt. uždaryta
Tel. ofiso HE 4-5848, rea. 888-8888
Elena Sabaliauskaitė šįmetinio garbės nesudaro.
DR. MARIJA LINAS
leli mano.
Telefonas — GRovehIU 6-2898
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
Šio turnyro mįslė tai buvo V. sezono metu (1965 m. pavasa
DR. PETER T. BRAZIS
Naujųjų Metų sutikimas
DR. A. VALIS-LABOKAS
Kleiza. Prisipažinsiu, kad jau rį) atstovausianti Kanados mo
2817 VVeat 71at Street
Lietuvių Auditorijos didžio GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street
ne vieno turnyro mįslė Kleiza terų rinktinę pasaulinėse pirme joje salėje Ų. F. K. Lituaniea ir
2524 VVest 69th Street
Telefonas
HEmlock
6-3545
VaL; pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
buvo. Nėra abejonės, kad Klei nybėse! Gi Nešiukaitytė taip šiais metais ruošia nuotaikingą antr.,
(peclalybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ
(OFISO IR REZID.)
penkt. 1-5, treč. ir šešt tik
LIGOS
Valandos pagal susltarlma
za turi vieną geriausių puoli pat neatsilieka. Vos trylikmetė, Naujųjų Metų sutikimą, šo susitarus.
VALANDOS: 1 Iki 4 lr 6 Iki 8 v. e,
šeštadieniais 1 Iki 4 vaL
mų. Bet stalo tenise, taip pat ir o jau yra viena geriausių viso kiams grieš
puikus Joseph TeL ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-88Sf Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 8-8801
Trečiadieniais uždaryta
kiekvienoje 'kitoje sporto šako je Kanadoje. Patriotiškai nuo Snukst orkestras, veiks bufetas
DR. S. Ir M. BUDRYS
DR.
J.
MEŠKAUSKAS
Tel. PRospect 6-8400
je, rankos neužtenka. Dar rei taikai apėmus norėtųsi net tris ir baras, salė atitinkamai deko GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR.
ONA VAŠKEVIČIUS
Bendra
praktika
lr
Alergija
“
valio
”
užrikti.
Specialybė
—
vidaus
Ilgos
kia ir noro ibei pasiryžimo ko
ruota. Vietos tik prie staliukų,
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Prieškalėdinis vaizdas

SPAUDOS LEIDYKLOJE

»

Prieš Kalėdų šventes daug
kas iš mūsų gana rūpestingai
peržiūrime savo šeimos, gimi
nių, draugų ir bendradarbių
kartoteką, apsispręsdami, kam
pasiųsti tik sveikinimo korte
lę, o kam dovaną nupirkti. Do
vanų pirkimo klausimu susi
duriame su nemaža dilema —
kokias dovanas pirkti? Neleng
va išspręsti, ko mūsų artimie
ji yra reikalingi, kas jiems mie
liausią būtų gauti, koks daik
tas labiau sustiprintų giminiš
kumo ar draugiškumo bei arti
ma bendradarbiavimo ryšius.
Mūsų tarpe yra žmonių, ku
rie yra praktiški ir kurie ga
na iš anksto dovanų pirkimo
klausimą išsprendžia. Ir labai
gerai išsprendžia.
Prieš porą dienų teko paIbuvoti mūsų dienraščio admi
nistracijos raštinėj ir knygų
parduotuvėj. Teko matyti tik
rai džiuginančių ir net jaudi
nančių vaizdų, apie kuriuos
parašyti taip ir knieti pirštai.
— Prašau man duoti keletą
dėžučių lietuviškų kalėdinių
kortelių — girdžiu prašneka
vienas besilankantis dienraš
čio įstaigoje tautietis.
— O ar dar turite kun. prof.
Stasio Ylos paruoštą ir tėvų
marijonų išleistą maldaknygę
“Tikiu Dievą”, nes noriu Ka
lėdoms apdovanoti savo arti
muosius — klausia kitas. Su
laukęs teigiamo atsakymo, nu
perka net ketvertą maldakny
gių.
— Žinodamas, kad mano
pensininkai tėvai jau ne labai
bepajėgia patys užsimokėti
dienraščio “Draugo” prenume
ratą, aš už juos užmokėsiu, o
jūs pasiųskite jiems kortelę,
kad tai mano dovana jiems, —
imdamas iš kišenės piniginę,
kalba spaudos mylėtojas ir sa
vo tėvų nuoširdus gerbėjas.
Taip pat pastebėjau, kad ir
tėvai atvyksta savo vaikams
užprenumeruoti “Draugą”, taip
pat “Laivą” ir anglų kalba
leidžiamą marijonų žurnalą
“The Marian”. Pastebėjau, kad
užeina į administraciją nema
žas mūsų tautiečių skaičius įvairaus turinio knygų pasi
rinkti ir jas pasiųsti saviš
kiams kaip švenčių dovaną.
Taip pat yra tokių geradarių,
kurie užsako dienraštį vienuo
liams ar vienuolėms misijose,
seneliams prieglaudose arba
knygą nuperka ir pasiunčia
jiems kaip Kalėdų dovaną.
*
Jei jau keičiamės švenčių
dovanomis, jei jau tuo pap
ročiu būtinai esame “užsikrė
tę”, tai, jas pirkdami ir dalin
dami, apsiskaičiuokime, kad be
reikalo neeikvotume savo sun
kiai uždirbtų dolerių, žiūrė
kime, kad tos dovanos nebūtų
tik beverčiai blizgučiai, bet kad
jos būtų naudingos. O kas ga
li būti naudingesnio ir pasto
vesnio, kaip geras lietuviškas
laikraštis, žurnalas ar knyga?

Tąi dovanos, kurios ne vieną
dieną, bet per ištisus metus
bylos apie jų teikėją, supratusį, kas šiandien reikalingiau
sia ir naudingiausia, ypač re
ligiškuoju, lietuviškuoju (bei
tautiškuoju atžvilgiu. Tokio
mis dovanopnis yra papuošia
mi lietuvio namai ir jie pra
turtinami.
— Ar neturite vaikams ko
kios nors literatūros, jiems
tinkamų knygelių ir 1.1., nes
savo vaikučiams norėčiau, kaip
dovaną, įteikti Kalėdų proga,
— teiraujasi viena motina mū
sų administracijoje. Šios mo
tinos užsimojimas aprūpinti sa
vo vaikus lietuviškomis knyge
lėmis ir “Eglute”, tą vaizdą,
kurį bandėme perteikti skaitotojams šio rašinio pradžio
je, dar labiau pagražina, pa
pildo. Juk šiandien į vaikų auk
Įėjimą religinėj ir tautinėj dva
šioj reikia atkreipti didžiausį
dėmesį. Tikrai yra sunku vai
kus auklėti mūsų norimoj dva
sioj, jei savo namuose neturi
me vaikams į rankas paduoti
jiems tinkamos literatūros.
*
Tuo savo pasinešimu Kalėdų
ar kad ir kitomis progomis ap
dovanoti saviškius lietuvių li
teratūra, ar ji bus laikraščių,
žurnalų ar knygų pavidalu,
daug prisidedame prie lietu
viškos spaudos praplitimo ir
jos sustiprinimo. Juk tai yra
Visai suprantama, jog juo dau
giau išpirksime knygų, juo la
biau paskatinsime mūsų raš
tingus tautiečius dar ir dau
giau rašyti, o leidėjus išleisti
jų sunkiomis sąlygomis kuria
mus kūrinius. Berods, ir sa
kyti nereikia, kad lietuviško
sios knygos ar lietuviško laik
raščio bei žurnalo ateitis ne
tiek priklauso nuo rašytojų,
redaktorių ar leidėjų, kiek nuo
skaitytojų.
Jej lietuviškoji
spauda (knyga ar laikraštis)
neteks skaitytojų, ji nebepasi
rodys rinkoje. Sumenkėjusi ar,
ne duok Dieve, visai sužlugusi
lietuviškoji spauda padarytų
mirtiną smūgį mūsų tautiniam
sąjūdžiui išeivijoje. Be savo
sios spaudos nebegalėtų tin
kamai beegzistuoti mūsų vi
suomeninis ar bendruomeninis
veikimas. Jis tikrai apmirtų,
atnešdamas didelį nuostolį vi
sai mūsų tautai, nes nuo išei
vijos sąmoningumo, organizuo
tumo ir jos veiklos labai daug
priklauso šiandien bolševikų
pavergtosios Lietuvos išlaisvi
nimas. Taigi, rėmimas savosios
lietuviškos spaudos yra dides
nis ir reikšmingesnis dalykas,
negu mes galime įsivaizduoti.
Dėl to ir džiugu, kai prieš Ka
lėdų šventes matai eilę tautie
čių, užsiprenumeruojančių laik
raštį sau ar užsakančių ki
tiems, kaip švenčių dovaną.
Taip pat džiugu matant per
kant knygas sau, kitiems ar
savo vaikams ir jas dalinant
kaip Kalėdų dovanas.

Spaudoj ir gyvenime

Reikalinga' žmonių, kurie, gyvendami žemėja, siektų dangaus
VYSK. V. BRIZGYS

Tur būt, nėra tokio miško,
kurį pereiti reiktų pusės šimto,
ar daugiau metų. Nėra jo ir
tokio įvairaus, kląidaus ir pa
vojingo, kaip žmogaus gyveni
mas. Gyvenime lengva paklysti
ir dėl žinojimo stokos, ir dėl
savų silpnybių įr dėl įvairių pa
šalinių įtakų. Vistiek tačiau nie
kad pakankamai neišmąstysime,
kokia palaima yra gyventi.

ka būti formaliu kataliku, apie
tą malonę daug žinoti, o reikia
ta malone persiimti tiek, kad
jaustum noro ir reikalo ją ki
tiems perteikti. Tai nelengvas
dalykas. Tai apaštalų ir šventų
jų dvasia. Tokio laipsnio krikš
čioniškumo mūsų laikais visur
pasigendama, tik daugelis kal
bą apie tai labai paviršutiniš
kai, neturėdami drąsos aiškią
tiesą
aiškiai pasakyti.
Begyvendami patiriame daug
nuostolių patys sau ir kitiems
Ne retas net uando žodžiais,
todėl, kad perdaug galvojame o gal ir darbais šią tuštumą už
apie savo teises ir permažai a- pildyti kitokiais dalykais, ap
pie pareigas sau ir kitiems. O gaudinėdami save ir kitus. Vie
gi teisės yra tik tam, kad atli toje gyvenimo siūlo tik tuščius
kus pareigas savo ir kitų sie formalumus. Visuotinio susirin
loms, kūnams. Pakankamai gi kimo bazilikoje vienas kalbėto
liai pagalvojęs kiekvienas su jas pasigedo, kad permažai šven
pras, kad nėra teisių be parei tųjų paskelbiama iš darbininkų
gų. Tėvai į savo vaikus, Baž ir kitų pasauliečių tarpo. Tą die
nyčia į savo narius, valstybės ną pirmininkavęs atsakė: “Dė
valdžia į savo piliečius, artimas kojame už pamokymą ir lauksi
į artimą neturėtumėm teisių, jei me, kada gerbiamas tėvas iš sa
gu neturėtumėm pareigų. Sau vo diecezijos pristatys kandida
pačiam ir kitiems mūsų parei tų į šventuosius iš proletarų ir
gas atliekame tiek gerai, kiek profesionalų tarpo.” Ar jis tai
pajėgiame pažinti save, visuo padarys? Tokie dalykai nenu
menę, savo vietą visuomenėje, tariami profesionalų, darbinin
savo santykius su Dievu ir žmo kų, studentų sueigose, šventieji
nėmis, kiek turime geros valios neišrenkarai kaip organizacijos
tas pareigas atlikti.
pirmininkai. Jie turi tokiais iš
augti.
Laiko dvasia nepakeičia
žmogaus
Šventųjų kelias
Vadinamoji laiko dvasia, žmo
Tiesa, kad iš pasauliečių tar
nių tendencijos, nuomonės nepa
po
yra labai nedaug paskelbtų
keičia nei žmogaus esmės, nei
šventųjų.
Tačiau, ar daug rei
esminių žmogaus pareigų ir tei
kia
aiškinti,
kodėl. Paskaityki
sių, nei esminių žmogaus gyve
me
Evangeliją,
pažiūrėkime gy
nimą liečiančių klausimų. Žmo
venimą
ir
lengvai
rasime atsa
gus yra tiek protingas, žmonių
kymą.
Tikrumoje
ir
pasauliečių
mintijimo ir gyvenimo tendenci
tarpe
šventųjų
yra
daugiau,
be
jos, vadinamoji laiko dvasia, ygu
yra
paskelbtų,
i'cet,
kad
gyį
ra tiek vertos ,kiek sutinka su
vendami
jie
nebuvo
triukšmada

žmoįgų saistančiais nekintan
čiais dėsniais ir reikalavimais. riai, tai jų savieji ir draugai
Visų laikų, visokių luomų, viso palaidoję užmiršo ir juos ir jų
kiose aplinkybėse gyvenąs žmo gyvenimo būdą. Iš kitos pusės,
gus yra skirtas siekti gyvenimo ir vienuolynuose ir kunigų tarpe
būdo, kurį krikščionybės eroje nevisais laikais vienodai gausu
ir žodyne vadiname evangeliniu šventųjų. Tuo pačiu taiku net
gyvenimu. Įsimąsčius į kiekvie to paties ordino ar kongregaci
no žmogaus santykį tarp jo sie jos vienuolynuose, diecezinių ku
los ir kūno, toks gyvenimas nė
ra krikščionybės naujiena, nė
ra kokių tai išrinktųjų, — tai
yra žmogaus gyvenimas.
Krikščionis — katalikas yra
daug daugiau, negu paprastas
žmogus, tačiau tik vienu atžvil
giu, — kad jis gali pats naudo
tis atpirkimo malone ir ja dalin
tis su kitais. Nekrikščioniui žmo
gui ši privilegija yra nežinoma,
nesuprantama ir todėl sąmonin
gu keliu nepasiekiama. Šiame
trumpame kataliko apibūdini
me telpa daug prasmingų parei
gų ir teisių. Kad atpirkimo ma
lonę sėkmingai panaudojus ir
kitiems ją perteikus, nepakan
taip pąt gauną geresnes prekes,
kaip aiškina fabriko Bolševička
vadovybė. Anksčiau drabužių eilu
tės kaina buvo 86 rubliai, dabar
— 77, o ir darbas dabar geres
nis bei sukirpimas dailesnis.
J. Žvilb.

APLINK PASAULI

KAPITALIZME

JUOZAS VAIČELIŪNAS

siųstus planus. Taigi — gamyboje
buvo pereita iš anksčiau daromų
biurokratų spėjimų, ką publika ga
lėtų pirkti, tiesiog prie pačios pub
likos pareikalavimų.
Fabriko direktorius užsienio ko
respondentams paaiškino, kad krau
tuvės atsiunčia užsakymus pagal
pirkėjų pageidavimus. Ir pagami
nami drabužiai sklandžiai ir greit
parduodami. Prie tokio eksperi
mento prieita po to, kai centro
vyriausybė pamatė, jog pirkėjai
atsisako pirkti nepatinkamas pre
kes. Krautuvėse ir sandėliuose au
go stirtos gaminių, kurių nebuvo
įmanoma parduoti.
Dabar pats fabriko direktorius
Noskov nustato darbininkų atlygi
nimus, gaminių kainas, pasirenka
pats kur pirkti žaliavą, kur in
vestuoti pajamas, kokius daryti
pagerinimus. Anksčiau tame fab
rike darbininko mėnesinis uždar
bis buvo 86 rubliai, o dabar Noanę tvarką, kad visa gamyba turi kovas moka 93 - 96 rublius (rusai
vykti pagal eeatriaių įstaigų at* rublio vertę laiko $1.11). Pirkėjai

Tos kalbos beklausant prisi
minė viens faktas iš Lietuvos.
Lietuvoje yra nekatalikų bažny
čių “šventiesiems”, kuriuos to
kiais paskelbė rusų caro valdžia.
Prie vienos iš tokių bažnyčių
man teko gyventi. Ji fcuvo skir
ta vienam iš tos apylinkės sta
čiatikiui pasižymėjusiam rusųturkų kare. Pasakojama, kad,
baigus bažnyčią statyti ir ją
pašventinus, atsilankęs mirusio
jo brolis ir sau kalbėjęs: “O tu,
mano broleli. Tu šventas, d aš
gal būsiu prakeiktas, nors ark
lius kartu vogėme.” Kaip ten
bebūtų, šventumas pasiekiamas
gyvenimu, o nėra kokio nors
autoriteto suteikiama dekoraci
ja gyvam ar mirusiam. Švento
jo garbė mirusiam ne suteikia
ma, o tik pripažįstama, kad sa
vo gyvenimu jis yra įrodęs šven
tūmą.
Vis toje pat visuotinio susirin
kimo bazilikoje vienas kalbėto
jas mųsų laiko žmogų, neišski
riant katalikų, taip apibūdino.
Jis noriai atiduoda vargstan-

Vysk. V. Brizgys

tiems, ko jam pačiam nereikia.
Ne retai duoda ir iš to, kas jam
pačiam galėtų dar būti naudin
ga. Neklausk tačiau, ar jis žino,
ką reikia tikėti, ar tai tiki ir
kaip tai seka. Paklaustas, ką
tiki, kaip tai vykdo, jis tuoj
ima pasakoti savo labdaros dar
bus, išsisukdamas atsakyti į
klausimą. Daug esą žmonių, ku
rie seka pasmerktą klaidą, būk
geri darbai ir be tikėjimo galį
žmogų išganyti. O gi iš tų gerų
darbų ne reto gyvenime yra tik
medžiaginė labdara, nenuskriau
džiant savęs, be užsidegimo1 reli
giniam gyvenimui, nesinaudo
jant Dievo malonių šaltiniais —
sakramentiniu gyveniniu, be rū
pestingumo ir pastangų siekti
tobulo kasdieninio gyvenimo, ne
retai aiškiai nukreipiant nuo
kurio nors Dievo įsakymo.
Reikalinga daugiau kunigų

Siekti sau krikščioniško to
bulumo, rūpintis kitų sielų iš
ganymu galima ir reikia viso
kiame luome. Daugeliu atžvil
gių tačiau visų žmonių labui ir
reikalams yra būtini kunigų ir
vienuolių luomai. Tuose luomuo
se žmonės daugiau pasišvenčia
pažinti ir suprasti tobulumo tu
rinį, būdus jo siekti, todėl gali
ir kitiems tai paaiškinti, paro-

'3,000 omamentį ir 960 šviesų turi ši Baltuose Rū muose įrengta kalėdinė eglute.

SOVIETAI DAIROSI IŠSIGELBĖJIMO

- Kai kurie lietuviškais žodžiais
spausdinami, bet sovietinėn vergijon besižvalgą šiame krašte lei
džiami laikraščiai įma žavėtis kol
chozais. Patys gi sovietai, ūkinių
sunkumų prispausti jau pradeda
pagalbos ieškoti kapitalistinėje sis
temoje. Įdomų faktą paskelbė
“Chicago’s American” dienraštis
gruodžio 8 d. numeryje. Čia duo
dama iš Maskvos žinia, užvardin
ta: “Naujas rusų atradimas: ka
pitalizmas sėkmingas”.
Toje informacijoje pasakojama,
kaip Sovietai atidengė paslaptį
apie savo pirmąjį kapitalistiniu
Stiliumi tvarkomą fabriką — teks
tilės gamyklą Bolševička. Praeitą
vasarą to fabriko pilną tvarkymą
Vyriausybė pavedė generaliniam
direktoriui Piotr. K. Noskov. Di
rektoriui buvo leista susidarinėti
pačiam gamybos planus, atsižvel
giant į užsakymus, gaunamus iš
krautuvių, nutraukiant ankstybes-

nigų tarpe viename krašte dau
giau šventųjų, kitame mažiau.
Toje pat visuotinio susirinki
mo bazilikoje pasigirdo ir kitas
balsas, kaltinąs Romą, kad, skel
biant šventuosius, nepaisoma
tautų, kraštų, luomų proporci
jos. Jis siūlė šventųjų skelbi
mą palikti atskirų kraštų vys
kupams. Ir šis kalbėtojas pa
miršo, kad Roma nesprendžia,
kiek iš kurios tautos turi pas
kelbti šventųjų, o juos tik atpa
žįsta iš jų gyvenimo. Kalbėto
jas pamiršo dar vieną sveiką
dėsnį, kad niekas nėra teisėju
savo byloje. Jeigu tokius klau
simus paliktų atskirų tautų
sprendimui, kur maišytųsr tau
tiniai ir kitokie pasauliniai'mo
tyvai, lengvai net valdžios įta
ką greitai pajustume, kad būtų
sunku susigaudyti, kuriuos šven
tuosius verta gerbti ir kuriuos
ne.

Į namus

Iš New Yorko autobusu grįžau į savo kraštą —
Kanadą. Užsukau į netoli Toronto esančią Oakvillę,
kur gyvena mano brolis Aleksas su šeima.
Jų vyresnioji duktė Elenutė, kuri Toronto uni
versitete pirmus metus studijuoja kalbas, su draugė
mis buvo išvykusi į Vokietiją. Jos Duesseldorfe dir
ba vienoje ligoninėje, gaudamos po 16 DM per dieną.
Toje ligoninėje jos dirba 8 savaites, o paskui 4 sa
vaites važinės po vakarinės Europos kai kuriuos kraš
tus: Angliją, Prancūziją, Austriją ir, žinoma, po pa
čią V. Vokietiją. Aplankys ji ir savo gimtąjį Kelheim
miestelį, kuris yra netoli Regensburgo, o gal ir Ingolstadtą, kuriame gyventa iki 1949 m. rudens.
Dar pirmomis dienomis jos buvo nuskraidintos
į Berlyną. Turėjo progos lankytis ir rytiniame Ber
lyne. Daugybė formalumų, pereinant į rytinį Berly
ną, jas gąsdino. Rytinis Berlynas atrodo daug pras
čiau už vakarinį, nes jį tvarko komunistai.
Ji kartą rašė savo tėvams: “Ligoninės direkto
rius kartą manę pakvietė į savo šeimą vakarienės. į

Prie stalo kalbėjome vokiškai. Kai aš pritrukdavau
vokiečių kalbos žodžių, visi pereidavome į anglų kal
bą, nes lr jo šeimos nariai kalbėjo angliškai”.
Antroji jų duktė Laimutė kitais metais baigs
gimnaziją įr stos į tą patį universitetą. Tik ji sesers
nepašeks. Ji, rgrfeičiausia studijuos chemiją, nes iš
kalbų ji ir dabar gauna po 65-70, o iš chemijos —T 98.
Jų sūnus, Arūnas, kuriam pavasarį suėjo 13 me
tų amžiaus, baigė 8 skyrių pradžios mokyklą. Tą mo
kyklą baigė 80 mokinių. Mokyklos baigimo proga bu
vo paskirtos 8 premijos. Iš tų 8 premijų Arūnas nu
sinešė 7. Liko premija tik iš muzikos dalykų. Jis jos
jau nebegalėjo paimti, nes jis menkas dainininkas.
Pas brolį atvyko ir daugiau Vaičeliūnų: dr. S.
Vaičeliūnas iš Clevelando ir J. Vaičeliūnas su šeima
iš Gary, Ind. Juos čia traukė žuvys, kurių pilni Ka
nados ežerai. Kai aš, baigęs savo ilgas atostogas ir
ilgą kelionę, ruošiausi į namus, jų didžiuma ruošėsi
kelionėn į Kingstono apylinkę, kuri yra apie 240 m.
nuo Oaksvillės, keletos dienų žvejybai.

I dyti gyvą pavyzdį. Visų dėme
sio vertas reiškinys, kad toje
pat tautoje vienu laiku yra dau
giau pašaukimų į kunigystės ir
vienuolių luomų, kitu mažiau;
tuo pačiu laiku vienoje tautoje
tų pašaukimų yra daūgiau, ki
toje mažiau; tuo pačiu laiku
tame pačiame luome vienur yra
vienokia dvasia, kitur kitokia.
Dvasinių pašaukimų skaičius ir
jų dvasia yra visuomenės ir ypatingai šeimos dvasios rodik
lis.
Tiesa, kad jauniems žmonėms
turi daug įtakos mokykla, va
dinamoji gatvės aplinka, kitokie
reiškiniai už šeimos. Kad moks
lo tikslais dalis jaunimo gyve
na už savos šeimos, tai ne nau
jiena. Mūsų laikais besimokan
čio jaunimo nepalyginamai di
desnė dalis gyvena savo šeimo
je, negu tai buvo visur labai
netolimoje praeityje. Kaip vi
sada, taip ir dabar jauno moks
leivio ar studento gyvenimas
už šeimos ne visada jam išeina
į blogą.
Kalbant apie svetimas įtakas,
reikia pripažinti ir įsisąmoninti,
kad gatvė ir mokykla yra vie
tos ir 'reiškiniai, priklausą tų
žmonių, kurie tose gatvėse gy
vena, kurių vaikai eina į vieną
ar kitą mokyklą. Gatvė yra to
je gatvėje gyvenančių šeimų
kultūros, dvasios elgesio veid
rodis. Mokykloje matai ne vai
kų kultūrą, dvasią, mintijimą.
Jie dar per jauni turėti savo kul
tūrą ir dvasią. Jie yra kiekvie
nas savo šeimos veidrodis. Mo
kykloje iš vaikų pokalbių, net
iš klausimų pamokose gali at
spėti, apie ką, kokioje dvasioje
ir kokiais žodžiais kalbama jų
šeimose.
Kunigystė — šeimų pareiga

Kalbant apie jaunimą ir dva
sinius pašaukimus būtų labai
neteisinga kreiptis tik į jauni
mą, juos vienus girti, kitus peik
ti, jiems vieniems tais klausi
mais kalbėti. Kunigystei, vienūo
liniam gyvenimui pagarbos jau
nų žmonių širdyse yra tiek, kiek
jos yra jų šeimose. Ir šiais klau
simais savos nuomonės ir nuo
taikos jie dar neturi, ją susi
kurs tik bręsdami.
Kalbant šiuo klausimu lie
tuvių visuomenei tenka kons
tatuoti, kad šiuo metu iš lie
tuvių tarpo yra tiek maža pa
šaukimų kunigystėn ir vienuo
lių luoman, kad dabartinė lietu
vių visuomenė yra visai nepana
ši į lietuvius prieš 40 - 20 metų
Lietuvoje ar Amerikoje. Tai aiš
kus faktas, o nagrinėti ir ver
tinti jo priežastis straipsnio rė
muose būtų per platus klausi
mas. Tik užsiminsiu vieną fak
tą. Mūsų tautos istorija yra ne
vien didieji kunigaikščiai, karai,
kančios, vergija. Visokiose są
lygose tauta turėjo ir kultūros
istoriją, kurios pilnos ir objek
tyvios neperduosime jaunimui
nutylėdami vienuolius ir kuni
gus. Augau caro ir pirmojo pa
saulinio karo laikais, kada Lįe(Nukelta } 4 psl.)

Yra amerikiečių, kurie apie komunizmą turi men
ką supratimą. Yra ir tokių, kurie toje srityje orien
tuojasi gerai. Kai vienam amerikiečiui pasakiau, kad
komunistai pavergia tautas,
panaikina bet kokią
žmogaus laisvę, tai jis paaiškino, kad perdidelė lais
vė žmogui negerai, ir, jo supratimu, komunistinė
tvarka gera. Jis gyvena laisvės krašte, o giria tvar
ką, kuri žmonėms laisvę atima.
Antras amerikietis pasakė, kad JAV vyriausy
bė komunizmo atžvilgiu padarė daug klaidų, bet da
bar, esą, nėra kitos išeities, kaip daryti bolševikams
nuolaidas, kad mūsų karta išvengtų karo. Jis yra 68
metų amžiaus. Paklausiau jo, ką reiškia “mūsų kar
ta”. Jam ta karta gal 3-5 metai, o yra žmonių, ku
riems “mūsų karta” bus 20-40 ar daugiau metų.

Vienas amerikietis toje srityje orientavosi gerai.
Jis pasakė, kad komunizmą pasaulyje išplėtė turtuo
liai ir kai kurių kraštų vyriausybės, bet tų žmonių
niekas nevadina komunistais. Bet, esą, prokomunizmas perdaug dažnai primetamas darbininkams, ypač
jei jie išeina į streiką. Yra žmonių, kurie neatskiria
Politika
komunizmo nuo darbininkų. Jo mintims pritariau;
Ilgos kelionės metu teko sutikti įvairių žmonių, nes ir man teko matyti įvykių, kur komunizmas mai
kurie daugumoje buvo amerikiečiai ar angliško pa šomas su darbininkų kova dėl jų geresnių gyvenimo
saulio žmonės. Dažnu atveju pasikalbėjimuose tek sąlygų.
davo paliesti politiką, o šių dienų pasaulinė aktua
lija *—komunizmas.

(Bus daugiau)
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KADA PRADĖJO VEIKTI
ATEITININKAI SENDRAUGIAI?
Ateitininkų sendraugių kon
ferencijoje Clevelande lapkričio
26 - 29 baigiamąją išsamią pas
kaitą skaitė dabartinis ASS pir
mininkas prof. dr. J. Pikūnas.
Kalbėjo apie ateitininkijos pra
eitį ir dabartį. Paskaita atspaus
ta “Drauge” (gruodžio 5, 7, 8).
Kas ją išklausė ir kas skaitė,
galėjo įsitikinti, kaip prof. dr.
J. Pikūnas plačiai, giliai, gau
siais faktais ir konkrečiais siū
lymais savo temą yra išsėmęs.
Užtat man buvo nuostabu pa
čioje paskaitos pabaigoje radus
vieną teigimą, kurį pakartojo
ir kiti laikraščiai, aprašinėdami
ASS konferenciją, būtent: “Or
ganizuota ASS veikla ryžtingai
artėja prie savo veiklos 40 me
tų (1927 Palangos reorg. k-ja).
Kaip tik sekantis subuvimas, ti
kėkimės, atžymės 40 veiklos me
tų jubiliejų”. Kanadiškiam “Tė
viškės Žiburiam” (gruodžio 10)
rašęs korespondentas (St. D.)
atpasakojo dar stipresniu teigi
mu.- “Artėjame prie 40 metų
ateitininkų sendraugių sąjungos
įsteigimo jubiliejaus. Ji įsteigta
Palangos konferencijos 1927
m.” Tai netiesa. Ir patikrinti
nesunku.

Atsiverskime “Ateitininkų Va
dovą”, parengtą St. Ylos (128 133) arba “Lietuvių Enciklope
diją” (XXVII, 256 - 257) ir ten
rasime ASS susiorganizavimo
(bei veikimo trumpas datuotas
apybraižas ir nurodytus šalti
nius. Iš ten aišku, kad ateitinin
kai sendraugiai organizavosi ne
vėliau 1920 metų, t. y. nuo pir
mojo ateitininkijos kongreso
Kiaune. Palangos konferencija
(1927) buvo tik vienas tarpsnis
ateitininkų sendraugių istorijo
je, bet ne pradžia. Jei ieškoma
sukakties, tai ji minėtina atei
nančiais metais (1965) 45 veik
los metų, bet ne 40 dar po dve
jų metų... štai keletas argumen
tų:
1. Sendraugių organizavimo
klausimas pirmą kartą iškeltas
Vilniaus at-kų konferencijoje
(1918) ir paskui dar konkrečiau
Kauno konferencijoje Saulės na
muose 19194X11.29-31; čia iš
rinkta organizacinė komisija
(kun. M. Krupavičius, kun. M.
Merkelis, Ed. Misevičius).

2. Pirmajame at-kų kongrese
Kaune 1920.VIII.1-8 anoji ko
misija darė pranešimą ir savo
pareigas (VHI.5) perdavė nau
jam trejetukui (kun. M. Morkelis, Pr. Dovydaitis, E. Drau
gelis). Jiem pavesta sudaryti
atskirą sendraugių vienetą —
Ateitininkų Sendraugių Susivie
nijimą. Kongrese išrinktas nau
jas trejetukas jau buvo vadi
namas valdyba; jos sąstatas po
ros metų laikotarpyje kiek kei
tėsi. Nuo 1922 sendraugiam pir
mininkavo kun. dr. P. Bielskus,
Lietuvos valstybės prezidento
kanceliarijos viršininkas.

3. Moksleivių ir studentų atkų konferencijoje Kaune 1921.
Vm.6-8 buvo sudaryta Vyriau
sioji Ateitininkų taryba iš trijų
asmenų: moksleivių at-kų — J.
Leimono, studentų — D. Jasai
čio, sendraugių — Pr. Dovydai
čio (jis buvo ASS valdyboje).
4. Prof. kun. F. Kemėšis 1925
metų pradžioje (žiūr. Židinys,
Nr.2) paskelbė stambų straips
nį: “Ateitininkų sendraugiai ir
visuomenė”. Svarstyta konkre
tūs uždaviniai. Nebūtų buvę pra
smės to daryti, jei sendraugiai
nebūtų veikę.

5. Antrajame at-kų kongrese
Kaune 1925.VHL11-15 J. Urmanas, kalbėjęs apie ateitininkų
veikimo penkmetį, atskirai api
būdino sendraugius, peržvelgda
mas “trumpai visų trijų organi
zacijų darbus”, tik pas sendrau
gius pasigedęs didesnio organi
zuotumo ir “tam tikros veikimo
formos” (žiūr. Ateitis, 1925,

Kongreso sąsiuvinis). Man pa
čiam teko būti sekretoriate; ge
rai pamenu, kad dalyvių sąra
šus darėm atskirai kiekvienos
organizacijos. Bet dar ryškiau
apie sendraugių organizaciją
kalba tame kongrese priimtas
laikinas “Vyriausiojo Atkų Or
gano Statutas”. Jis buvo tik 8
paragrafų, ir pirmuoju paskelb
ta; “Vyriausiąją Ateitininkų
Valdybą sudaro 5 asmens: Atei
tininkų Vadas, Generalinis Sek
retorius, L. K. Ateit. Sendrau
gių Sąjungos Pirmininkas, L. K.
Stud. At-kų Sąjungos Pirmi
ninkas ir L. K. Moksl. Organ.
Pirmininkas”. Vadinasi, jau yra
ir sendraugių organizacijos var
das Sąjunga, o ne Susivieniji
mas, kaip buvo, tarta pirmaja
me kongrese 1920.
6. Kaune 1926 ateitininkam
pasiryžus pasistatydinti savo na
mus (Laisvės alėja 3), 1926 ko
vo 10 “Ateityje” (Nr. 3) tuvo
paskelbtas atsišaukimas į visus
ateitininkus. Atsišaukimą pa
sirašė: Vyriausias Ateitininkų
Vadas prof. Pr. Dovydaitis, Ateitininkų Sendraugių S-gos pir
mininkas dr. P. Bielskus, L. K.
Studentų Ateitininkų Sąjungos
pirmininkas dr. Kl. Ruginis, L
K. Moksleivių At-kų Organiza
cijos pirmininkas A. Raulinaitis,
Ateitininkų Susišelpimo Fondo
pirmininkas kun. P. Dogelis,
Generalinis sekretorius J. Gri
nius. Tais pačiais metais moks
leivių at-kų metinę konferenci
ją Kaune VIII.19-21 sveikino
kun. dr. Ig. Cesaitis — “Ateiti
ninkų sendraugių vardu”.

7. Sendraugiai, be abejo, ne
buvo taip standžiai organizuo
ti, kaip dabar, bet negalima teig
ti, kad jų organizacija ir veik
la teprasidėjo su Palangos kon
ferencija. Savo studijų metu
gyvendamas pas kan. P. Doge
lį prie Kauno bazilikos 1923 —
1927, turėjau nebe vieną progą
atidaryti duris ir paruošti kam
barius ASS valdybos arba kiek
didesnio sendraugių susirinkimo
dalyviams. Gerai prisimenu, kad
dažnai lankėsi ASS pirm. dr. P.
Bielskus, iėd. R. Dulskis, kun.
M. Morkelis, dr. L. Bistras, A.
Endziulaitis ,dr. Kl. Ruginis
ir k.
8. Palangos konferencija ne
buvo ASS steigiamoji, bet re
organizacinė, kaip ir visiems ateįtininkam. Tai yra dokumen
tuota “Ateityje” (1926, Nr. 3).
Čia yra paskelbta komisija, ku
riai buvo pavesta “išdinbti pro
jektus... 1926 m. ateitininkų kon
ferencijai”. Komisijai pirminin
kavo prof. kun. Pr. Kuraitis.
Tarp kitų savo uždavinių, ko
misija siekė “suderinti visų tri
jų (moksleivių, studentų ir sen
draugių) santykiavimus bei Vy
riausios valdybos ir Vyriausio
Vado veikimą, šalia to dar nu
statyti atskiroms organizaci
joms (moksl. stud. ir sendr.)
statutus”. Ta konferencija įvy
ko vieneriais metais vėliau —
tai buvo Palangoje, kur moks
leiviai ir studentai atvyko su
parengtais naujais savo statu
tais, o sendraugiai durstė vie
toje, bet tai nebuvo nei ASS
veiklos pradžia, nei ASS steigi
mas. Nereikėjoj steigti to, kas
jau buvo. Palangos reorganiza
cinėje konferencijoje sendrau
giam vadovavo ASS ilgametis
pirmininkas kun. dr. P. Biels
kus ir valdybos narys P. Radze
vičius.

Kenya vidaus reikalų min. Arap Moi prisiekia apsivilkęs tradiciniu
beždžionės kailio gobtuvu. Priesaiką priima teisėjas Ainley, dėvįs
tradicinius kailius.
Ml..

MŪSŲ KOLONIJOSE
Roęhester, N. Y.
A. Rukšlelės parodą
aplankius

Kad mūsų visuomenė domisi
lietuvių dailininkų darbais, jų
kūrinius perka, rodo gražus
Rochesterio, N. Y., lietuvių pa
vyzdys, kur neseniai (XI28-9
d.) buvo suruošta dail. A. Rūkš
teles darbų paroda, kurią su
rengė LB apylinkės valdyba Šv.
Jurgio parapijos patalpose.
Parodą atidarė LB vietos vai
dybos pirm. K. Sabalis, pažy
mėjęs, kad lietuviai mėgsta sa
vą tautinį meną, parodas gau
siai lanko. Meno paroda — tai
lyg bažnytinė šventė. Dail. A.
Rūkštelė savo kalboje. į gražų
būrį susirinkusių nusiskundė,
kad realizmas yra puolamas
daugumos modernistų.
Šiame šimtmety pasireiškė
net keliasdešimt įvairių vadina
mų modernaus meno srovių.
Dauguma jų spėjo išnykti. Abstraktizmas, tiek daug dulkių
sukėlęs, išnyks. Mat, nei gam
ta, nei pats žmogus nemėgsta
tuštumos. Ieškokite vertybių,
kurias pro dulkes galite pama
tyti. Europoje jau grįžta rea
lizmas, tik mūsų spauda mažai
apie tai rašo, — baigė savo žo
dį dailininkas.
Parodos antrąją dieną (XI.
29) dailininkas turėjo interviu
su St. Ilgūnu per radijo WHEC
liet. pusvalandį. Čia jis pasi
džiaugė Rochesterio lietuvių pa
rodytu dėmesiu jo darbams. Pa
gyrė tėvus, kurių dauguma at
sivedė vaikus į parodą. Šis ryšys
su visuomene kūrėjui reikalin
gas.
Užklaustas apie Čiurlionį, dai
lininkas atsakė, kad yra klaida
Čiurliofnį laikyti abstraktistu.
Čiurlionis nėra sukūręs nė vie
no abstraktinio paveikslo. Čiur
lionis buvęs didelis mintytojas.
Jis kūręs realistinį simbolizmą.
Vėliau perėjęs į muzikinę sfe
rą, spalvomis išreiškęs muziki
nę dvasią ant drobės. Kalbėda
mas apie didžiuosius meninin
kus, pažymėjo, kad jie pirmiau
sia pagarsėję savo tautiečių tar
pe. Mūsų gi menininkii bandy

Dail. A. Rūkštelė buvo išsta
tęs 40 paveikslų, kurių net 19
parduota. Tai rodo Rochesterio
lietuvių kaip mažos kolonijos
aukštą kultūrinį lygį. (Modernia
tai su tuo gal nesutiks, pa
laikys atsilikimu!). Tačiau šis
pavyzdys parodė, kad lietuviai
tebemėgsta realizmą, kuriam
dail. R. liko ištikimas. Jis ne
sistengia pralenkti savojo lai
kotarpio ar grįžti toli į praeitį.
Jis, kaip ir daugelis žymių šio
žanro dailininkų, ieško temų sa
vo kūrybai šių dienų aktualijo
se. Jis skiria ypatingą dėmesį
žmogui su jo džiaugsmais ir rū
pesčiais bei įvairiais pergyve-

Paveikslo Skalbėjos detalė
Dail. A. Rūkštelė

nimais. Jis rodo jį vienoj ar ki
toj pozoj ar religinės tematikos
fone ir stengiasi įamžinti dro
bėje to žmogaus aktualinį mo
mentą.

Antra charakteringa žymė jo
tapyboje: jis, tur būt, bus vie
nintelis dailininkas ne tik lietu
vių, bet ir amerikiečių tarpe,
kuris taip puikiai parodo sau
lės žaidimą savo kūriniuose. Ypač ryškus saulės spindulys, ku
ris pro debesis prasiskverbia
daugely jo kūrinių. Tai teikia
simbolinės prasmės vaizdams, se
niai matytiems tėviškės lau
kams, kurie sužiba pro tamsių
laikų miglas prieš tremtinio akis savo pasakišku grožiu.
Peisažuose, tur būt, bus taip
pat vienintelis, kuris taip vyku
siai perduoda ne tik pačią Lie
tuvos gamtą, bet ir jos dvasią.
Puikiai pagautos gamtos nuo
taikos, kur aiškiai įžiūrimas stip
rus dvasinis momentas, ryškus

teles, pagalvėles, tautinius rūbus,
įvairias užuolaidas ir kitus daly
LIETUVIŠKA GAMYKLA 1
kus. Parduoda: medžio gaminius
LII TUVIfiKI GAMINIAI I
jo paties išgyventas sentimen ir kitokius rankdarbius. Atdara
VOSYLIUS FOOD MART
tas. Dail. A. Rūkštelės Lietu nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. ir
2488 W. 69th St, Tel. PR 6-2118
sekmadieniais.
va — tai vienas ištisas sek

madienis. Jis išsivežė gyvus tė
vynės laukų vaizdus, kuriuos
tebemato šviesius ir gražius sa
vo prisiminimuose.
Visuose jo kūriniuose ryški
klasikinė mokykla, neatlaidžiai
reikalaujanti iš dailininko geros
technikos, o ne pigių efektų.
Imant tapybine prasme, dail.
A. R. tenka laikyti labai plačios
spalvinės skalės dailininku, tu
rinčiu jautrų spalvų pajutimą.
Parodoj kiekvienas paveikslas
turi savo tonaciją bei nuotaiką.
Techniškai yra įvairiai atlikti,
kas irgi sudaro tam tikrą įvai
rumą parodos visumoje. Akva
relės pasižymi spalvingumu, niu
ansų įvairumu bei meistriška
technika.
Savo paveiksluose, kaip minė
jau, dailininkas daugiausia vaiz
duoja Lietuvą su jos prinoku
siais javais, rugiapiūte, pakelė
se kryžiais, rytmečio migla ir
vakaro saulėleidžiais. Siužetų
ieškota ir šio krašto vaizduose.
Parodą aplankė virš pustre
čio šimto žmonių. Matėsi ir ame
rikiečių. Parodos lankytojai bu
vo vaišinami kavute. Atsiliepi
mai apie parodą labai šilti. Sve
čią globojo Pupininkai.
Paveikslus įsigijo kun. P. Valukevičius, poetė Bulsienė, Krokiai, dr. Lelis, sol. Baltrus, Dzia
konai, Jurkus, Vitkus, A. ir
prof. VI. Sabaliai, Valiukai, Matiukai, Vizgirdos, muz. Nomeikos ir Adomaičių šeimos ir Sin
kus. J. Stankus laimėjo burtų
keliu dailininko dovanotą pa
veikslą.
Pažymėta, kad visi paveiks
lai su gubomis buvo pirmiausia
išpirkti.
J. J.

DRAUGE GAUNAMI

Tai tiek dėl tos riktos. Ji ro
do, kaip reikia būti apdairiem
net ir su labai artimos praei
ties faktais.
S. Sužiedėlis
Rasti gražią žmogaus sielą yra
laimėjimas. Gražesnis laimėjimas
ją turėti, o gražiausias ir sunkiau
sias — ją pražuvusią gelbėti.
— Herder

mas išplaukti į plačiuosius van
denis, aplenkiant savuosius, esanti klaida.

LAIKO TUŠTUMĄ REIKIA UŽPILDYTI Į darome. Atsimintina tačiau,
kad ir asmens ir tautos gyveni
me yra ne tik žemiški reikalai,
kad nė vienas asmuo, nė viena
Atkelta iš 3 pusi.
ną ir į kunigų seminariją. Ta
tauta
negali apseiti be kitų pa
tuvoje nebuvo nė vieno viešo pati dvasia tada buvo ir Lietu
galbos.
Kas nors turi teisės lauk
vienuolyno. Nepameiuosiu ta vos ir Amerikos lietuvių šeimo
ti
ir
mūsų
dalies, o mes turime
čiau, kad savoje gimtoje ūki se.
pareigos
ir
savųjų ir kitų ne tik
ninkų šeimoje iš pokalbių išmo
Reikia rūpintis dvasiniu
kūnams,
bet
ir sieloms.
kau, kurioje Sūduvos vietoje
pašaukimu
ir kokie vienuoliai gyveno prieš
Dabar džiaugiamės, kad mū iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiii
1863 metus. Žmonės minėjo jų
sų jaunimas dar kalba lietuviš
TV — RADIJŲ TAISYMAS
veiklą, papročius, uniformas,
P. RIDENĄS
kai, dalis dalyvauja lietuviško
daugelio asmenų vardus. Kal
4448
S.
YVestera Avė.
je veikloje. Trūksta tačiau dva
Tel. 847-4829
bos apie buvusius vienuolynus
sios, drįstančios gyvenant že Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
buvo išugdę tokią visuomenės
mėje siekti dangaus, tapti ry IIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIHIIIIUIIIII
nuotaiką, kad Lietuvoje pasiro
šininkais tarpe savųjų ir Dievo.
dęs kapucinas Kazimieras Ku
Ne tik savųjų. Visais laikais vi
VALYMAS
dirka sukėlė tikrą dvasinę aud
sose tautose būdavo ir dabar
rą. Magiškas vienuolio vardas
yra širdžių, atjaučiančių būklę KILIMAI, APMUŠTI BALDAI
telkė mintis, kad nebuvo bažny
tos daugybės žmonių, kurie ir valomi. Kambariai plaunami ir
čių, kurios būtų jas sutalpinę.
J. RUDIS
dabar yra dar be Evangelijos dažomi.
Jo beklausydamas, kuris pakė
Tel.
CLiffside
4-1050
šviesos, be išganymo malonės.
lė ranką pažadui atsižadėti al
Jie turi teisės laukti iš mūsų
koholio ar kitos silpnybės, ne tik duonos ir padėvėto rū iiiimmiimmiiiiipiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimii ’
TINKAMI RŪBAI TEIKIA
tas tesėjo savo žodį iki mirties.
bo, bet ir gyvenimo šviesos. Jei
SAVIJAUTA
■Lietuvai atgavus laisvę nebu gu ne mes patys, tai niekas ki Tokius GERA
rūbus vyrams lr moterims
parūpins geriausiose
vo reikalo aiškinti jaunimui, kas
“Simpson Clothes” siuvyklose
tas mūsų neišskirs iš krikščio
tie vienuoliai-ės, nereikėjo ra
niškos ir kultūringos žmonijos
JONAS H. AKŠYS
ginti. Trumpu laiku keliolika
paties didžiausio uždavinio.
2551 W. 71 St., Chicago, I1L, 60629
šimtų labai šaunių mergaičių
025-5170. .Atdara vakarais nuo 7
1 Daug sielojamės savo tautos tel.
Iki
10 v. v., Sėst. ir sekm. nuo 9 v.
susibūrė atkurti senas ar steig
ryto
Iki 6 v, vakaro.
ir Lietuvos reikalais, ir gerai
ti naujas vienuolijas. Tapti vie
4iuiimiiniiiiiHiiii»iii»n>iiiiiiimiiimiin
nuolėmis keli šimtai mergaičių
išvyko į užsienius. Tinkamo am
SOPHIE BARČUS RADIO
žiaus beveik visi jaunuoliai bu
ŠEIMOS PROGRAMOS
vo pašaukti į kovos lauką ginti
Kasdien nuo pirmadienio Lkl penk
kraštą ir tautą. Vos tik baigės
tadienio 10 lkl 11 vai. ryto. ŠeStadie
niais lr sekmadieniais nuo 8:S0 lkl
kovos, prisipildė kunigų semi
9:30 vai. ryto.
Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
narijos, vienuolynų novicijatai.
VISOS PROGRAMOS IS W0PA
Tai buvo juos užauginusių šei
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM
2448 West 7Ist Street
mų, visos tautos dvasios liudi
Tel. HEmlock 4-2413
TELEF. — 737-5529
7150 So. Maplcwood Avė.
jimas. Su ašaromis, tiesa, bet
Chicago 20, IU.
CHICAGO, ILLINOIS, 60629
laimindami tėvai palydėjo savo
•
♦♦
♦♦♦♦>»♦♦»♦♦
♦«««"•
Gamina: juostas, takelius, juos
vaikus ir į karą, ir į vienuoly-

a Cushman, 4 m., laiko kvieš Washingtono, kur ji kviedalyvauti kai prez. Johnson
i Kalėdų eglutę. Mergaitė
i Glens Pails

$

N.Y

LEIDINIAI

VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos.
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl. .
$1.00
SV. PIJUS X. redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis.
1958 m. 255 psl.
$3.00
SKELBK ZODT, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus Vh-šeliai dail. T Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais,
150 psl.
........................................... $2.00
VYRAI GEDIMINO KALNE. Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros
leidinys, 1957 m. 226 psl....................................................... $2.20
SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Baronas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21,
1957 m. 558 psl.
......................................................... $3.00
MOTINA, Juozas Prunslds, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie
motinas. 48 psl........................................................................... $2 50
GINTARO KRANTAS. Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis.
Išleido Tėviškėlė. 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96
puslapiai ............................................ ................................... $4.00

Mūsų deSrų ga
mykla šioms švtems turčs savų
rūkytų
kumpių,
palendvifiių, ski
landžių,
Įvairių
rūšių liet. dešrų
lr rūkytos paršlenos, taip pat.
čia gausite im
portuotas prekes
ir groeery.

DAŽYMAS IR
DEKORAVIMAS
Vidaus lr lauko darbai.
ALGIMANTAS DIKINIS
Tel. 735-7838
3018 \V. OOth PI., Chicago,

111.

VVESTVVOOD

L I Q U 0 R S
2441 W. 69 St., Tel. PR 6-5951
ŽEMIAU PADUODAME TIK KELETĄ KAINŲ, BET ATVYKĘ
RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ VISOKIŲ UŽSIENINIŲ IR
VIETINIŲ GĖRIMŲ PIGESNĖMIS KAINOMIS. NEGU KITUR.

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

PIDPI ||T T W
VlnvUI I
■ • v.

* RADIO (LIETUVIAI)
Sav. DAN LIUTIKAS

TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS •
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 VVEST 71ST ST.

CHICAGO, ILL, 60629.

TEL.: 471-2446

PASINAUDOKITE

“DRAUGO” SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaustu
vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės visoje
Amerikoje

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems
gyvenimo įvykiams Mažai yra tokių Bpaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti
Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni
mų išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei.
DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų iš
atlaikyti ir daryti pažangų. Kiekvienas spaudos darbas duota
DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street

TEL LO 5-9500

CHICAGO. ILL. 60629
K

r'_

Savo sielą laikyki tokiame sto
vyje, kokiame norėtųs, kad būtų
Dievas, ir tu Dievu neabejosi.
— J. J. Rousseau
valdybos narys M. Rakauskas.

Mūsų kolonijose
Kenoshą, Wis.

Gimnaziją remiam jau 15 metų

KRISTIJONAS DONELAITIS
CLEVELANDE

KNYGOS KALĖDOMS

Nepamirškite Kalėdų proga
padovanoti ir lietuviškų knygų
savo draugams, pažįstamiems
ir artimiesiems. Šį sekmadienį
aplankykite Spaudos kioską ir
įsigykite naujų leidinių: nau
jąjį kun. St. Ylos maldyną “Ti
kiu Dievą”,
dr. J. Girniaus
“Žmogus be Dievo”, Pr. Garš
vos Negęstanti šviesa, K. Bradūno Sidabrinės kamanos, J.
Prunskio Mokslas ir religija,
Aisčio Poeziją, A. Baranausko
Anykščių Šilelį ir kt. Galite gau
ti ir lietuviškų atviručių.

Chicagos Scenos darbuotojų
sąjungai priklauso didelė padė
ka už mums lietuviams bran
gaus asmens, didelio poeto ir
kunigo K. Donelaičio atvežimą
į Clevelandą. Čia arti 300 žiū
rovų su dėmesiu ir pagarba se
kė jo “Metų” inscenizaciją. Chicagiečių pastatymas perkėlė
mus į anuos Donelaičio laikus,
į Prūsų lietuvių - būrų gyveni
mą, atskleidė jų džiaugsmus,
leido kartu paliūdėti, pasigin
čyti, pasvarstyti jų socialines,
tautines bei religines problemas.
“KALBU KAIP LIETUS”
Žiūrovams vaizdingai ibuvo pri
statytas prūsų lietuvių gyve
elevelandiečiai 1965 m. pra
nimo būdas ir papročiai prieš
dės su mūsų iškiliųjų dramos
250 metų.
aktorių Nijolės Martinaitytės ir
Didelis kūrėjas, dideli betgi Jono Kelečiaus dramos rečita
ir jo kūrinio išpildytojai. Tokio liu Šv. Jurgio parapijos salėje
“Metų” inscenizavimo, tur būt, sausio 9 d.
dar nėra matę lietuviai. Sutelk
elevelandiečiai matys išpildo
tos žodžio, dailės, muzikos ir
šviesų meistrų pajėgos padarė mus Tennesee Williams “Kalbu
tiesiog neįtikėtinų dalykų — su kaip lietus”, Alvarez Quintero
džiaugsmu išklausytas šiaip jau “Saulėtas rytas” ir Kosto Ost
sunkiai skaitomas mūsų klasi rausko “Gyveno kartą senelis
kas. Tiktai tokie menininkai ir senelė”.
kaip Algimantas Dikinis — reži
Šie aktoriai yra vaidinę jau
sūra ir K. Donelaičio vaidmuo; nimo stovyklose, įvairiuose lie
dail. Adolfas Valeška — deko tuvių parengimuose ir susilaukę
racijos; Bronė Jameikienė — universalaus visų žiūrovų pa
kostiumai; Birutė Briedienė — lankaus įvertinimo. Šiuos akto
Pirmoji būrė, Alė Keželienė — rius Clevelandan pirmą kartą
Antroji būrė, Leonas Barauskas kviečia Lietuvių Fronto bičiu
— Seimas; Stasys Bernatavi liai savo metinio vakaro pro
čius — Slunkius, Saulius Greb gramai.
liūnas — Enskys, Vytautas
Nijolė Martinaitytė, turinti
Juodka — Prickus, Juozas Rau ne tik didelį aktorės talentą, bet
donis — KnzaS; Kazys Vesel ir universitetinį dramos išsi
ka — Lauras galėjo pristatyti lavinimą, dirba Hull House Te
gyvą ir įdomų Donelaitį. Gerai, atre Chicagoje.
kad tokio sunkaus ir rizikingo
Jonas Kelečius, praėjęs Lietu
darbo nesiėmė tik mėgėjai. Ta vos teatro mokyklą, daug vai
da ir pastatymas būtų išėjęs dybinės patirties įsigijęs šių die
tik lėkštas, mėgėjiškas. Dabar nų teatruose, yra puikus sce
matėme meistrišką darbą.
nos meistras.
Meniškam inscenizavimo api
ŠOKĖJŲ POBŪVIS
pavidalinimui daug padėjo mu
zika, kurią įgrojo Balys Pakš
'Lit. Vysk. M. Valančiaus mo
tas ir Antanas Skridulis, pui
kyklos
tėvų komitetas savo tau
kiai apšvietimą tvarkė Kazys
tinių
šokėjų
grupei surengė po
Oželis ir Kazys Cijunėlis, sce
būvį,
kuriame
šokėjus pristatė
nos technika — Česlovo' Rukomiteto
pirmininkas
V. Staš
kuižos ir režisoriaus technikinis
kevičius.
Šokėjai
pagerbdami
sa
padėjėjas Pranas Beinoras.
vo vadoves Ingridą Stasaitę ir
Sutelktomis jėgomis ir dide
lėmis pastangomis pasiekti pui Audronę Gelažiūtę, įteikė po lie
tuvišką knygą. Tėvų vardu kal
kūs rezultatai.
Tai buvo gražus, gal pasa bėjo A. Šemeta ir mokyklos var
kyčiau, tobulas, mūsų garsaus du E. Alsėnienė. Pobūvio da
klasiko pagerbimas. Joks K. Do lyviams parodytas filmas iš gru
pės pasirodymo N. Y. lietuvių
nelaičio minėjimas su valandas
užtrunkančiomis paskaitomis, ja dienoj, Akrone ir apskrities fes
kūrinių deklamavimais, garbės tivalyje. Šokėjų grupę sudaro
22 šokėjai. Pobūvis įvyko Ciurprezidiumų sudarymais ir rezo
V. R.
liucijomis, neatstos to, ką Sce lioniečių namuose.
nos darbuotojai padarė. Ar ne
BALFO METINIS AUKŲ
būtų gera pamoka ir kitiems
VAJUS
sukakčių bei minėjimų rengė
jams!
Jau yra gauta Balfui aukų
Padėka priklauso ir LB pir
majai apylinkei su jos pirm. F.
Eidimtu, kurie šį puikų Done
laičio pagerbimą surengė Cleve
lande. Chicagiečius sveikino ir
muz. Alf. Mikulskis, kaip PLB
švietimo ir kultūros reikalų va
dovas.

ANTRASIS KAIMAS
Į CLEVELANDĄ

$1,500. Ballfo aukų vajaus ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja Šv.
Jurgio parapijos klebonui kun.
B. Ivanauskui už leidimą baž
nyčioje rinkti aukas. Patikrinę
bažnyčioje gautus vokus rado
me aukų virš $700.
Prieš tris savaites komitetas
išsiuntė virš 200 aukų vokų
tiems lietuviams,
kurie savo

Bob Hope ir akt. Jill John atsisveikina Los Angeles, prieš išskrisdami
j Tolimuosius Rytus atlikti programų ten esantiems JAV kariams.
Aktorių grupė atliks 25,000 mylių kelionę. Vyks ir į Pietų Vietnamą.

aukos bažnyčioje nebuvo atida
vę ir kurie gyvena už Clevelan
do ribų. Deja, iki šiam laikui
tik kelios dešimtys aukotojų tė
ra atsiuntę savo aukas. Todėl
komitetas nuoširdžiai prašo vi
sus nedelsiant prisiųsti savo au
kas. Jei kas nors šiais metais
dėl kurių nors priežasčių nega
lėtų duoti Balfui aukos, prašy
tume tuojau prisiųsti šį savo
atsisakymą. Negaudami aukos
ir ją duoti
atsisakymo, mes
esam verčiami manyti, kad mū
sų siųsti aukų vokai kur nors
yra dingę, ir todėl vėl turime
siųsti pakartotinus, pašto žen
klais apmokėtus vokus. Tas su
daro dvigubai daugiau išlaidų,
kurios yra apmokamos iš tų
pačių Balfo aukų.
Komitetas gauna Balfui au
kų ir iš tokių susipratusių lie
tuvių, kurie, nelaukdami aukų
rinkėjų, ar iš pašto ir negavę
aukų vokų, patys mus sutikę
savo auką atiduoda.
Užbaigę šį aukų vajų, auko
tojų sąrašą skelbsime spaudoje,
o komiteto ižd. J. Balbatas iš
duos visiems aukotojams pa
kvietimus. Aukų vajų užbaigsi
me, kada aukų rinkėjai baigs
prilankyti visus lietuvius.

Balfo vardu nuoširdžiai dė
kojame visiems, kurie jau yra
atidavę savo aukas.
Su pagarba ir artimo meile
jūsų Balfo aukų vajaus komi
tetas:
Balfo direktorius dr. VI. Ra
manauskas, 55 sk. pirm. P. Mik
šys, 68 sk. pirm. K. Gaižutis,
ižd. J. Balbatas, A. Banis, V.
Cyvas, A. Karsokas, J. Kuzas,
J. Mikonis, F. Navickas ir P.
Zigmantas.
PPASIKALBEJIMAS SU
KAZIU KLEIVA

A. H. R. K. Federacijos cen
tro pirm. Kazį Kleivą susitikau
Clevelande, sendraugių ateiti
ninkų suvažiavime. .Mudviejų
pasikalbėjimas daugiausia ri
šasi su atgaivinimu A. H. R. K.
Federacijos sk. Clevelande, nes
kitados, šioje lietuvių kolonijo
je, gyvavo ir daug veikė fede
racijos skyrius. įSu mielu fede
racijos pirm. bediskutuojant
klausimą, būtent, kad ir vėl
Clevelande turėtų būt atgaivin
tas federacijos skyrius.
Kiek
visiems yra žinoma, kad Cleve
lando lietuvių kolonija yra di
dėlė, kurioje randasi net dvi
lietuviškos parap., kaip vienoje,
taip kitoje randasi keliolika lie

Sausio 16 d. šv. Jurgio pa
rapijos salėje vėl matysime Chi
cagos “Antrąjį kaimą”, kur jau
nieji scenos mylėtojai parodys
visiškai naują programą. Antra
kaimininkai nuolatos tobulėja ir
ši programa yra paruošta su
profesionalams būdingu tikslu
mu.
Šiame sezone “Antrasis kai
mas” turėjo net septynius spėk
taklius Chicagoje, lankėsi Det
roite, New Yorke ir Bostone.

Putnamo Senelių prieglaudos
statybai remti komitetas džiau
August Busch (kairėj) St. Louis miesto alaus bravoro prezidentas,
giasi vėl galėdamas kviesti šį išveža dešimtmilijoninę alaus statinę, šalia sėdi nuolatinis alaus išve
įdomų teatrą Clevelandan.
žiotojas.

tuviškų katalikiškų mūsų org.
skyrių ir vietinių draugijų, bet
vyriausios vienybės bei sąjun
gos jų tarpe nėra. Kiek mums
Clevelando liet. katalikams yra
suprantama federacijos skyriai
pasilaiko daugumoje didesniųjų
lietuviškų kolonijų bei jų pa
rap., kurių veikloje daug gyvu
mo įneša dvasios vadai, nes fe
deracijos veikla turi artimiau
sius ryšius su savomis parapi
jomis.
Mano manymu, federacijos
sk. būtinai reikėtų atgaivinti
Clevelande ir šį darbą turėtų
pradėti visų katalikiškų draugi
jų valdybų nariai su abiejų pa
rap. klebonų pritarimu ir jų pa
galba. Federacijos skyrių atgai
vinus Clevelande, tarpe katali
kiškų draugijų ir jų viso jude
sio pajustume daugiau solidaru
mo ir vienybės visame katali
kiškame veikimą, nes nūnais
tarpe vienų katalikų nėra jokio
ryšio.

Lietuvių gimnaziją Vokietijoj
Kenoshos lietuviai pradėjo rem
ti 1950 m. ir nuo to laiko iki
šiol gimnazija iš mūsų susilau
kė jau virš 5,000 dol. Gal ši su
ma nebūtų didelė didesniom lie
tuvių kolonijom, bet kai ją su
dėjo tik trisdešimt tautiečių, tai
jau galima pasidžiaugti. Didžio
ji dalis iš suminėto skaičiaus
nuolatinių rėmėjų, per penkioliką metų nėra praleidę nei vie
no mėnesio, kad nesumokėtų.
Dabartiniu laiku Vasario 16
gimnazijos visi reikalai priklau
so tiesioginei mūsų LB apylin
kės valdybai. Tai yra pinigų iš
rinkimas ir persiuntimds. Kas
metai revizijos komisija, tikrin
dama LB kasos ir kitas kny
gas, patikrina ir Vasario 16 gim
nazijai aukotojų sąrašus, apy
skaitas ir pakvitavimus.
Šiais metais Vasario 16 d.
gimnazijos būreliams vadovauja

Nors ir jaučiamas kitų rėmė
jų abejingumas, bet reikia ti
kėti, kad didžioji dalis nuolati
PADĖKA
nių rėmėjų išsilaikys iki tol, kol
Skidvvay Lake, Mich.
egzistuos mūsų vienintelė lais
Gaisras negailestingai sunaiki
vame pasauly lietuvių gimnazi
no
iki pamatų Šv. Stepono klebo
ja.
Juška
POLICIJOS NAUJOKAI
Chicagos policija šiomis die
nomis pradėjo verbuoti 60 jau
nų vyrų nuo 17 iki 19 metų,
kurie norėtų paaukoti savo gy
venimą tvarkos palaikymui. Iki
kitų metų sausio 30 d. suinte
resuoti gali kreiptus į centralinę policijos nuovadą, 1121 3.
State St. Priimtieji turės išeiti
policijos akademiją, 720 O’Brien St. Naujokų metinė pra
dedamoji alga 'bus $4,074. Su
laukę 21-erių metų, jie galės
stoti į reguliarią policiją.

niją, Skidway Lake, Mich. ir lieps
nos prarijo mano būtiniausius
kasdieninio gyvenimo reikmenis,
kuriuos buvau įsigijęs per 15 me
tų Amerikoje.
Šioje nelaimės valandoje atsku
bėjo man į pagalbą su įvairiomis
dovanomis šie taurūs lietuviai,
kuriems reiškiu savo nuoširdžiau
sią lietuvišką padėką: ponams —
Zalensams, Dumbrams, Litvinskams, Ugenskiui Kupčinskui, po
niai Pranckūnienei, panelei Zalensaitei ir ponui Skiendziel — visi iš
Saginaw, Mich.
Ponams Gražuliams iš Flint,
Mich. ponams Krawczyk’ams iš
Bay City, Mich.
Su dėkingumu ir pagarba,
Kun. Juozas V. Kluonius

LITHUANIAN

BA K E RY
2450 W. 59th Street

PADĖKA
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos suvažiavimas, įvykęs š. m.
lapkričio mėn. 26-28' d.d. Cleve
lande, Rengimo Komiteto rūpes
tingu pasiruošimu ir visų Cleve
lando ateitininkų nuoširdžiu prisi
dėjimu praėjo sklandžiai ir dar
niai.
Nuoširdžiai dėkojame šv. Jurgio
parapijos klebonui kun. B. Iva
nauskui už leidimą naudotis para
pijos patalpomis, jo asistentui
kun. Dziegoraičiui, vargonininkui
Pr. Ambrazui ir šv. Jurgio para
pijos chorui.
Esame dėkingi visiems “Atei
ties” klubo nariams ir jo valdy
bai, kad sutiko rengti šį suvažia
vimą, už puikias vaišes suvažiavi
mo dalyviams ir už nuoširdų bei
svetingą priėmimą.
Ypatingai, esame dėkingi Šuva
žiavimui Rengti Komiteto pirmi
ninkui Simanui Laniauskui, sekre
toriui Vaciui Rociūnui, iždininkui
Povilui Skardžiui ir komiteto na
riams — Paulei Balčiūnienei, Vidai
Kasperavičiūtei,
Kaziui
Raliui,
Pranui Razgaičiui, Petrui Titui ir
Algiui Kasiulaieiui.

A. H. R. K. federacijos sk.
atgaivinimo, pirmaisiais žings
niais turėtų prądėtr žengti šios
organizacijos: Ateitininkai, vy
čiai, mūsų susivienijimo skr.,
moterų sąjungos sk. ir visos ki
tos vietinės draugijos ir abiejų Ateitininkų Sendraugių Sąjungos
Centro Valdyba
parap. chorai. Jei tą galėtume
padaryti, tai mūsų visi parengi
mai pagausėtų publika ir visas
lietuviškas katalikiškas judėji
GALITE UŽSISAKYTI
mas pasikeistų, nes atstovai pa VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI
rėję į savų draugijų bei skyrių
susirinkimus, galėtų pranešti Community Vaistinėje
kokius užsimojimus federacijos
skyrius 'projektuoja daryti ir
taip pat būtų galima patirti ką
kitos draugijos ruošiasi sureng
ti. Labai norėčiau, kad ir kiti
šiuo klausimu pasisakytų ir pa
reikštų savo mintis “Drauge”,
“Clevelando Žinių”
skyriuje,
tada galėsime geriau spręsti ir
federacijos skyriaus atgaivini
mo klausimą.
Juozas Sadauskas

Chicago 29, III.
Tel. HEmloek 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RCŠIŲ KEPINIUS
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymas Įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai,
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.
Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

4^

current dividend
on investment bonus
4U% nrVlDKNDV MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS.
Už 1 metų investavimo bonus mokoma 4K% dividendų kas pusmeti lr
dar išmokame po K % ui kiekvienus metus, 4 metams pračjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS
Valandos: Pirmad,, Antrad., Penki, ir šeštad. 9 v. r. — 4:10 p. p.
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:
BRIDGEPORTE, 3207 S. Haisted St., Vletery 2-4220
VedSjH E. RUDAITIS

FURNITURE

CENTER, INC

MARQUETTE PK„ 6211 S. Western, PRosp. 8-5875
VedejM J. IAEPONIS

Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v.
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atda
ra nuo 12 vai. Ud 5 vaL popplet.

SKIR S Self Service

COMMUNITY PHARMACY
RYGA BE BAŽNYČIŲ

(Lietuvių vaistinė)

Clevelando dienraštis, “Plain
Dealer”, aprašydamas latvių
sostinę Rygą, tarp kitko rašo.
Prieš Antrąjį Pasaulinį karą,
Rygoje buvo 130 bažnyčių, o
dabar 'bėra likusių 25. Visos ki
tos yra arba užrakintos, ar pa
verstos teatrais ir sandėliais.
D.

5000 VVest I6th Street

LIQUOR STORE

Ciceio 50, Illinois

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

Telefonas: OLympic 2-0951
Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Ugianslds,
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

VERTAS DBMESIO PRANEŠIMAS:
didžiausias pasirinkimas visoje Amerikoje ar net visame pasaulyje
keletas pavyzdžių:

1. Čia gausite visas knygas lietuvių kalboje, gaidas, plokšteles.
2. Odos, medžio, gintaro ir kitokius rankdarbius, kurie primena
Lietuvą.
3. šveicarų laikrodžius OMEGA, LONGIN ir kitokius.
4. Aukso, sidabro, kristalo ir keramikos dalykus.
5. Plunksnakočius 14 kt. aukso su garantija iki 25 metų ir ki
tokias.
6. Rašomas mašinėles su lietuvių ir kitų kalbų raidynais.
7. Akordeonus, patefonus ir kitus muzikos instrumentus ir daug
kitų prekių. Ruošdamiesi bet ką pirkti pasiteiraukite prieš
tai pas mus ir įsitikinsite, kad kainos jums bus žymiai priei
namesnės nei kitur. Virš minėtas prekes pasiunčiame į Lietu
vą ir į kitas pasaulio šalis.

JONO KARVELIO PREKYBOS NAMAI

2715 W. 71 Street

Chicago, Illinois 60629
Tel. 471-1424

Iki Kalėdų krautuvė atdara kiekvieną dieną iki vėlumos.

DECEMBER — GRUODŽIO 17, 18, 19 D. D.
POPULAR BRAND OF IMPORTED
COGNAC

Fifth $4.98

NAPOLEON V.R.QsP. COGNAC

Fifth $5.98

POPULAR BRAND OF
CANADIAN YVIIISKY

Fifth $4.98

«KAIN ALCOHOL 196 Proof U. S. P. Fifth $4..89

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

$1.29

SKAIDRIOJI 80 Proof VODKA

Fifth $2.98

COSENIER IMPORTED Blaekberry,
Apricot or Cherry LIQUEUR

Fifth $3.49

ANTON RIEMER SCHMID IMPORTED
German Cherry or Half & Half LIQUER Fifth $7|
TRYS DEVYNIOS (999) LIQUEUR
Lithuanian Type Bittars

Fifth $3.79

LOWENBRAU or YVURZBURGER BEER
Case of 24 — 12 oz. Throw Away Botties

$7.95

6
DRAUGAS, penktadienis, 1964 m. gruodžio 18 d. į — Nenorėjau apie M užsimin
——————————————————
i ti. Mat, jį yra mano pirmoji ope
ra. Atsimenu, ką kadaise pasa
kė muz. R. Wagner, “kad pir
M1SCELLANEOU8
CONTRACTORS
mieji kačiukai skandinami”. Jisai savo pirmąją operą sudegi iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiaiiiiimiiiiiiimiiii
no. Nežinau, ar manąją reikės
A. ABALL ROOFING C0.
paskandinti, bet ją pabaigsiu ir
Įstelgrta prieš 49 metus.
parodysiu visuomenei.
Reikia
CONSTRUCTION CO
Dengiame visų rūšių stogus. Tai Į
Pasikalbėjimas su naujuoju lietuviškos operos kūrėju mėginti naują žanrą, nes trem some
arba dedame naujus kaminus,
finas, nuteka iriuosius vamzdžius. Da
REZIDENCINIAI
tyje turime tik K. V. Banaičio žome iš lauko.
Taisome mūrą—
Lucupointnig''.
Pilnai
apsidraudę.
KOMERCINIAI.
A. GINTNERIS, Chicago, III.
sukurtą “Jūratė ir Kastytis”, o Visas darbas garantuotas.
MEDICINOS IR
neseniai dar spaudoje (rūgs. 5 ■
Muz. Juozas Bertulis buvo nutariau patsai sukurti, kas dar d. Drauge) paskelbta apie J. LA 1-6047 arba R0 2-8778.
kitokį pastatai
Dieną, naktį ir sekmadienį
paprašytas spaudos bendradar būtų reikalinga. Pasirodo, kad Gaidelio operą “Gyvanašlę”.
lllllllltllllllllllillllllllllllllllllllllllllllillll i
{501 VVest 69tb Streei
bių plačiau supažindinti su jo reikėjo parašyti kita tiek teks
1
—
Ar
galvojate
ją
instruHE 4-7482
486-5151
rašoma opera.
to. Darbas buvo sunkokas, ne3
— Kas jums davė tokią min nebūdamas poetu, turėjau pri in entuoti?
tį: Įnirti ir rašyti operą?
silaikyti autorės stiliaus.
TELEVIZIJAS
— Akompanimentą rašiau,
— Šią mintį nešiojau seno
— Koks operos turinys?
paprastas
ir spalvotas nebrangiai
kad tiktų instrum. simfonijos
taisau. Už patarnavimą vietoje $3,
kai, bet vis neradau libretto.
— Autorė vaizduoja pasaką
STANKUS
orkestrui. Kai kur ir pats neži už dirbtuvės darbą $10 ir dalys.
Nenorėjau prašyti poetų, kad apie Aliutę, kuri supykusi iš
nojau, ,kaip harmonizuoti. AmeCONSTRUCTION C0.
man padėtų. Juk nežinojau ar svaidė savo žaislus. O jie nak rikoje'simfoninis orkestras per Pasiteiraukite apie naujas.
J. MIGLINAS
Atlieka planavimo ir staty
pavyks man įdėtas viltis ištesė ty atgijo ir, nykštuko prikalbė
daug brangus, tad tenka nuo jo 2549 VV. 09th St. II 8. PR 6-1063
bos darbus, gydytojų ofisų,
ti. Nenorėjau, kad atsitiktų ti, nuvyko pas raganą, kuri
susilaikyti. Atrodo, kad bus ge
gyvenamųjų ir prekybos pataip, kaip kadaise Lietuvoje į- juos uždarė į narvą ir ketino
Btatų. Jūsų pasirinkimui tu
riau
instrumentavus
styginiam
vyko. Buvo paskelbta, kad suvalgyti. Antrame veiksme ro
rime virš 300 įvairių stan
kvarteto! arba trio, fortepijo -.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'
dartinių projektų.
Tallat - Kelpša rašo ir kuria doma, kaip lėkštės, šaukštai,
nui (a^a,. net dviem) ir vargo
MOVING
operą.
Pasiunčiau jam gražų virdulys, šluota šoka ir dainuoOfiso Ir namų telefonasnams. Efektingesnėse vietose
J. NAUJOKAITIS
pasveikinimą. Atsiliepė su pa
PRospeet 8-2018
Ogų
metų
patyrimas
bus pravartu įterpti triūbas ir
dėka. Bet, matyt, pasikeitė ko
Apdraustas perkraustymas
7208
So. VVestern Aye
t. p.
kios nors sąlygos ir viskas mi
WA 5-9209
Chicago, III.
Chicago, Illinois 60636
rė. Todėl ir aš nenorėjau iš an
— Skaičiau, kad akt. A. Brin iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiuuimiiii
ksto skelbti, iki ką nors kon
rei. GRovehilI 6-7876
kai režisuojant, “Alvudas” sta
kretaus nepadarysiu.
to “Aliutės sapną”. Jį išpildys
ALF. STANČIAUSKAS Heating Contractor
— Įdomu, kaip kilo mintis ją
vaikai mėgėjai. Ar tai nebus
HEATING and COOLING
Įrengiu naujus lr perstatau se
kūrti ir kur gavote libretto?
dubleravimas miniatūroje? Ar
fldjmų ir šaldymų įrengimas)
nus visų rūšių namo apšildymo
— Marijos Aukštesniosios
7804
So.
Rockvrell
Street
pečius Ir air conditioning 1
nesusidarys kokių keblumų?
naujus tr senus namus. Stogų
r-Htctrro
ti,
mokyklos auditorijoje, muzikų
rtnas (gutters), vandens šildy
— Nemanau. Net didieji kom
mui boilerius.
Turiu leidimus
būrelyje, man teko pavasarį iš
dirbti mieste lr užmiesčiuose
pozitoriai
nuo
to
neatsisakė,
Darbas
atliekamas
greit tr sąžt
sikalbėti su sesele
Bernarda
nlngat.
Apskaičiavimai nemo
LEO
’
S
SINCLAIR
SERVICE
pav.
Gounod
parašė
operą
apie lietuvišką operą. Tarp kit
karnai.
LEONAS FRANCKUS, Sav.
“Faust”, o Boito — “Mefisto”. Stabdžiai,
DOMAS ŽUKAUSKAS
ko, ji man davė mintį, kodėl aš
Sankabos, Transmisijos, HEATING
& SHEET METAI
Abiejų operų tema ta pati, tik
nekūriąs operos? Čia .gimė tik
Tune-ups ir Motorų remontas
Telefonas VI 7-3447
4444
S.
Western,
Chicago B, UI.
tai kitaip atvaizduoja. Juk 5759 So. VVestern Avenue
roji idėja. O dėl libretto —
“Aliutės sapnui” reikia tik tru
man pripuolamai pateko į ran
Kampas 58th Street
Telefonas PRospeet 8-9533
putį muzikos, kurią apsiėmiau
kas Alės Sidabraitėa eiliuotas
vaikams veikaliukas “Aliutė”. Muz. J. Bertulis baigia kurti operą paruošti. Jį vaidins vaikai mė
HEATING CONTRACTOR
gėjai. Veikalėlis skirtas tik vai lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Statome šiitu oru pučiamus pe
Jisai man patiko savo idėja, Sapnas sapne.
čius, vandens boilerius lr oro
10%, 30%, 30% pigiau mokėsite
kams, o opera “Sapnas sapne”
bet buvo labai trumpokas. Su
vėsintuvus.
už apdraudą nuo ugnies ir auto
Vieninteliai Iš lietuvių turi
reikalauja profesionalų solistų mobilio pas
autore susisiekti negalima, tai
me miesto leidimą dirbti nauja, bet pačios Aliutės nepriima ir vaidintojų. Šioje operoje vai
luose
namuose.
FRANK ZAPOLIS
žaisti. Trečiame — miško aikš kai galės būti tik kaip statistai,
3208 ų, Wost 05tb Street
CICERO HEATING AND
Chicago 42, Illinois
SHEET METAL
tė, kur lenktyniauja ežys su arba balete.
Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-4330
1431 So. Kedzie Avenne
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIII1IIIIIIIIIIII1I1IIIII
kiškiu, kuris yra greitesnis. Jie
Chicago 23, Illinois
Ofiso tel. 277-1442
irgi nuvyksta pas raganą. Ket
Juozas Žemaitis OL 6,-0412
virtas — raganos grotoje, čia
Victor Skade
ST 8-9272
TRUPUTIS DĖL ĮDOMIOS
atėjusi Aliutė visus žaislelius ir
RADIO PROGRAMA
VVESTERN AUTO SERVICE
PASTABOS
žvėrelius išgelbsti savo gudru
SenuRdaie Lietuvių Radio Prv pagrindinis ir SMULKŪS
“Drauge” gruodžio 5 d. buvo mu, užmigdžius raganą.
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
grama Naujoj Anglijoj, iš stotie*
M1SCELLANEOU8
išspausdintas straipsnelis, ku
WLYN, 1360 bangos, veikla sek 4818 S. VVestern
Chicago 9, III.
— Kokio dydžio ši opera?
nadieniaig nuo 1:00 iki 1:30 vai Sav. St. Sčerba
LA 3-1790
riame S. P. rašo jog amerikie
— Opera “Sapnas sapne”, >o pietų. Perduodama: Vėliausių
čiai stebisi kai kurių lietuvių
A. ABALL ROOFING C0.
Pasaulinių žinių santrauka ir koperdėtu ištaigingumu. S. P. pa vaikams palieka pasaka, kaip aentarai. muzika, dainos ir Mag
Išvalysime lr pataisysime kaminą,
turėsite geresnę šilumą. Bet kuriuo
sikvietęs savo teigimui parem tokia, o suaugusiems — filoso lutės pasaka. Programą veds
lnlku sknmblnklte
ti, vieną amerikietį inžinierių jo finė mintis. Ji turi 4 aktus, pro Steponas J. Minkus. Biznio reika
LA 1-6047 arba R0 2-1778.
lūpomis teigia, kad jis buvęs logą ir epilogą. Dabar jau tu lais kreiptis į Baltic Florists —
bei dovanų krautuvę, 502 E.
pakviestas keletą kartų į tokius ri 108 puslapius klavirui. Ji dar Gėlių
B roadvraj, So. Bostone. Telefonas
lietuvių parengimus ir jutęs gali būti papildyta.
AN 8-0489
ren gaunama* lr
dirbtiną aristokratiškumą. Ištai
•Draugas
”
.
— Kodėl davėte operai tokį
SIUNTINIAI f LIETUVA
gingą moterų apsirengimą, ku vardą?
ir kitus kraštus.
ris nesiderino su jų kasdieniško
— Į tai atsako mano įrašy
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
gyvenimo lygiu.
Kad aiškiai
Chicago IIL 60632 Tel. YA 7-5980
tas motto “Žmogaus gyvenime
matėsi konkuravimas
vienų
gražiausias momentas yra —
LITHUANIAN RECIPES
prieš kitus. Jo nuomone ameri
VAKARŲ PENNSYLVANIJOS
sapnas.
Ir
tame
sapne
geriau

POPULAR
kiečiams toks elgesys yra sve
sias
laikotarpis
—
jojo
sapnas.
LIETUVIŲ KATALIKŲ
timas ir nesuprantamas. Atro
Surinko
Kai
sapnuoji,
kad
sapnavai
gra
do, jog abu ir inžinierius ame
SERENAS perkrausto baldus
niZJfc DAU2VARDEEN*
RADIJO VALANDA irR. kitus
daiktus. Ir iš toli. Miesto
rikietis ir S. P. turėjo gerą lai žius sapnus, turi du malonius
leidimai
ir pilna apdrauda.
pergyvenimus
:
pabudus
sapne,
ko galą įsitikinti, kad amerikie
WEDO
ir
pabudus
tikrovėje.
2047
W.
67 PI. WA 5-8063
tės eidamos į balius užsideda
Vadovaujama lietuvių katalikų pa
savo milijonines vertybes, o tau
rapijų Pittsburge ir apylinkėje,
— Ką galvojate toliau daryti
sese lietuve inteligente emigran su šita opera?
transliuojama iš galingos stoties. imimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimt
Mckeesport, Pennsylvania
te tie specialistai pavydi gra
Jeigu jums reikia
— Pirmiausia, operai duosiu
Kas
sekmadienį nuo 1:35 Iki
žesnės suknutės, kepuraitės ta bent pusmetį “pailsėti”. Po to
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
2:00 valandos popiet.
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus,
vo vargano dauto vaisiaus. S.
ją perdiilbsiu iš naujo, ir pasi
dina tokius dalykėlius gražiai,
P. teigia: “Atrodo, kad tokia
BANGA
810
tarsiu su operos žinovais, kas
greitai ir prieinama kaina.
vaizdavimosi būsena reikėtų aiš
Vigais reikalais kreipkitės adre
dar būtų galima joje pagerinti.
DRAUGAS
kinti kaip netikro intelekto emi
su:
IJthuanian Catholic Hour
VV E D O,
McKeesport, Pa.
gruntinį pažymį, kuriuo kovo Ir tada švariai perrašysiu kla
4545 VV. 68 St, Chicago, Hl. 60629
virui, kad galėtų susipažinti ir
jama prieš inferiority comiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
plex”, Ačiū Dievui inteligentas kiti.

CLASSIFIED GUIDE

Muz. J. Bertulis kuria
lietuvišką operą

- ivfo V I N g“

tremtinys lietuvis išbuvęs Ame
— Kokio stiliaus prisilaikėte
rikoje 16 metų spėjo susidary kurdamas operą?
ti apie amerikiečiams svetimus
— Išsyk buvau nusistatęs ra
ir nesuprantamus jų pačių elge šyti grynai klasišku stiliumi,
sius sąvąją nuomonę. Imu pora kad vaikams būtų geriau su
pavyzdėlių.
prantama. Bet, apsvarstęs, nu
Turėjau krautuvę prastam tariau rašyti ir kontemporarirajone. Keletas metų prieš Ka niame stiliuje (pav. raganos
lėdas vieno fabriko bosas C. grotoje) ir savo sugalvotoje
Donato užėjęs nupirko žmonai gamoje, nes opera taikoma taip
kalėdinę dovaną laikrodėlį, gau
gi ir suaugusiems.
damas pusę kainos nei gerųjų
— Kas operoje daugiausia
vietų kainos. Mokėdamas pini
dominuoja?
gus taip raudonavo kaip kep
— Operai pagyvinti įdėjau
tas vėžys. Ir kada aš krautuvę
daug
baleto .arijų, duetų, trio,
nukūliau į gerą rajoną, tai šis
mažam
ansambliui ir chorui.
amerikietis, ne tik kad neraudonuoja, bet dar ir savo pagel- Apskritai imant, dėjau viską,
toininką atsiveda. O užklaustas kas šioje temoje buvo leidžia
dėl raudonavimo atsako, kad ma. Vienok gražiausias efektas
režisieriaus.
pirmą kartą savo gyvenime pir priklausys nuo
Fantazijai
dėkingų
vietų
čia yra
kęs prekę ne jam priderančioje
labai
apsčiai.
vietoje.
— Opera, .. regis parašyta
Taigi ir žinok žmogus, kuriuo
1964
m. spalio 14 d., tai kodėl
galu bizūnas ir į kurią pusę ati
pora
mėnesių
tylėta?
nictoten
BflgdOBSO

iiimiiimiiliiiiiiiiiiiiiiiliiimmiilliiiimi

PUIKI KALĖDŲ DOVANA
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS

HELP VV A N T E D

WIRERS
SOLDERERS

ESTATE

REAL

NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI
Mūr. hungnlow. 5 su "dinette", 3 tvirtas.
Nebrangus
35 lr Washte
mieg.
Modernus.
Marąuette
pk. naw.
Proga.
Mūr. 3 po 4 kamb. Gazo pečiais
Mūr. 0 butų po 4 kamb. Autom. šildymas.
Art)
naujos
bažnyčios
Šildymas gazu, automat. šviesos kon Brighton Parke.
trole.
nereikia
priežiūros kūreni
Med. 2 po 6 kamb. Vidus kaip
mui, Arti $11,000 pajamų. <1 h i naujo. Brighton Parks.
vak._ nuo Kedzie.
Mūr. 2 po 4 kamb. 30 lr Spring
Mūr. 3 butai po (1 ltamb. Tvirtas field. Mažas Jmokfijimas.
namas. Atskiri šildymai. Brighton pk.
Mūr. 5)4 kamb.. 6 metų. West CoMūr. 2 po <1 kumb. Atskiras šildy lumbas už Kedzie. Daug pagerinimą
mas kiekvienam butui. Modernus lr Gera statyba. Nebrangua

ŠIMAITIS REALTY
2737 Wesi 43rd Street
05 ir Campbell. Modernizuotas 6
kamb. bungalow.
Nauji plasteriai,
nauja elektra. Dideli kamb. $19.000.
arba pasiūlymas.
Netoli Nabisco. 10 metų senumo
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo
masis, didelis salionas. Garažas. 85
p. sklypas. Tik $18,700
01 tr Snwyer. apyl. 6 kamb. "octagon" bung. Modern. virtuve, nau
ja karšto vandens šilima. Teirauki
tės.
3 metų senumo modernus apart
mentinis. Metinių pajamų apie $14,000. "Built-in” virtuves, šaldytuvai.
Įmokėti $22,000.
. Netoli mūsų jstaigos. 6 metų se
numo, 5% kamb. mūr. Alum. lan
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas.
Pirksite nebrangiai.
Pusė bloko nuo M. pko. 10 me
tų. 2 butų
mūr.
Savininkui
5 34
kamb. butas ir $125 mėn. pajamų.
Atskirt šildymai. $39,000.
Brighton pke. 12 butų ąpartmentinis. Naujas šildymas, nauja elekt

&

INSURANCE
Tel. CL

4-2390

ra. Kaina tik 5 kartus metinių pa
jamų.
10 apartmentų, 3 metų. Į pietus
nuo Marą. pko.
Didelis
sklypas.
Automobiliams pastatyti vieta. Pui
kus pirkinys už 6 34 kartus metinių
pajamų
Pulaski ir Ąrcber apyl.
8 motų.
4 butų mūras. Savininkui 6 dideli
kamb. ir labai geros pajamos. Šoni
nis Įvažiavimas. Garažas. $63,000.
2 gražūs butai lr biznis. Tik ke
lių metų mūras pačiam
M.
pko
centre. Geras pirkinys.
Gražus 5 34 kamb., 7 metų mūras.
Dideli, šviesūs kambariai.
Kilimai.
40 p. sklypas. Į pietus nuo M. p-ko.
Tik $22.100.
2 po 0 kamb. mūras. Naujos vir
tuvės, nauja atskira šilima gazu. 2
auto. mūr. garaž. M. ūke. $32,000.
Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū
ras.
Netoli mūsų
Įstaigos.
Tik
$17,900.
Tavernn lr butas. Mūrinis. Marą.
pke. Nebrangiai.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Western Avenue

Tel. 471-0321

Kalėdoms — modernus naujas 2 štų mūras. 5 mieg. kamb.
Blokas
butų po 5 34 kamb.
mūras po 3 nuo M. p-ko. $21.600.
mieg. Karpetai. daug priedų. Našlė
Naujas modernus 2 butų mūras.
sutiko su nuolaida, už $35,000.
2 po 6 kamb. Radijat. šildymas. GaKampinis lotus. Apie 30 p. Mar ražas. Nailono langai. Prie M. pko.
$46.000.
ąuette pke. $8,500.
Brighton pke. 7 kamb. ištaisytas
4 butų mūrns. M. pke. 4 auto mū
ro garažas. Naujas gazu šildymas. medinis. Naujas centrai, gazo šildy
mas, moderni vonia, aukštas beisAlum. langai. $41.500.
mentas, naujas garažas. $11,700.
2 butų med.
45 p. lotas, naujas
pke. Golsvų plytų, 3 bu
gazu šildymas. Du dideli po 4 kamb. tų Brighton
mūr. $300 nuomos. $28,800.
butai. 3 blokai nuo M. pko. $16.900.
2 butų med-, 5 lr 4 kamb. Arti 44
2 butų švarus mūras. 6 ir 5 kamb. ir California. Gazo šildymas. $14,000.
Gazu šildymas, šild. beisinentas. Ne
7 metų, 534 kamb. niūros, pilus
toli mūsų $22,000.
stiklo kamb. Platus lotas.
Garažas.
Didelė 8 kamb. rezidencija. 2 auk- 83 ir Kedzie. $24.000.
Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų Ir nejudomo turto.

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

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public
4259 S. Mapletvood Avė.

CL 4-7450 arba YA 7-2046

0 kamb. mūr. 10 metų. $19,600.
4 butų medinis. $18,500.
14 butų mūrinis. $85,000.
10 butų mūr. $79,500.
2 butai mūr. $25,900.

Visi namai Marąuette Parke

VAINA

KAIRYS REAL ESTATE
2501 VV. 69th St,

Marąuette Parke naujas būngalovv.
6 34 kamb. modern. Įrengtas. $18,94*.
Mūr. 0 didelių kumb. rezidencija.
Skubiai turime parduoti. $16.900.
Marąuette Parke.
Mūr.. 4 butai
geros pajamos. Tik $31,900,

HE 6-5151 2617 W. 71st St.

~4500 S. WRSHTENAW

REALTY
BE 7-9518

PLATUS PASIRINKIMAS
NAMŲ PIRKIMUI

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

Petrauskas & Co.
PR 8-3792

Patarnauja visais draudimo reikalais

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BELL REALTY

Apdraudę Agentūra
4

BACEVIClDS

PR 8-2288
Išnuomojamas 4y2 kamb. butas 6455 S. Kedzle Ave^
suaugusiems. Kreiptis po 5 v. vak.,
šetšad. ir sekm. visą dieną. 7132 PATARNAUJU NAMŲ PIRKIM)
£R PARDAVIME.
S. Francisco Avė., Tel. RE 7-6508.
BOOKKEEPING NOTARIJATAS
Išnuom. du butai: 4 kamb. butas CAR LICENSES. INCOME TAX
ir 3-jų kamb. 4807-09 S. Laflin St.
A. KATILIUS R. E.
FR 6-1810.
2456 W. 69th St,
RE 7-889Ž
Kambarys moteriai už pagelbą ir
prižiūrėjimą vyresnio amžiaus mo DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS
ters. Dėl mokesčio susitarti vieto NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI
je. 2540 W. 70th St. RE 7-0195.
MAS • APDRAUDA
• NOTARIJATAS
PARDAVIMUI
LEONAS REAL ESTATE
2785 W. 7 Ist St IVAlbrook 5-6016

GREITA PAGALBA

Didelis ir geras įvairių namų,

NENUSIMINK, gausi pagalbą. »klypų, biznių ir žemės ūkių
Vaistai, kurie buvo ilgai laukiami,
nuo reumatizmo, rankų, kojų nu pasirinkimas.
tirpimo ir skaudėjimo, jau yra...
Tuojau siųsk šį skelbimą ir sa LINARTAS REALU
vo vardą su antrašu; atsiųsime 1*87 8. *0 Av., Ucero SBM348
vaistų išbandymui.
66TH IR SACRAMENTO
ROYAL PRODUCTS
2 butai. 6 dideli kamb., liuksusi
North Sta., P.O. Box 9112
nės virtuvės. Daug nepaprastų
Newark 4, New Jersey
priedų. Apžiūrėkite. Skambinkite
♦♦♦ *-»
susitarimui.
MAKOVITZ REAL ESTATE
diiiiitiuiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*
5102 S. VVestern Avė.
GARBAGE DRUMS
436-5577 arba GR 6-4378

Light and Airy Plant
Insurance Benefits
Viena gražiausių ir kilniausių RAYPAR ELECTRONICS INC.
W1TH COVERS AND HANDLES
30 and 50 gal.
Free Delivery
dovanų Kalėdų šventėms ar kito 7810 W. Addison St., Chicago, UL
Skelbkitės “Drauge”
gaminimui anglų kalboje. Ponia mis progomis angliškai kalban
5757
8.
Halsted
A
5622 S. Racine
Daužvardienė, kuri dažnai paša tiesiems yra knyga
Tel 224-4862
•
484-1118
kodavo apie lietuviškus valgius
ŪSE CHRISTMAS SEALS
Remkite “Draugę”
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIK
per Chicagos radijo ir televizijos
“
Vytautas
the
Great
”
stotis, surinko pačius įdomiausius
lietuviškų valgų receptus ir parašyta prel. Juozo B. Končiaus.
DRAUGAS juos išleido labai pa Knygos gavėjas turės progos susi
rankioję formoje. Pirmą kartą to pažinti su lietuvių tautos garbin
SALES ■ MORTGAGES o MANAGEMENT
kia knyga pasirodo knygų rinko gąja, gražia preitimi ir jos kovo
je.
mis dėl laisvės 14 -15 šimtmetyje.
SATAS BEAL
Gera dovana kitataučiams ar Tuomi supažindinsime su lietuvių
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie
angliškai skaitantiems lietuviams
šiais laikais mums yra labai rei
«J» W»t ’SU> ItrMt
CIMCO 90. Illlnolt
OMIc: OL 4-22J3
OL 2-«»0T
Kaina — $2.00
kalingi. Knyga gaunama “Drauge”,
$12,500
$1,000 6MOKĖTI
Užsakymus kartu bu pinigais : kaina $3, kitais viršeliais $4.
Svarus, dailus 4 kamb. “expan6 kamb. butas savininkui ir 3
siųskite:
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll
dable” namukas. Moderni vonia ir butai išnuomavimui. Atskiri šil
virtuvė. Gazo šilima
dymai.
DRAUGAS

4545 W. 63rd Street
CHICAGO 29, ILL.

Platinkite “Draugę”

FIGHT TUBERCULOSIS
and other

Respiratory Oiseasei

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.
i

bas Gramontienės ir Zapolie- DRAUGAS, penktadienis, 1964
nės, kurios su dideliu atsidėji
mu ir pasiaukojimu dirba tik
rai brangų ir neįkainojamą gus lietuviškas jaunime, geriau
sio3 ir linksmiausios.
lietuvybės išlaikymo darbą.
Algirdas Budreckas
Toks paruoštas lietuviškas
Kalėdų vakaras, su programa
ir lietuviškais ornamentais eg
APIE ARTIMO MEILŲ
lute, paliko kiekvienam svečiui
Šeši vyęai, prisipažinę perei
didelį džiaugsmą, o jų išpildy tą rųgpiūčio mėnesį prisidėję
tojams — vaikučiams neišdildo prie rasinių riaušių Dixmoor
mą brangios tėvynės Kalėdų priemiestyje, teisėjo Natban
vaizdą, tėvynės, kurios savo gy Cohen kriminaliniame teisme
venime jie nėra matę.
buvo nubausti paskaityti vys
Baigiantis programai visi sce kupo Fulton Sheen knygą “Lonos dalyviai — vaikučiai sušu
ko “Linksmų Kalėdų”, tai tebū
nie šios šventės ir jums, bran-

Dr. Ereto žodis Kanados

lietuviams
Būkite kuklūs ir išdidūs lietuviai
PKANYS ALŠĖNAS

Gruodžio 6 d. Toronte dr. J.
Eretas Prisikėlimo parapijos sa
Įėję skaitė paskaitą.
Pradžioje žodį tarė A. Gure
vičius, pasveikindamas paskaiti
ninką ir gausiai susirinkusius,
o taip pat pakvietė J. Matulio
nį, kad pastarasis pristatytų ir
smulkiau apibudintų tolimą sve
čią.

polio viešbuty. Deja, ir tenai
grindys buvusios išlaužytos,
kampuose žiurkės šmirinėjusios.
Jei ne pažadas stud. Ašmiui,
gal, esą, būčiau ir grįžęs atgal.
Bet laukiau. Atėjo pavasaris.
Iš gamtos ir apylinkių pama
čiau, kad niekur negalėtu būti
gražesnio krašto, kaip Lietuva.
Taip ir likęs tame krašte visam
Profesorius sakė: “Nepatikė laikui.
Prof. Gediminas Galva skaito teisininkams apie JAV ir Prancūzijos
Lietuvoj kultūra ir civilizaci varžybas dėl Europos apjungimo. Susirinkimui pirmininkavo Lietuvių
kite, kad iš kažkokio pasišven
timo atvykau Lietuvon“. Atvy ja nepr. laikotarpiu augusi kaip teisininkų d-jos Chicagos skyr. pirmininkas Jurgis Kasakaitis.
Nuotr. V. Račkausko
ant mielių. Jeigu Lietuva netu
kęs už pinigus. Buvę šitaip:
Jo tėvas buvęs paprastas dar rėjusi Nobelio laureatų, tai dėl
bininkas, kuris darbovietėje ne laibai trumpučio laiko tarpo,
laimingo atsitikimo atveju žuvęs tuo tarpu kaip toks Bazelio uni
ir jį palikęs vos pustrečių me versitetas skaitęs savo amžių
tų amžiaus. Jį ir seserį auginu 500 metų.
Lietuviai — vieni iš žmonišsi motina. Leidusi į mokslus.
PAMINĖJO GEN. VLADĄ
Korp! Patria naujoji valdy
kiausių
žmonių, kokius jam te
Jis netgi pradėjęs studijas Fri
ALEKSANDRAS
NAGIŲ
ba: pirm. dr. B. Raulinaitienė,
burgo universitete. Deja, moti kę sutikti. Jie esą pilni gerų
N OB W A I S H
Gydytojų korp. F’ratemitas sekr. — dr. O. Mironaitė ir iž
na teišgalėjusi jam duoti lėšų krikščioniškųjų privalumų. O jų
din. — dr. L. Ignatonienė.
Jau suėjo vieneri metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
tik iki dviejų semestru. Po to, darbštumas, sumanumas — tai Lituanica, kartu su gyd. ir
Bendrame posėdy su svečiais
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tė
esą, jau beveik reikėję nutrauk pogi išskirtini Jie greitai stoję- odontologų Korp. Patria, lap
vų.
kurio netekome 1963 m„
dr.
B.
Matulionis,
atskridęs
iš
gruodžio 20 d.
ti studijas. Jį,' labai nuliūdusį, si ant kojų, siuntę jaunimą į kričio 29 d., savo 56-toj meti
Nors
laikas tęsiasi, bet mes
Jo niekados negalėsime užmir
girdi, pasitikęs universiteto ko miestus, į mokslus ir kūrę mies nėj šventėj, minėjo gyd. gen. Rihode Island, padarė išsamų
šti. Lai gailestingas Dievas su
ridoriuje vienas iš profesorių ir telėnų luomą, kaip kultūros a- Vladą Nagių - Najevičių, jo 10 pranešimą apie gen. gyd. V. Na
teikia jam amžinų ramybę.
giaus
gyvenimą
ir
jo
nuveiktus
Už jo sielų užprašytos šv.
pasakęs, kad jis galis J. Eretui vangardą. Jie stengęsi, kad kraš metų mirimo sukakties proga.
Mišios su ekzekvijomis gruod
darbus.
Visi
su
dideliu
įdomu

Tėvų
jėzuitų
koplyčioj
kum.
tas
atgautų
savitą
veidą,
kad
prirodyti darbą, kurį dirbdamas
mėn. 19 d. 7:30 vai. ryto šv.
Kazimiera parapijos bažnyčio
būtų prašalintos rusų įspaustos Jonas Kubilius laikė pamaldas. mu išklausė šią paskaitą, gi
galėsiąs toliau tęsti studijas.
je, Gary, Indiana.
Jis buvęs suvestas su lietu žymės, besitęsusios net 123 me Jis savo pamoksle gražiai api korp. pirm. dr. A. Maciūnas
Maloniai kviečiame visus —
gimines, draugus ir pažjstamus
budino korporacijos ideologiją padėkojo svečiui už pasišventi
viais, kurių tada buvę Friburgo tus.
dalyvauti šiose pamaldose ir
kartu su mumis pasimelsti už
Dar leiskite, girdi, man grįž bei tikslus, siekiant profesinio mą iš taip toli atvykti į suva
universitete iš Anglijos. Ameri
a. a.
Aleksandro
Nortvaish
žiavimą,
paminėti
asmenį,
di

ti
prie
lietuvių
kalbos
grožio,
tobulumo, aukštos moralės bei
sielų.
kos ir, netgi, iš tuometinės ru
sų pavergtos Lietuvos. Tie lie jos turtingumo, kokio neturi jo puoselėjimo lietuvybės proble džiai nusipelniusį mūsų atsiNuliūdę:
žmona Monika,
sūnūs Aleksandras, Ir
tuviai, girdi, jam pasakę: “Mo kia kita pasaulio kalba. Pvz. mų. Pamaldų metu žavingai gie kursiančiai Lietuvai.
Kazimieras su šeimoms.
ki eilę kalbų ir mums būtum jeigu pas anglus grey — tai ir dojo Liet. operos sol. A. DičiūVakarienės metu dr. K. Rim
reikalingas. Dirbk su mumis, dangus toks, ir žmogaus pražilę tė - Trečiokienė, kuriai akom kus sveikino korp! Gajos var
mes pačiam mokėsime po 250 plaukai tokie, ir katė grey ir t.t. panavo pianistas M. Motekai- du. Liet. teatro dramos akt. S.
frankų mėnesiui. Sutikau, esą, Gi pas lietuvius visiškai kitaip: tis.
A. -J- A.
Pilka puikiai padeklamavo šiai
kur nesutiksi? Taigi, dirbau ir pas juos dangus pilkšvas, plau
Po pamaldų abiejų korpora progai pritaikintus eilėraščius.
VICTORIA STANKUS
mokiausi. Už lietuvių pinigus j kai žili, katė raina, kumelė šy cijų nariai su svečiais susirin
IYANAITYTF
va ir t.t. Arba pas anglus jeigu ko prie žuvusiems pagerbti pa
Suvažiavimo pobūvis įvyko
baijiau universitetą.
Gyveno
12423 S. Racine Ave.
Vienas iš lietuvių studentų— “washing”, tai viską tuo žodžiu minklo, kur L. Stasiūnienė pa gen. gyd. V. Nagiaus minėjimo
Mirė gruod. 16 d., 1964, su
buvęs klaipėdietis lietuvis stu padarysi, o lietuviai, girdi, bal sipuošusi tautiniais drabužiais, ženkle ir praėjo kuklioj broliš
laukus 69 m. amžiaus.
dentas Mykolas Ašmys, influ- tinius skalbia, veidą prausia, padėjo gyvų rožių puokštę. Dr, koj aplinkoj.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkijos apskrities,
Veižainio
enzos epidemijos paliestas, gu rankas mazgoja, nuskustas bul V. Tauras, šia proga tardamas
parapijos.
Amerikoje išgyveno 52 m.
lėjęs mirties patale. J. Eretui ves plauna ir t.t. Kas, girdi, per pora žodžių, pabrėžė, kad šios
Pasiliko dideliame nuliūdime
ĮDOMUS VAKARAS
vyraų
Stanley T, Stankus, sū
buvę apie tai pranešta ir jis Nu turtingumas tos kalbos! Tai kai rožės yra atneštos pagerbimui ČL
r-*-/,
nus Stanley A. Stankus, marti
skubėjęs pas mirštanti savo ba, girdi, kuri šimtais ir tūks vieno iš korporacijos kūrėjo
Jean, duktė Sylvia Westwood,
Chicagos Lietuvių Prekybos
žentas Elmer, 5 anūkai: David,
draugą lietuvį M. Ašmį Pasta tančiais kartų vadintina turtin Vlado Nagiaus, kuris įgyvendi rūmų iniciatyva buvo suruoštas
Dennis, Donald ir Nancy, Stan
ga, skambia, daininga, malonių no mintį pastatyti Karo mu Kalėdų vakaras, kuriame prog
kus, ir Thomas Smdla, jo žmo
rasis gi jam kalbėjęs:
na Judy,
2 proanūkai, sesuo
“Aš jau mirštu, nes išsigelbė atgarsių kalba. Koks, esą, liūd ziejaus sodelį žuvusiems už lais ramą išpildė “Ateities” atžaly
Rose Petrauskas ir Jos vaikai
Ann
Howard,
Margaret Carey
jimo nebėra. Prižadėk už mane nas reiškinys egzilyje, kai lietu vę paminklą bei nežinomojo ka no dalyviai, kurie yra trečios ir
ir Mary Long ir jų šeimos,
švogeris Charles Stankus,
jo
vykti Lietuvon, kuri greitai at vių jaunimas nori iškeisti arba reivio kapą. šiandieninėj Lie net ketvirtos kartos Amerikos
žmona Sophla ir šeima, gimi
gaus nepriklausomybę, tada aš primiršti tą kalbą.
naičiai
Matthew
Doble,
Rose
tuvoj laisvės kovų simboliai lietuvių vaikučiai:1 Visos kalė
Allison,
Catherine
MeGarry,
Šveicarai, girdi, daugiakal
mirsiu ramus.”
Edtvard Stankus, Albina Naugh.
yra naikinami, gi tremty jie dinės giesmės buvo atliktos lie
ton, Emily Tumas, Stella KoJ. Eretas prižadėjęs. Taigi, biai žmonės ir tos kalbos — vėl atgaivinami. Ši. rožių puok tuviškai, diriguojant E. Zapoveikis, John Matkaitls ir AUee.
lietuvis doktorantas M. Ašmys nenusveria jų pačių. Jūs gi, jau štė skirta tam, kuris tūkstan lienei, čia gimusiai lietuvaitei.
ir jų šeimos bei kiti giminės
ir draugai.
amžiams liko Šveicarijos žemėj, nieji Kanados lietuviai, drąsiai čius rožių išdalino lietuvaitėms Puikiai pašokti lietuvių tauti
Priklausė
Tretininkų drau
gijai.
o šveicaras dr, J. Eretas 1919 galite būti nors dvikalbiai. An
niai šokiai, tai nuopelnas susi
Kūnas
pašarvotas Leonard
glų kalba — jums reikalinga, dėvinčioms tautinius rūbus bei
m atvyko į Kųųųą.
koplyčioje, 10821 S. KĮlchigan
pratusios irgi Amerikoj gimu
lankančioms
Karo
muziejaus
Ave.
Beje, dar Friburgo universite bet, gink Dieve, nepamirškite
laidotuvės (vyks šešt, gruo
sios lietuvaitės F. Gromantiesodelį.
džio 19 d. iš koplyčios 8:30 v.
te, iš filologijos profesoriaus, o ir lietuvių kalbos.
ryfo bus atlydėta j šv. Petro
Po šio pagerbimo abiejų kor nės, kuri įdėjo daug širdies ir
Garbė, girdi, jūsų tėvams už
paskui — ir iš lietuvių draugų
ir Povilo parapijos
bažnyčių,
darbo paruošiant tą virš 40 vai
kurioje Įvyks gedulingos pa
poracijų
nariai
vyko
į
Šv.
Ka

J. Eretas išgiretęs lietuvių kal jų ryžtą, kad jie sugebėjo taip
maldos už velionės sielų. Po
kūčių grupę. Didžiausiu atsi
pamaldi,
bus nulydėta j šv.
bą. Ji jo ausyse skambėjusi la greit ir taip gražiai kraštą at zimiero kapines aplankyti savo dėjimu ir pakilia nuotaika se
Kazimiero
kapines.
mirusiųjų
brolių
kapų.
statyti.
Jeigu,
girdi,
nebūčiau
Nuoširdžiai
kviečiamo visus:
bai gražiai. Prašęs draugų, yrimines, draugus Ir pažįstamus
Vakare vyko abiejų korpora- kėme kiekvieną jų judesį ir iš
pač Ašmio, parūpinti jam lietu matęs jų tokiais esant, nebūčiau
dalyvauti šiose laidotuvėse.
tartą lietuviškai žodį ir su
Nuliūdę: Vyras, sūnus, duk
vių kalbos gramatiką. Jam bu nei aš vedęs žmoną, savo studen cijų atskiri posėdžiai, kur buvo
džiaugsmu širdyje visi plojome,
tė, marti, žentas, anūkai ir
svarstomi
einamieji
korporaci

tę
—
zanavykę.
Man
patiko
jos
vę atsakyta; “Broleli, nėra gra
proanūkai.
kad mūsų kartų kartos, kad ir
Lalddtuvių direktorius Le>omatikos. Mokinkis iš natūros”. lietuviškas kuklus nuoširdumas, jų reikalai bei išrinkta naujos
nard
Bukauskas.
Telef. CO
Amerikoje
gimusios,
išliko
dar
valdybos. Korp! Frat. Lituani
4-2228.
Taip jis ir pradėjęs mokintis kaip ir visų jūsų — lietuvių.
tautiškai gyvos. Didis yra dal
Baigdamas linkėjo jaunimui ca vienbalsiai priėmė 2 naujų
iš natūros, susidurdamas su lie
tuviais ir iš popiergalių lietuvių būti gerais kanadiečiais, bet ir nariu: dr. Leopoldą Trečioką ir
kukliais išdidžiais lietuviais. To dr. Arvydą Taurą.
kalbos.
Fratemitas Lit. naujon valJ, Eretas jau “grabaliojęsis” kiais gi būdami — jūs būsite
Lietuvos Nepriklausomybes Akto signatarui
dybon
išrinkta: dr. A. Maciū
lietuviškai ir, pildydamas paža dar naudingesni Kanadai, negu
dą, 1919 m. spalio 15 d. buvęs kad svetimus dievus pradėję nas — pirm., dr. K. Aglinskas
pakeliui į Kauną.
garbinti. Kanada reikalinga dau — sekr., ir dr. J. Gurkevičius
mirus, jo giminėms ir artimiesiems nuoširdžią
— ižd.
Buvęs apgyvendintas Metro giakalbės kultūros.
užuojautą reiškia
■ ■ '

Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ramovė”
Centro valdyba

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems,
kad po sunkios ir ilgos ligos, 1964 m. gruodžio 1
dieną Alsėdžiuose mirė

ve One Another”, ir apie ją^ į[ teikti teismui ranka parašytas
tos knygos minčių apybraižas.
Cohen tą pačią bausmės dalį
uždės ir kitiems buvusiems riau
šininkams, kurių teismas įvyks
sausio mėn.
—o—
— Pirmasis Baltųjų rūmų Washingtone gydytojas buvo Ja
mes Craik. Jis gydė George Wa
shington 1789 metais.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St.
Tslef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Ave., Cicero,
T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

FUNERAL HOME
T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea
6845 SOUTH WESTERN AVE.

REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Y/A 7-1741-2

■

PROF. STEPONUI KAIRIUI

k

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

<

m. gruodžio 18 d.

4330-34 South Galifornia Avenue
* Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-3352

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKU BEVERLY HILLS GELINYA1A
Geriausios gSlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
ir kitų papuošimų
f

2448 WE8T «Srd STREET
Telef. PB 8-0833
pr g-0884

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

r':-

STEPONAS C. LAKAWICZ
Tel. REpublic 7-1218
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA

Tel. LAfayette 3-8572

4807 LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-8461

POVILAS J. RIDIKAS

8854 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

A. f A. DOMICĖLĖ PETRAUSKIENE
Palaidota gruodžio 3 dieną Ylakiuose, Šv. Roko
kapinėse.
Nuliūdę sūnūs:

Kun. Kazimieras ir Pranas Petrauskai

LEONARDAS F. BUKAUSKAS

10821 S. MICIIIGAN AVE.

Tel. COmmodore 4-222>

JURGIS F. RUDMIN
1819 S. LITUANICA AVE

Tel. YArds 7-1138—1 ISO

VASAITIS — BUTKUS
FRANK’S

Mergaitė Wilkins, 8 m., serganti kepenų liga, manoma, kad nebesulauks Kalėdų, todėl ją čia Portland,
Ore., aplankė Kalėdų senelis dabar.

T. V.

&

RADIO, Ine.
Telef.: OA 6-7252

8240 S. HALSTED ST.
DIDELIS PASIRINKIMAS fVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS
ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

C

CICERO, ILL.

Tel. OLympie 2-1008

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge

8

DRAUGAS, penktadienis, 1964 m. gruodžio 18 d.

Chicagoje ir apylinkėse

X Prof. dr. Jono šunolifuio
sveikatos stovis yra pagerėjęs.
Ligonį kankina skrandžio žaiz
da, kuri nėra piktybinė. Buvo
pasikartojęs kraujavimas ir vėl
reikėjo kraujo transfūzijų, ta
čiau gruodžio 13 d. jis jautėsi
žymiai geriau.
X R. K. Labdarių vilos se
nelius gruodžio 13 d. Holy Fa
mily vilos rėmėjai aplankė ir
pasveikino, vadovaujant Emily
ir Carmen Rich ir kt. Daug rė
mėjų susirinko į Labdarių vilą
Kalėdų proga ir gausiai apdo
vanojo vilos gyventojus. Pagie
dota Kalėdinių giesmių, tartas
pasveikinimo žodis, skaniai pa
sivaišinta. Vėliau rėmėjai pasi
keitė Kalėdų dovanėlėmis. Visi
buvo dėkingi kun. S. Adominui,
seselei M. demencijai ir Mr.
& Mrs. C. Rich už surengtą to
kį malonų Kalėdų pobūvį.

X Dr. V. T. Tumasonis iš
skrido į savo dėdės a. a. St.
Kairio laidotuves New Yorke.
Šiandien daktaro kabinetas yra
uždarytas.
X Žurnalistų s-gos Chicagos
sk. susirinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 20 d., 12 vai.
Jaunimo centre. Darbų tvarkoj
laisva
pasikalbėjimo
tema:
Kuo gali spaudos žmonės Lie
tuvos laisvės idėjai pasitar
nauti. ?
X Marąuette Parko Namų
savininkų organizacijos prieš
metinis susirinkimas įvyksta
gruodžio 18 d. 7:30 v. v. para
pijos salėje, 6820 S. Washtenlaw. Nariai ir svečiai prašomi
dalyvauti, bus renkama val
dyba.
X Uršulė Mažeikienė, Helen
Fadner ir A. Snarskienės moti
na, gyvenanti pas dukrą H.
Fadner, 7942 S. Whipple St.,
jau kelinta savaitė kaip serga.
Yra dr. A. Rožėno priežiūroje.
U. Mažeikienė sunkiai pergy
vena savo anūkėlės a. a. Tere
sės Shiman Snarskaitės mirtį.
X Dr. A. Šukys, gyvenan
tis Kankakee, lietuvių labdaros
reikalams per Ralfą vajaus
proga paaukojo 100 dol. (pr.)
X Nemokamai kokteiliu ibus
pavaišinti baleto ir lietuviškos
dramos žiūrovai gruodžio 26 d.
8:30 v. v. ir sausio 2 d. 8:30 v.
v. teatre 2515 W. 69 St. Rezer
vacijos tei.: 778-4240. (pr.)
X Forest Park Recreation,
7200 Harrison St., Forest, EI.,
savininkai dr. K. Rudaitytė, J.
Mileška ir J. Macenas vajaus
proga per vyr. sktn. Oną Zailskienę paaukojo Balfui 100 dol.
(pr.)
X Gruodžio 19 d. jau sueina
4 savaitės, kai mirė a. a. Vin
cas Zeikus. Už jo sielą šv. mi
šios bus atnašaujamos gruodžio
19 d., 8 v. r. ir gruodžio 20 d.,
11 vai. T. Jėzuitų koplyčioje.
Kas pažinojo velionį, prašome
pasimelsti už jo sielą, (pr.)

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų dr. centro priešmetinis
susirinkimas įvyks sekmadienį,
gruodžio 20 d. 2 v. p. p. vie
nuolyno auditorijoj. Po trumpo
susirinkimo, kuriame bus svar
styta einamieji draugijos rei
kalai, pasitarta apie metinę cen
tro vakarienę, vasario 28 d.,
bus kalėdinės vaišės, dovanos
ir programa. Lauksime gau
saus atsilankymo.
X Rockfordo Balfo 85 sk.
pirm. Augustinas Pocius fab
rike susižeidęs nugarkaulį guli
namuose gydytojo ir žmonos
priežiūroje.
X Jonas ir Juozapina Žebrau
skai su savo dukryte Kristina
persikėlė gyventi Marąuette
Parko apylinkėn į naujus na
mus, 3103 W. 71 St., kuriuos
nusipirko per dr. Valdžio nekil
nojamo turto pardavimo įstai
gą
X Amerikos vėžio d-jos South
west 'apylinkės skyrius gruo
džio 11 d. buvo sušaukęs susi
rinkimą Standard Federal tau
pymo ir skolinimo 'b-vės patal
pose 4192 S. Archer avė. Kal
bėjo dr. T. Dundulis apie vėžio
simptomus ir kas mokslo pa
siekta kovOj su vėžiu. Prele
gentas atsakė į eilę klausimą.
X Ona Zalandauskienė ir
Pranas Cicėnas gavo liūdną
žinią iš Lietuvos, kad mirė, po
sunkios ligos, brolis a. a. Ka
zimieras Cicėnas. Buvo moky
tojas.
X Marąuette Parko, Pr. Dielininkaičio kuopos mergaitės
ateitininkės
šį
penktadienį,
gruodžio 18 d., turės išvyką ma
šinomis į Mokslo ir pramonės
muziejų, lietuviškos eglutės pra.
mogą. Visos narės renkasi 6 v.
v. mokyklos kieme.
X A. a. Jonas Jurkus, gyve
nęs 4614 S. Wood St., senas
Town af Lake gyventojas, mi
rė gruodžio 6d. ir palaidotas 9
d. iš Šv. Kryžiaus parapijos
bažnyčios Šv. Kazimiero kapi
nėse. A. a. Jonas Jurkus ir jo
žmona Marijona Jurkienė buvo
amžini nariai tėvų marijonų rė
mėjų, šv. Kazimiero seserų rė
mėjų ir Labdarių sąjungos. Jur
kų šeima yra stambūs parapi
jos ir gerų darbų rėmėjai ir
ilgamečiai “Draugo“ skaityto
jai. Pažįstami reiškia gilią užuo
jautą Jurkų šeimai, mirus vy
rui ir tėveliui.

X Donata Karanauskaitė,
studijuojanti svetimas kalbas,
ir Mykolas Karaitis, baigęs Me
no akademiją Chicagoje, susi
žiedavo. Po to buvo abiejų tė
vų susipažinimo vakarienė, ku
X Tauragės klubas kviečia rioje dalyvavo Gražina Babrauvisus į linksmą nuotaikingą skienė su savo vyru ir kt. pažį
Naujų Metų sutikimą gruodžio stami.
31 d. Hollyvvood salėje, 2417
W. 43 St. Gros A. Ramonio or
kestras. Įėjimas, įskaitant val
gį, šampaną ir kitus priedus,
$5.00 asmeniui. Pradžia 8 vai.
vak. Prašome užsisakyti sta
liukus, nes vietų skaičius yra
ribotas. Telef. PR 6-8688 ir
476-4228. (sk.)

Ateities Atžalynas pildys programą Mokslo muziejuje gruodžio 18 d. v.v. ir televizijoje, tinklas 2,
sekmadienį 8 vai. r.

Vartai atkelti j milijoną
Lietuvių fondui betelkiant lė
šas, vienas iš laimėjimų yra ne
seniai išrūpintas atleidimas nuo
pajamų mokesčių. Ta proga LF
tarybos pirm. dr. Ant. Razma
sušaukė Jucio restorane tary
bos, valdybos ir spaudos atsto
vų vakarienę, kurios metu pain
formavo apie LF atsiektus lai
mėjimus ir tolimesnius uždavi
nius. Savo žodyje tarybos pir
mininkas išreiškė padėką adv.
Vyt. Yasui, čia gimusiam lietu
viui, kuris padėjo šią lengvatą
išrūpinti, o taip pat yra fondo
teisinis patarėjas, dirbąs nuo
širdžiai be jokio atlyginimo.
Taip pat buvo išreikšta padėka
ankstybesniam teisiniam pata
rėjui adv. A. Kežėliui, gerai pa
ruošusiam LF įstatus. Savo žo
dyje dr. A. Razma dėkojo au
kotojams, rėmėjams ir spaudai,
be kurios pagalbos tokio fondo
steigimas, egzistencija ir augi
mas būtų neįmanomas. Taip
pat kvietė surasti veiklių visuo
menininkų, kurie fondo idėją
skleistų ir padėtų suteikti lėšų.
X Dainavos ansamblis, kuris
eilę metų atliko meninę prog
ramą Vasario 16 d. minėjimuo
se, sutiko su turininga progra
ma dalyvauti 1965 m. minėji
me, kuris įvyks vasario 14 d.
Marijos aukšt. mokyklos salėj.
Minėjimą rengia Chicagos Lie
tuvių taryba.
X Juozas Plečkaitis, Šv. Ka
zimiero parapijos Racine, Wis.,
iždininkas, jau ilgesnis laikas
guli Mayo klinikose, Roches
ter, Minn. Po sėkmingos opera
cijos jau baigia sveikti ir tiki
si greitai grįžti į namus.
X LB Chicagos apygardos
valdybos organizuojamų tauti
nių šokių mokytojų kursų regi
stracija baigiasi šių metų gruo
džio 27 d. Norinčius tapti tau
tinių šokių mokytojais prašome
paskubėti registruotis šiuo ad
resu: Aldona Martienė, 6645 S.
Winchester Avė., Chicago, EI.

Visose kolonijose reiktų įvyk
dyti fondo vajų ir kaip pavyz
dį pažymėjo Rochesterio lietu
vių koloniją. Ypač aukas tel
kiant iškėlė asmeninį kontaktą.
LF vald. pirm. T. Blinstrubas
davė labai daug įdomių statis
tinių žinių. Šiuo metu fondas
yra pasiekęs 163,326.20 dol. su
mą ir auga kiekvieną dieną.
Fonde narių tarpe yra 33 LB
apylinkės, 56 organizacijos, 519
pavienių narių. Aukojusių po
tūkstantį ir daugiau yra 50 na
rių. Profesiniu atžvilgiu šis fon
das yra tikras Lietuvių fon
das, nes jo narių tarpe yra iš
kilių finansininkų, daktarų, dar
bininkų, pensininkų ir invalidų.
Fonde dar yra 200 narių, kuirie
neturi balsavimo teisės, nes
nėra įnešę pilno šimto.
Jau šįmet 6,000 dol. kultūros
reikalams
Su entuziazmu buvo sutikti
naujai įteikę tūkstantines dr.
AJ. Razma (trečią), ir dr. P.
Kisielius (antrą),, Fondo ižd.
dr. V. Šimaitis paaiškino, kad
pinigai tvarkomi skrupulingai
tiksliai, agr. A. šantaras primi
nė, kad juo daugiau suteiksim,
juo daugiau galės procentų pa
galba visuomenei grąžinti. Po
to kalbėjo inf. vedėjas J. Vai
čiūnas, dr. A. Kaunas, A. Rėk
laitis, dr. P. Kisielius, A. Gint
neris ir kiti, visi iškeldami fon
do reikšmę ir sumanymus, kaip
lėšų telkimą suaktyvinti.
Vyt. Račkauskas iškėlė min
tį, ar negalima būtų dabar lai
komų Uetuvių taupymo bendro
vėse pinigų geriau investuoti,
kad neštų didesnį pelną, tačiau
tuo reikalu besirūpinančios ko
misijos vicepirm. inž. V. Nau
džius paaiškino, kad tai nėra
taip paprasta, kad tai yra vi
suomenės pinigai ir reikia labai
atsargiai elgtis beieškant dide
snio pelno.
“Draugo” moderatorius kun.
Pr. Garšva pastebėjo, kad ne
vien tik spaudos nuopelnai LF

X Pakšto salėje 2801 W. 38
St., Naujų Metų sutikimas.
Teirautis telef. YA 7-8722.
(sk.)
X Gintaras ne tik Lietuvos
auksas, gintaras—vienas puoš
niausių ir spalvingiausių bran
giųjų akmenų, koki tik sutin
kami moterų papuošaluose. Di
džiausias žiedų, karolių, meda
lionų, sagių ir kt. meniškųjų
gintaro papuošalų pasirinkimas
Terroje, 3237 West 63rd St.,
Chicago 29, EI., tel. 434-4660.
(sk.)
X 1965 m. Enciklopedija Britanica geriausia dovana šven
tėm. Lengviausios įsigijimo są
lygos. Skambinti WA 5-2112 ir
prašyti lietuvio atstovo, (sk.)

Adv. Vyt. Yasus išrūpino L. fondui pripažinimą ku ltūrinės organizacijos teisių, leidžiančių fondo na
riams padarytus fondui įnašus atskaityti mokant federalinius pajamų mokesčius. Ryšium su tuo LF
vadovybė sukvietė lietuviškos spaudos atstovus gruodžio 16 d. į Jačio svetainę informacinės vakarienės.
Vakarienės dalyviai: iš kairės sėdi: dr. Vladas Simaitis — LF ižd., Antanas šantaras — IF inform.
vadovas, Teodoras Blinstrubas — LF vald. pirmin., Aldona Mažeikienė — LF Tarybos narė, adv. Vytau
tas Yasus, dr. Antanas Razma — LF tar. pirm., kun. Pr. Garšva, — “Draugo” moderatorius, pulk.
Antanas Rėklaitis — LF valdybos sekr. ir dr. Gediminas Balukas LF tarybos vicepirm. Antroje eilėje: dr.
Vytautas Tauras, LF tarybos narys, inž. Viktoras Naudžius — LF investavimo komisijos vicepirm., Alo
yzas Baronas — “Draugo” red., Stasys Rauckinas — LF valdybos fin. sekr., Bronius Liškus — LF vald.
sekr., dr. Ferd. Kaunas — LF tarybos narys, — Vincas Kačinskas — Laisvosios Lietuvos redaktorius,
dr. Petras Kisielius — LF tarybos narys, Antanas Gintneris — Lietuvių žurnalistų s-gos cv vicepirm.,
Vladas Butėnas —- “Darbininko” atstovas, Algirdas Pužauskas — “Naujienų” redaktorius. Jonas Vaidelys — žurn., Albinas Valentinas — žurn. ir Jonas Vaičiūnas — LF valdybos spaudos reikalų vadovas..
Nuotr. Vyt. Račkausko

pasisekimas, bet tai yra visų
dirbančiųjų, visų aukotojų ir
rėmėjų nuopelnas, nes didelės
idėjos turi susilaukti ir daug
talkininkų. Pažymėjo, kad spau
doje reikia mažiau aiškinančių
straipsnių, bet daugiau aktua
lios informacijos apie LF dar
bus.
Adv. Vyt. Yasus savo žodyje
(kalbia puikiai lietuviškai) pa
aiškino, kad mokesčių atleidi
mas gautas gruodžio 7 d. ir to
kį atleidimą gali gauti ir tie,
kurie į LF įnešė sumas 1962-3
m. Kvietė painformuoti, kad
palikimus rašą neužrašytų jų
giminėms Lietuvoje, nes vistiek
JAV Lietuvos Okupacijos ne
pripažįsta ir pinigų nepersiunčia, tokiuos palikimus galėtų
globoti Lietuvių fondas. Adv.
Yaso kalba buvo nuoširdžiai
sutikta.
Tuoj po Naujų Metų bus da
ilinami kultūros reikalams pro
centai, kurių šiemet bus apie
6,000 dol. Kitąmet ši suma ma
noma bus daug didesnė ir tiki
masi, kad ji išaugs ligi efekty
vios sumos. Tai konkretus LF
grąžinimas visuomenei ir tos lė
šos niekad nepasibaigs, nepai
sant, kiek vėliau aukotojų 'be
būtų. Dr. A. Razma pastebėjo,
kad guvus mokesčių atleidimą,
daugiau pajamų turintiems au
kotojams tai labai svarbu. Ke
bas į milijoną palengvėja. Nors
•kadaise milijoninis fondas at
rodė lyg fikcija, tačiau šiandien
jau į jį vartai atkelti, ši suma
galės tapti realybe, juo labiau,
kad LF svarbą suprantančių
daugėja.
—K. Vieš.
—io—

Chicagos
žinios
NORI PAKELTI ALGAS
11,000 TARNAUTOJŲ
Cook apskrities tarybos gal
va Seymour Simon įsakė įvai
riems apskrities departamen
tams sumažinti pramatytas
1965 m. sąmatos išlaidas. Jei
gu pavyks numatytą 95 mil.
dolerių sąmatą sumažinti 7 mil.
dolerių, tai kitais metais apie
11,000 apskrities patarnautojų
galėtų gauti maždaug 5 proc.
algų pakėlimą.

BEVARDIS AUKOJO $30,000
Bevardis asmuo padovanojo
$30,000 Mundelein mergaičių
kolegijos stipendijų fondui. Ši
katalikiška mergaitėms kolegi
ja yra 6363
N. Sheridan
Road.
ISVAKE DAUG ALAUS
Anheusor - Busch kompani,
Chicagos laikraščiuose girias
kad šiais metais iki gruodž
15 d. išvarė 10 mil. bačkų Bu<
vveiser, Michelab ir Busch B:
variau alaus. Bravoras šiais u
tais federaliniam iždui išmoki
jo 90 mil. dolerių mokesčii
Įvairių valstijų iždams išmoki
jo 45 mil. dol. mokesčių.
STATYS LIGONINĘ
Chicagos liuteronai 1967 m<
tais statys 312 lovų ligoni®
prie vieškelio nr. 30 ir Cicer
avė. Nepasakyta, kiek statyt
kainuosianti.

vadovaus muzikas Faustas Stro
LIETUVIŲ PROGRAMA
MOKSLO MUZIEJUJE iia.
Lietuviai kviečiami muzie
Didysis Chicagos Mokslo ir jaus programoj gausiai daly
pramonės muziejus, kurį aplan vauti ir savo kaimynus pasi
ko šimtai tūkstančių žmonių, kviesti. Jokių bilietų įėjimui ne
kasmet rengia įvairių tautų ka reikalinga.
lėdines programas su tų tautų
MOTERŲ SĄJUNGOJE
eglutėmis. Lietuvių programa
šiemet bus gruodžio 18 d., penk
tadienį, 2 vai. p. p. ir 8 vai.
Moterų sąjungos 67 kp. susi
vakare. Popietinę programą pil rinkimas atidarytas malda. P.
dys Marijos Aukšt. mokyklos Šatūnas skaitė protokolą. Skai
auklėtinės, su savo giesmėmis, tytas laiškas nuo Sofijos Loren
tautiniais šokiais.
cienės, kuri dėkoja narėms už
Vakarinę programą pildys lankymą ligoninėj ir už užpra
Ateities Atžalynas. Visa tai va šytas šv. mišias, užuojautos lai
karinei programai Vadovaus škelius ir dovanas. Dabar ligo
Genovaitė Gidraitytė. Dainas nė yra namuose ir eina geryn.
Sekretorė P. Poška skaitė
ir giesmes paruošia Eleanor
metų
įplaukas ir išlaidas, kiek
Zapolis ir Faustas Strolia, tau
buvo
sergančių,
mirusių ir kur
tinių šokių mokytojai — 'Geno
buvo
užsakytos
šv. mišios už
vaitė
Giedraitytė - MaluSka,
Frances Gramont ir Frank Za narius. Daug aukota ir kitiems
polis. Akordeonistas Raymond reikalams.
Ilgametė pirmininkė iš parei
Wylie. Ateities Atžalyną glo
boja tėvų komitetas, kurio pir gų atsisakė dėl vyro ligos, Ji
mininkas yra Feliksas Mikaitis. kasdien lanko savo mylimą vy
Programoje bus pavaizduoti rą ir ligoninėj išbūva ilgas va
Lietuvos kalėdiniai papročiai, landas. Jos vietą užėmė Pranė
Atsisakė ižd. S.
kaip jie vykdomi perkelti į A- Ivanauskas.
Jančius, jos vietą užėmė Juze
meriką.
Ateities Atžalynas dabar gra Juzėnas. Kitos visos pasiliko
žiai reiškiasi ir gruodžio 20 d. savo vietoj. Pirmininkė nares
pakviestas dalyvauti televizijo sveikino su šventom Kalėdom
je Lee Phillips Friendship ir Naujais Metais. Po to vaiši
Show programoje, kuri bus per nomės prie papuoštų Kalėdų
teikta sekmadienį, 8 vai. ryto stalo, kurį surengė vicepirm.
su pagelbininkėm.
tinklu 2.
Visai vaidybai ir narėm link
Programos gale bus viena
bendra giesmė, kurią atliks į- smų, laimingų švenčių.
Marcelė Tiškevičius
vairių tautybių grupės, ir tam

Philadelphijos, Pa., lietuvių moterų klubo valdyba.
V. Traunienė — vicepirm., J. Augaitytė — pirm., M.
dybos narė ir L. Mitalienė — sekr. Antroje eilėje: S.
— ižd., V. Majauskienė — kontrolės kom. narė.,
kontrolės kom. narė ir S. Ramanauskienė — sekr.
Nuotr.

Iš k. į d. (sėdi)
Kreivienė — val
Jurskyte - Gauble
L. šaudzienė —
padėjėja.
M. A. Trauno

S ART! IR TOL!
teikė medalių atžymėjimą Ko
lumbijos užsienio reikalų mini— New Yorko Balfo vajus steriui dr. Fernando GogezMar
pratęsiamas iki Kalėdų. Tuo
tinea ir kun. Myk. Tamošiū
tarpu pripildyti iki lubų Balfo nui.
sandėliai rūbais ir skyriaus kason jau įplaukė per 2,600 dol.
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Vajaus vadovybė išsiuntinėjo
pakartotinus prašymus tiems,
— Skundai laikraščiuose. Ko
kurie dar neaukojo.
munistinėje “Tiesoje” lapkričio
Oficialus vajaus užbaigimas 25 d. O. Šutinienė skundžiasi:
įvyks 1965 m. sausio 16 d. 6 v. “Vievio vartotojų kooperatyve
vak. Apreiškimo parapijos sa parduotuvės vedėjos pareigose
lėje. Trys aktoriai iš Chicagos dirbu nuo 1957 metų. Bedirbda
(N. Martinaitytė, J. Kelečius ir ma susirgau ir tapau antros
L. šleinys) pastatys tris veika grupės invalide.
Vievio vartotojų kioperatyvo
lus. Po vaidinimų šokiai, užkan
profsąjungos
vietos komitetas,
džiai. Vajaus užbaigimo akte
sudarydamas
eilę
butams skir
bus pagerbti aukotojai, paskel
biant jų pavardes ir aukos dy styti, į pirmą vietą įrašė par
davėją Staknienę, kurį dirba
dį.
šiose pareigose nuo 1962 metų,
KOLUMBIJOJ
o aš likau antroje vietoje. Ar
tai teisinga?”
— Pavergtųjų Europos tau
tų ir Lotynų Amerikos semina
— Varoviška gaida. Vilniuje
ras baigėsi Medelline mieste lapkričio mėn. įvykusiame me
gruodžio 5 d. Tęsėsi 5 dienas ir chanizatorių sąskrydy didžius,
jame dalyvavo atstovai iš Ar tąsi, kad kombainais buvo nu
gentinos, Meksikos, Chilės, EI imta 52 % visų Lietuvos javų.
Salvador, Peru, Ekvadoro, Ko Po suvažiavimo paskelbtame at
lumbijos, Urugvajaus ir JAV. virame dalyvių laiške jau akam
Visa didžioji Kolumbijos spau ba varoviška gaida: “Reikia nu
da ir radijo daug komentavo ir imti ne 40%,o žymiai didesnę
pritarė seminaro darbams.
visų grūdinių kultūrų dalį”.
Tarp rezoliucijų yra viena, Viešame laiške prisipažįstamą,
kur sakoma daryti įtakos ir kad pernai sniegas užklojęs ne
spaudimo, kad Lotynų Ameri vieną kultivatorių ar sėjamąją,
kos kraštai aktyviau prisidėtų o šiemet to neturi būti. -Daro
prie Pavergtųjų tautų išlaisvi ma išvada, kad įvairios Tikini
nimo iš komunistų vergijos ir Skirtos mašinos neretu atveju
kita užkirsti kelią komunistų nelaikomos, nesaugomos sandė
propagandai Lotynų Amerikoj. liuose, pastogėse arba specia
Pavergtųjų tautų asamblėja su liose aikštėse. (E.)

J. A. VALSTYBĖSE
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