
jOtfAS RUulE^lUS 
12230 WASHBURN ST. Tet’o.T. MtCH. 48204

2-l-t>S

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
VOL. XLEX Price 10 c. PENKTADIENIS, FRIDAY, G KUODIS, DECEMBER 3, 1965

Trumpai iš visurSavarankiškumo keliu
ATĖNAI, Graikija. — šio

mis dienomis 36 graikų orto
doksų vyskupai, susirinkę savo 
arkivyskupo Chrizostomo rū
muose Atėnuose išrinkti naujus 
vyskupus penkiolikai vakuojan
čių Graikijos vyskupijų.

Graikijos vyriausybė tačiau 
pareiškė protestą arkivyskupui 
Chrizostomui, prašydama ati
dėti rinkimus, kol bus parla
mento priimti nauji nuostatai 
tvarkantys Bažnyčios ir vals
tybės santykius. Graikų ortodok 
sų Bažnyčios hierarchija, siek
dama pilnos laisvės ir nepriklau 
somybės nuo valstybės kišimosi 
į Bažnyčios reikalus, nesutiko

Erdvių keturi ūkė — Kosminis laivas Gemini — 7 su astronautais James Loveli ir Frank Borman (kairėje) 
bus rytoj paleistas iš Cape Kennedy, Fla., keturiolikos dienų kelionei aplink Žemę. Kosminis laivas — 6 su 
astronautais Thomas Stafford ir Walter Schirra (de-šinėje) bus paleistas po keletos dienų, iššovus Gemini

— 7.

POLITINES KIBIRKŠTYS

Penkovskio bylos atgarsiai
CHICAGO. — Sovietų Rusi

jos generalinio štabo pulkinin
kas ir vienas iškiliausių šnipų 
Vakarams A. Penkovskis 1963 
m. sovietinio teismo buvo nu
teistas ir sušaudytas. Penkovs
kio byloje teistas anglų preky
bininkas Wynne gavo 8 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo, bet 
po 8 mėnesių buvo iškeistas į 
sovietinį šnipą Konon Molody, 
pasivadinusį Gordon Lonsdale. 
A. Penkovskis vakariečiams tei
kė žinias Berlyno ir Kubos kri
zių metu, taipgi atskleidė sovie
tų šnipų tinklą Vakaruose. Iš
keistasis anglų prekybininkas 
Wynne dabar anglų spaudoje 
skelbia, kad N. Chruščiovo kri
timas tampriai susijęs su Pen
kovskio byla. Sovietai turėjo 
atšaukti per 300 šnipų, atleisti 
daug saugumo pareigūnų Sovie- 
tijoj, iš viešojo gyvenimo iškri
to buvęs Penkovskio viršinin
kas ir artimas bendradarbis ge
nerolas Serovas. Penkovskis in
formavo vakariečius apie Sovie
tų Rusijos ir komunistinės Kini
jos santykių įtampą. »

Išleistoji A. Penkovskio atsi
minimų knyga “The Penkows- 
kiy Papers’’ rado atgarsį ir A- 
merikoje. Sovietų Rusija ir A- 
merika tarėsi dėl prekybos tarp 
abiejų kraštų palengvinimo ir 
Sovietų Rusijos naujų konsula
tų atidarymo Amerikoje, o A- 
merikos — Sovietų Rusijoje. 
Vienas sovietų konsulatas turė
jo būti atidarytas Chicagoje. 
Penkovskio atsiminimų paskel
bimas gali paskatinti Amerikos 
kongresą šią sutartį delsti.

Naujas Amerikos ambasadorius 
Lenkijai

Neseniai prezidentas Johnso
nas nauju ambasadorium Lenki 
jai paskyrė lenkų kilmės ame
rikietį John Gronouskį, buvu
sį paštų sekretorių, kuris lap

— Indija susirūpinusi, kad 
kiniečiai komunistai stiprina sa
vo karines jėgas prie savo šiau
rės pasienių.

— Britanija siunčia savo ka
rinius dalinius į Zambiją apsau
goti jos interesams, jei tarp 
jos ir Rodezijos kiltų rimtas 
konfliktas. Rodezija neseniai at
siskyrė nuo Britanijos.

su tuo prašymu, nes naujieji 
įstatymų projektai numato su
teikti vyriausybei teisę skirti 
ir perkelti vyskupus iš vienos 
vyskupijos į kitą.

kričio 30 d. atvyko į Varšuvą 
užimti šio diplomatinio posto.

Charles Bartlett rašo, kad 
prezidentas Johnsonas ambasa
doriui Gronouski suteikė neofi
cialias emisaro teises stebėti į- 
vykius Rytų Europos kraštuose 
ir stebėjimo duomenis pranešti 
ne tik Valstybės departamentui, 
bet ir prezidentui. Ambasado
rius Gronouski priminęs prezi
dentui, kad tai gali įnešti ne
sklandumų su Valstybės depar
tamentu, kai jis nėra karjeros 
diplomatas. Prezidentas atsa
kęs, kad kartais ambasadorių 
pranešimai nepasiekia preziden
to stalo. John Gronouskio pas
kyrimas ambasadorium į Len
kiją rodo, kad prezidentas John 
sonas gyvai domisi, kas vyksta 
sovietų pavergtuose Rytų Eu
ropos kraštuose.
Raudonoji Kinija kaltina Sovie

tų Rusiją, sovietai — Kiniją
Sovietų Rusija ir komunistinė 

Kinija kietai rungtyniauja dėl 
įtakos komunistiniame pasauly
je. Pietų Vietnamo karas vir
to propagandiniu kovos įrankiu. 
Neseniai komunistinės Kinijos 
spauda piktai pakaltino Sovietų 
Rusiją, kad ji tris kartus ban
džiusi baigti Pietų Vietnamo ka
rą pataikaudama Amerikai. Kai 
Sovietų Rusijos ministeris pir
mininkas Kosyginas lankėsi Š. 
Vietname, Šiaurės Korėjoj ir 
buvo sustojęs komunistinėje Ki
nijoje, jis piršęs mintį baigti 
Pietų Vietnamo karą derybomis 
ir išduoti “didvyriškai kovojan
čią Pietų Vietnamo liaudį”. Rau 
donoji Kinija kitaip patarusi. 
Kosyginas dalinai sutikęs, bet 
Maskvos vadai nutarę pataikau 
ti prezidentui Johnsonui. Sovie
tų Rusijos spauda atsakė, kad 
Sovietų Rusija ėmėsi iniciaty
vos organizuoti viso komunis
tinio pasauloi pagalbą Vietkon-i
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Lietuvių komunistų 
dėl lapkričio 13

dienr. „Tiesa" pravirko krokodilo ašaromis 
d. demonstracijų prieš okupantus sovietus

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Kaip žinome, Komitetas Lietu
vai išlaisvinti lapkričio 13 d. 
suruošė demonstraciją prieš so
vietą okupantą Baltijos kraš
tuose, reikalaujančią jį iš ten 
pasitraukti ir grąžinti tiems 
kraštams išplėštą laisvę ir ne
priklausomybę. Taip pat buvo 
surengtas jaunimo žygis į Jung
tines Tautas, reikalaujantis šią 
tarptautinę organizaciją įsakyti

go sukilėliams ir Šiaurės Viet
namui, kovojantiems prieš Ame
rikos “imperialistus”, bet ko
munistinė Kinija siūlymą atme
tusi.

Šiomis dienomis Londono dien 
raščiai paskelbė, kad iš anapus 
geležinės uždangos ateinančios 
žinios sako, kad komunistinė 
Kinija trukdo sovietų ir jos sa
telitų ginklų siuntas Vietkongo 
sukilėliams ir Šiaurės Vietna
mui.

St. Daunys

Naujausios žinios
— Šiaurės Vietnamo kariniai 

daliniai ir prokomunistinės Pa- 
thet Lao karinės jėgos pradėjo 
naują ofenzyvą prieš Laoso vy
riausybės karinius dalinius. Rau 
donųjų karinės jėgos laimėjo 
kovą netoli Thakhek.

Laoso neutrali vyriausybė 
skundžiasi, kad komunistai ne
paiso Laoso neutralumo, kuris 
buvo paskelbtas 1963 m.

— Rodezijos premjeras Smith
vakar parašė laišką Britanijos 
karalienei Elizabetai II, prašan
tį atšaukti gubernatorių Gibbsą, 
kurio vieton Smith jau pasky
rė naują gubernatorių. Gibbsas 
ir toliau eina gubernatoriaus 
pareigas.

Francois Mitterand, Pierre Marcllhacyj Marcei Barbu, 
big left support. liberal candidate. independent.

okupantui sovietui pasitraukti 
iš okupuotų Baltijos kraštų ir 
jiems grąžinti nepriklausomy
bę.

Šis baltiečių žygis labai su
jaudino sovietą okupantą ir jis 
įsakė lietuviams komunistams 
reaguoti ir suniekinti jaunimą, 
besisielojantį savo gimtųjų kraš 
tų išlaisvinimu.

Vilniaus bolševikinė “Tiesa” 
(1965 metų lapkričio 28 d., nr. 
280) straipsniu “Sprogęs muilo 
burbulas” (Stasio Šarūno), no
rėdama suniekinti jaunimo pas
tangas Lietuvai išlaisvinti, ši
tokį pateikia komunistinės bai
mės šedevrą:

“Keletą mėnesių Ameriko
je gyvenantieji buržuaziniai 
nacionalistai visais varpais 
skambino apie jų rengiamą 
manifesteiją prie Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos rūmų 
Niujorke. Jie beldėsi į merų 
ir gubernatorių duris, lanks
tėsi prieš senatorius ir kon- 
gresmanus. Numeris iš nume
rio šaukė apie tai nacionalis
tiniai laikraštukai, dieną ir 
naktį spiegė radijas.

Lapkričio 13 dieną Niujor
ke jie kartu su kitais iš Pa
baltijo pabėgusiais nacionalis 
tais surinko būrį žmonių į šį 
savo sambūrį. Pagal triukš
mingą jų rengiamų apeigų ri
tualą buvo pakartota sena 
giesmė, kurią nacionalistai 
traukia jau daug metų. Tie
sa, dabar į pirmąjį planą ne
siveržė nacionalistiniai vadei
vos — buvę buržuazinėje Lie 
tuvoje kapitalistai, dvarinin
kai, fašistiniai valdininkai, 
hitlerininkų bendrininkai. Jie 
šį kartą į viešumą pastūmėjo 
jaunesnius žmones. Bet vi
siškai buvo aišku, kad už tų 
jaunųjų nugaros stovi Sidzi
kauskai ir brizgiai, krupavi- 
čiai ir ambrazevičiai, tie pa
tys, kurie prieš trejetą de
šimtmečių prekiavo Lietuvos 
laisve ir nepriklausomybe, ku 
rie lemtingu lietuvių tautos 
istorijos momentu išdavė jos 
gyvybinius interesus, nueida
mi tarnauti hitlerininkams. 
Šie ponai pakankamai susi
kompromitavo dargi jų sūkiai 
dintų lietuvių emigrantų aki
vaizdoje. Todėl dabar jiems 
kartais nepatogu darosi pasi
rodyti scenoje. Jie bevelija pa
būti užkulisiuose, o į sceną Tėvui laišką. Laiške iškėlė di

De Gaulle išėjo rinkiminei! kovon
PARYŽIUS. — Prancūzų pre

zidentas Charles de Gaulle už
vakar pradėjo defenzyvinę ko
vą, kad jis būtų perrinktas pre
zidentu ir išsaugota jo penkto
ji respublika.

75 metų prezidentas de Gaul
le išėjo kovon prieš kandidatus, 
atstovaujančius jaunesnę kar
tą. Paskutiniai duomenys rodo,

Jean Louis Jean Le Canuet,
Tlxler-Vignancour, Catholie Popnlar 

e.vtreme right. Kep. MovenienL

Kandidatai į Prancūzijos prezidentus. Dabartinis prezidentas de Gaulle tikisi, kad bus perrinktas, nors 
“šiaudiniai balsavimai" rodo, kad jo populiarumas gerokai kritęs.

Ką sako laisvojo pasaulio atstovas

vis dažniau stumia savo įta
koje išugdytas atžalas, kad 
tos kartotų jų politiką. Ir šį 
kartą jų lūpomis nacionalisti
niai vadeivos paliejo eilinį 
šmeižto ir prasimanymų srau 
tą prieš Tarybų šalį, liaupsi
no amerikinius imperialistus.

Atkreipia dėmesį ir dar vie
na aplinkybė. Iš “manifesta
cijos” eigos matyti, kad to
kio sambūrio tikri įkvėpėjai 
ir vadovai buvo Amerikos im
perialistai. Visur čia kyšojo 
nuoga JAV valstybės depar
tamento ir amerikinės žval
gybos ranka.

Suprantamas JAV valdan
čiųjų sluoksnių suinteresuotu
mas tokiomis provokacijomis. 
Liedami Vietnamo liaudies 
kraują, žudydami moteris ir 
vaikus, smaugdami Domini
kos, Kongo ir kitų šalių tau
tų laisvės siekimą, jie siekia 
atitraukti amerikiečių ir viso 
pasaulio visuomenės dėmesį 
nuo savo kruvinų avantiūrų, 
nuo kitų piktadarybių, kurias 
imperialistai sėja įvairiuose 
planetos kampeliuose.

Tačiau didelės pastangos iš
pūsti “sąskrydį” nedavė lauk
tų rezultatų. Nepaisant nuo
latinių raginimų, lietuvių ir 
kitų Pabaltijo tautų emigran
tų masės nedalyvavo šioje ei
linėje provokacijoje prieš mū 
sų šalį. Numatydamas tokį 
finalą, prieš kurį laiką dargi 
toks ištikimas nacionalistų ir 
jų šeimininkų garsiakalbis, 
kaip laikraštis “Naujienos”, 
rašė:

“Mums atrodo, kad visas I vo mintyse gyvą tragišką liki- Į 300,000.

Šv. Tėvo padėka Amerikos Lietuvių 
kunigų vienybės pirmininkui

CHICAGO. — Šventasis Tė
vas Paulius VI-sis spalio 4 d. 
lankėsi Jungtinėse Tautose New 
Yorke ir šios tarptautinės or
ganizacijos 20-oje generalinėje 
sesijoje pasakė kalbą. JAV-ių 
lietuviai kunigai rado reikalą 
tada kreiptis į popiežių Paulių 
Vl-ąjį, atvykusį į Ameriką. A- 
merikos Lietuvių kunigų vie
nybės valdyba pasiuntė (per 
prel. P. Marcinkų) Šventajam

kad pusė prancūzų gyventojų 
yra jaunesni kaip 40 metų.

Prancūzijos prezidento rinki
mai bus gruodžio 5 d.

Jean Lecannet, 45 metų, ka
talikų centro kandidatas, laiko
mas “prancūzų John F. Kenne
dy”, pareiškė “tarp generolo 
de Gaulle politikos ir to, ką aš 
siūlau, yra didelis tarpas tarp

dviejų kartų ne tik amžiuje, bet 
ir mentalitete. Jis stoja už tvir
tą šiaurės Atlanto sąjungą (Na 
to), lygiateisę Europos Bendrą
ją Rinką ir Europos vienybę.

Francis Mitterrant, 49 metų, 
yra kairiųjų kandidatas, remia
mas komunistų ir socialistų par 
tijų.

reikalas pradėtas ne iš to ga
lo. Pirmiausia reikėjo išaiš
kinti ir Amerikos lietuvių vi
suomenei paaiškinti, ko sie
kiama lapkričio 13 dienos de
monstracija. Kol šitas klausi
mas nebus išaiškintas, tai nė
ra ir prasmės organizuoti ke
lionių iš tolesnių kolonijų. Jei 
gu komiteto priešakin išstum
ti jaunuoliai negalės tinkamai 
demonstracijos tikslų išaiškin 
ti vietos lietuviams, tai vargu 
ar jie galės iš tolimų Ame
rikos lietuvių kolonijų suda
ryti reikalingas lietuvių mi
nias Medisono skvero aikštei 
pripildyti”.

Šiandien visiškai aišku, kad 
ne tik todėl, jog šie, anot 
“Naujienų”, “komiteto prie
šakin išstumti jaunuoliai” ne
galėjo emigrantams išaiškinti 
demonstracijos tikslų, bet 
svarbiausia dėl to, kad emi
grantai suvokė provokacinius, 
prieš lietuvių tautą nukreip
tus, šios demonstracijos tiks
lus, ji iš esmės sužlugo”.
Tenka tik vieną dalyką pri

durti: jaunimas suruošė šį žy
gį į Jungtines Tautas ir jis į- 
jungė į šį žygį “senimą” — sa
vo tėvus, motinas, senelius ir 
seneles.

Laisvojo pasaulio žmonės la
bai aukštai vertina šį baltiečių 
jaunimo žygį, pvz. senatorius 
George E. Mundt (R., S. Da- 
kota), kongresmanas John J. 
Rooney (D., N. Y.). Pastara
sis pareiškė:

“Svarbu, kad amerikiečiai bū
tų paskatinami palaikyti ša

džiosios popiežiaus misijos svar
bumą kovoje už taiką, teisingu
mą ir laisvę. Pažymėjo, kad tų 
dėsnių įgyvendinimas pagrei
tins Lietuvai atgauti nepriklau
somybę ir palengvins lietuvių 
katalikų laisvinimą iš naujų am
žių katakombų.

Užvakar Amerikos Lietuvių 
Kunigų vienybės pirmininkas 
gavo iš Vatikano atsakymą: 
Gerb. kun. Abromaiti:

Šventojo Tėvo maloniu nuro-

mą, kuris ištiko jūsų tėvus ir 
motinas, jūsų brolius ir seseris, 
jūsų tautiečius ir draugus, ka
da Sovietų Sąjunga įvykdė vie
ną iš tamsiausių žmonijos isto
rijoje nusikaltimų. Aš didžiuo
juos ne tik tuo, kad mano kraš
tas tebesmerkia Rusijos žiau
rius veiksmus ir jų neteisėtą 
Lietuvos bei jos baltiškųjų se
serų neteisėtą aneksiją, bet ir 
tuo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės tvirtai atsisako pri
pažinti sovietinius interesus to
se valstybėse. Aš tebesidedu su 
tais, kurie šiandien siekia, kad 
ši tragiška problema būtų svars 
tomą Jungtinėse Tautose. Aš 
numatau kalbėtis su garbingu 
ambasadorium Jungtinėse Tau
tose Arthur J. Goldbergu dėl 
tam tikrų pozityvių žygių, ku
rie įgalintų daugiausia vaisių 
iš Jungtinių Tautų bet kurios 
veiklos...” Tai kongresmanas 
Rooney pasakė lapkričio 13 d. 
New Yorke Madison Sąuare 
Garden.

Britų ministeris
Maskvos televizijoje

MASKVA. — Britanijos už
sienio reikalų ministeris Stew* 
art, nuvykęs į Maskvą prieš 4 
dienas kalbėtis su Sovietų Ru
sijos vadovais tarptautiniais 
klausimais, vakar kalbėjo 10 
minučių per Maskvos televizi
ją. Ką gi jis lietė savo kalboje? 
Ragino baigti karą Vietname ir 
sėsti prie taikos derybų stalo.

mis

FORMOZOS KATALIKAI
Formozos saloje 1950 m. bu

vo tiktai 18,000 katalikų. šio- 
dienomis jau yra apie

dymu man tenka garbinga pa
reiga pranešti, kad Jo Švente
nybė priėmė Jūsų mielą geros 
valios pareiškimą, Jam adresuo
tą Jo apsilankymo Jungtinėse 
Tautose proga Liet. R. K. Ku
nigų vienybės vardu.

šventasis Tėvas prašė mane 
išreikšti Jo giliausią padėką ir 
nuoširdų atjautimą tų meilingo 
prisirišimo jausmų, įkvėpusių 
tokį laišką, ir prašydamas dan
giškų malonių apstumo, Jis su 
meile suteikia Jums ir Jūsų bro
liams kunigams savo tėvišką 
Apaštališką palaiminimą.

Su giliausiu pagarbos jaus
mu, pasilieku nuoširdžiai Jū
sų Kristuje,

t A. Dell ’ Aqua 
Subst.

— Pietų Vietname raudonieji 
puola pietų vietnamiečių vyriau
sybės karinius dalinius įvairiose 
vietovėse.

KALENDORIUS
Gruodžio 3 d.; šv. Pranciškus 

Ksaveras, šv. Aurelija, Auman- 
tas, Vingra.

Gruodžio 4 d.: šv. Barbora, 
šv. Osmundas, Vainotas, Liu- 
gailė.

Oras
Oro biuras pranešė: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
galimas protarpiais lietus, aukš
čiausia oro temperatūra 50 laips 
nių.

Saulė teka 7:00, leidžias 4:21,
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KREPŠINIO TURNYRĄ PRISIMENANT

J. ŠOLIŪNAS

Šįkart bent keletu žodžių no
rėtųsi grįžti prie jaunių baigmi
nių rungtynių ir vyrų grupėje 
dėl 3-čios vietos varžybose, įvy
kusiose lapkričio 20—21 d. Chi
cagoje.

Minėjome, jog 3-ji vieta teko 
Lituanicos vyrams, 'kurie įveikė 
Arą 85:80 '(42:32), o jaunių nu- 
galėtoju tapo Lituanica įveikusi 
Neo-Lithuania 49:47 (23:28). 

Dviese nugali Arą
{Vyrų grupėje dėl trečiosios 

vietos Lituanicos pora vyrų nu
galėjo Aro vaikus. Tiesa, Litua
nica, bent pradžioje rungtynių, 
neatrodė turėsianti daug vargo 
prieš mažiukus arelius, tačiau 
Lituanicos veteranams pavar
gus Aras pradėjo spausti ir vos 
henunešė Lituanicai 3-čios vie
tos. Aras pradžioje nieko nepeš- 
damas atsargiu žaidimu pasiūlė 
spartą ir Lituanica pradėjo pės
čiomis vaikščioti. Tik geri Sa
bučio bei Bosnakio metimai gel
bėjo (Lituanicą nuo staigių Aro 
antpuolių, kuriems gabiai vado
vavo Burkauskas ir P. Grigai
tis. Pirmą puslaikį Lituanica 
baigė 42:32 savo naudai.

Antrame 'kėlinyje vaizdas Aro 
pasekėjams buvo daug malones
nis, nes aikštėje atsirado ilga
sis Rath. Deja, ir pastarasis ne
galėjo sustabdyti Sabučio, ku
ris pelnė net 33 taškus ir mėtė 
iš visokiausių padėčių. Tenka 
pastebėti, kad Arui ir vėl trūko 
vadovo. Ir taip kol visi susirin
ko (atėjo pavėlavęs Rath, Vuc- 
manac, Vaičkus). 'Lituanica bu
vo užtektinai užsiplėšusi priekin 
Ir tą pirmavimą pajėgė išlaikyti 
iki rungtynių pabaigos. Ir tai 
Lituanicai, kaip ir buvo many
ta, teko trečioji vieta. Aro ge
riausieji, tašku medžiotojai bu
vo Rath 24, Burkauskas 20 ir 
P. Grigaitis 17.

Dramatiška pabaiga
Šįmetinės jaunių baigmės 

rungtynės buvo vienas neįdo
miausių. Jau pati galutinė rung 
tynią pasekmė liudyja, kad nė 
vienas varžovas nepasižymėjo 
gerais metikais. Visos rungty
nės buvo kažkoks tai pagreitin
tas stumdymasis po aikštę. Nei 
Lituanica, nei Neo-Lithuania 
neparodė komandinio žaidimo. 
Lituanica dominavo žaidimą sa
vo aukštaūgiais, o neolithuanai 
n— greičiu. Lituanica pelnė taš
kus iš po krepšio, o neolituanai 
gelbėjosi tolimais Stenio (19 
taškų) bei Bražinsko (12 t.) me 
timais. Dėl savo apsukrumo ir 
geresnio kamuolio valdymo neo
lituanai dominavo pirmame kė
linyje ir įstengė jį užbaigti net 
28:23 savo naudai.

Antrame kėlinyje pamažu, 
bet užtikrintai Lituanicos ilgie
ji iš po krepšio pasekmę persve
ria savo naudai 31:30, 42:38, o 
likus 4 minutėm veda net 47:40. 
Ir tik tada prasidėjo įdomesnė 
kova. Neo-Lifchuanų tolimi me
timai pasiekė tikslą ir pasekmė 
švelnėja. Lituanica pasimetė ir 
varžovas prisiveja iki 49:45. 
Dar vienas tolimas Bražinsko 
Šūvis ir jau tik 49:47. Deja, 
neo-lithuanams pritrūksta laiko 
ir Lituanicos didžiuosius iš- 
gelbsti teisėjo švilpukas, skel
biąs rungtynių pabaigą.

Šįmetinėse jaunių varžybose 
pasigesta iškilesnių žaidėjų. Ge
riau pasirodė tik Lituanicos mi
nėtasis jaunis žaidęs ir už vyrų 
komandą bei neo-lithuanų Ste- 
nys, Bražinskas ir Jankauskas.

Lituanicos 'gynimas net ir su 
patyrusiu Bašinsku buvo blan
kus, nes Bašinsko padėjėjui 
Padgurskiui trūksta patyrimo 
tiek pasuotėse tiek kamuolio 
valdyme. Neo-Lithuanios gyni

mas — Bražinskas ir Stenys 
buvo geriausia gynikų pora, bet 
neo-lithuanams nedaug gelbėjo 
puolikai bei centru žaidęs su
žeistas Underys. Pastarasis bu
vo labai geras gynime, bet puo
lime pelnė vos vieną tašką.

Dėl jaunių vos vidutinio pasi
rodymo nereikia per daug jau
dintis, nes nė vienas vienetas 
nedalyvavo su tvirčiausiu sąsta
tu. Dauguma jaunių jau yra 
pradėję treniruotis bei rungty
nes vietos gimnazijose ir todėl 
mūsų pirmenybėse dalyvauti ne
galėjo.

Kuriozai
Buvo ir tam tikrų neskanių 

dalykų šitame turnyre, kuris 
varžybose dėl Lietuvos gen. kon 
šulo dr. P. Daužvardžio taurės 
virto tradicija. Vienas didžiau
sių tai turnyro rengėjų žioplu
mas nepakviečiant į turnyrą Ci
cero Ateities jaunių komandos. 
Pastarasis vienetas yra visais 
atžvilgiais vienas mūsų pavyz
dingiausių jaunių komandų. 
Ateitis yra B ir C klasių lietu
vių jaunių meisteriai. Jie visa
dos ir visur pasirodo kaip draus 
mingas ir tvarkingas vienetas. 
Ir šio turnyro metu jie net išsi
prašė “parodomąsias” rungty
nes prieš Arą ir jas, žinoma, 
lengvai laimėjo 51:41. Taigi 
Ateities nedalyvavimas turnyre 
buvo skriauda ne tik Ateičiai, 
bet ir žiūrovams.

Kitas nevykęs momentas tai 
turnyro užbaigimas. Jokio iškil
mingumo, jokio pagerbimo lai
mėtojams įteikiant taurę. O bu
vo verta ir reikalinga mūsų tur 
nyro nugalėtoją Neo-Lithuanią 
pagerbti bent geru žodžiu, ste
bint visiems žiūrovams. Toks 
turnyro “uždarymas” tai tik 
turnyrų rengėjų kaltė. Tačiau 
dalinai toks užbaigimas galėjo 
būti ir pramatytas, nes viso tur
nyro didžiausius darbus atliko 
du jauni entuziastai: A. Aukus 
ir R. Česas. Jų niekas nė nekal
tina, nes jie ir taip daug darbo, 
bei pastangų padėjo ruošiant 
turnyrą. Nusivylim tik kitais 
Aro klubo nariais, kurie turėjo 
minėtiesiems jaunuoliams padė
ti. Anie du jaunieji ne tik turny
ru rūpinasi, bet ir simpatingai 
paruoštą programą išspausdino.

Bendrai turnyrą verta laikyti 
pasisekusiu ir lauktina, kad jis 
būtų tas akstinas, kuris Chica
gos lietuvių visuomenėje ir vėl 
atgaivins entuziazmą mūsų 
krepšiniui.

Sekmadienį krepšinis
Jau prasidėjo Marąuette par

ko krepšinio pirmenybės. Lie
tuviai yra gausiai atstovaujami 
ir iš šešeto pirmenybių dalyvių 
net ketvertas yra lietuviški.

Pereito sekmadienio rungty
nėse Aras pralaimėjo prieš stip
rią Don Weiss Constr. komandą 
67:111. Neo-Lithuania nugalėjo 
Lituanicą 100:70, o Neris įveikė 
Office Taps 98:57.

Lygos stipriausiomis laikyti
nos neo-lithuanų ir Neries ko
mandos.

Sekantį sekmadienį, gruodžio 
mėn. 5 d. žaidžia: 12:30 — Li
tuanica ir Neris; 2:00 — Neo- 
Lithuania ir Aras.

VI-SIS STALO TENISO
DEŠIMTUKO TURNYRAS
VI-sis šiaurės Amerikos lietu

vių stalo teniso Dešimtuko tur
nyras įvyks gruodžio 11—12 d. 
Detroite, COBO Hali. Turnyro 
pradžia 12.30 v. p. p., šeštadie
ni-

Centro valdybos pavedimu, 
turnyrą vykdo stalo teniso ko
mitetas.

Turnyras bus vykdomas tik-

-s

Rožių karaliene išrinkta, Carole 
Cota, 19 m., iš Pasadena City ko
legijos, ji dalyvaus rožių parade 
Naujųjų Metų dieną.

tai vyrų klasėje, kiekvienas su 
kiekvienu. (Round Robbin).

Sekantieji stalo tenisininkai 
kviečiami šiose Dešimtuko pir
menybėse dalyvauti: V. Kleiza, 
V. Grybauskas, J. šoliūnas, Jo
nas Kavaliauskas, Juozas Kava
liauskas, R. Kavaliauskas, J. 
Nešukaitis, E. Vaičokauskas, P. 
Misiūnas, A. Krašauskas, E. 
Zabiela, P. Gvildys, V. Nasvy
tis, Jaunutis Nasvytis, Koklys, 
Varnas, B. Žemaitis.

Į negalinčių dalyvauti vietą 
gali būti kviečiami kiti žaidėjai, 
todėl visi suinteresuotieji, iki 
lapkričio 29 d. negavusieji pa
kvietimų prašome kreiptis P. 
Gvildys, 9 Sidford Court, To
ronto 9, Ont. Can.

Dešimtuko turnyro laimėtojui 
bus įteikta Pasaulio lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjungos 
Clevelando skyr. pereinamoji 
taurė, įsteigta 1960 m. Pereitų 
metų nugalėtojas — Jaunutis 
Nasvytis, (Clevelando Žaibas).

Vyriausias Dešimtuko turny
ro teisėjas, stalo teniso komite
to vadovas Jonas Kavaliauskas.

Turnyro registracijos mokes
tis $3 žaidėjui. Mokestis sumo
kamas prieš turnyro pradžią.

Centro valdyba

TAURES RUNGTYNES

Praėjusį sekmadienį Marąuet
te parko aikštėje Lituanica žai
dė JAV mėgėjų taurės Chica
gos pirmojo rato rungtynes 
prieš vokiečių Fortūna. Norma
lus rungtynių laikas baigėsi 
1:1. Kadangi žaidžiama vieno 
minuso sistema,- rungtynės bu
vo pratęstos dar 2 puslaikius po 
15 minučių. Pirmame pratęsime 
H. Jenigas išnaudojo 11 m. bau
dą ir nulėmė laimėjimą 2:1 Li-

PRISIDEJO PRIE VATIKANO 
RADIJO

Šv. Tėvas per Olandijos ka
talikų radijo stotį “Omroep” ir 
Olandijos televiziją, pasakė spe
cialią radijo kalbą minint Olan 
dijos katalikų aktyvumą pirmie
siems panaudojant tas moder 
niąsias radijo - televizijos prie
mones Kristaus tiesų skelbime 
ir daug prisidedant net prie Va 
tikano radijo įkūrimo, prie Li
mos katalikų radijo įsteigimo

tuanicos naudai. Pirmąjį įvartį Pietų Amerikoje, prie tarptau- 
įmušė M. Mikalauskas. Žiūrovų tinės katalikų radijo - televizi-
aikštėje 29 vyrai ir viena mote
ris. Dar kelios dešimtys sekė iš 
mašinų, nes šaltis ir žvarbus vė
jas aikštėje iš žiūrovų žandikau 
lių darė vargonus.

Kitų Chicagos komandų tau
rės rungtynių pasekmės: Green 
White — Croatons 3:0, Rams— 
Tanners 2:0, Kickers — Vikings 
4:3, Red-White — Green-Hansa 
5:4, Nonvegian Americans — 
Slovaks 2:0, Maroons — Wings 
1:0 ir Schwaben — Eagles 4:0.

J. J.

METINIS SUSIRINKIMAS
Š. m. gruodžio 12 d. 2:30 vai. 

Gintaro svetainėje, 2548 West 
69 St., Chicagos futbolo klubas 
Lituanica kviečia žaidėjų, narių 
rėmėjų ir prijaučiančiųjų metinį 
susirinkimą.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMA
F. K. Lituanica ruošia Naujų

jų metų sutikimą Lietuvių audi
torijos didžioje salėje, 3133 S. 
Halsted Str.

AUKOS SPORTO REIKALAMS
Per LB Marąuette Parko apy

linkę sporto veiklai paremti au
kojo: po 15 dol. A. Kareiva. Po 
10 dol. dr. Alb. Prunskienė. Po 
5 dol. P. ir O. Šilai, S. Jameikis, 
B. Nainys, K. Barzdukas, J. Ja
saitis, K. Januška, S. Šiaučiū
nas, E. ir V. Jasaičiai, V. Šim
kus, F. Valinskas, V. Civinskas, 
K. Daknevičienė, A. Kasparas. 
Po 3 dol S. Grigaravičius. Kiti 
po mažiau.

jos sąjungos “Unda” suforma
vimo, prie apaštalavimo rad o 
misijos sukūrimo, kuri dabar 
taip labai yra pabrėžta visuoti
no Bažnyčios susirinkimo de
krete apie visuomeninio bendra
vimo ir susisiekimo priemones.

PIRMAS VEDĘS ŠIŲ LAIKŲ 
DIAKONAS

Jorge Ramos, 33 metų, dviejų 
vaikė tėvas, lanko San Miguel 
seminariją Buenos Aires, Argen 
tinoje. Jis tikisi būti pirmas šių 
dienų vedęs diakonas lotynų 
apeigų Bažnyčioje.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Povilas Tautvaišas dalyvauja i bą. Dail. Rūkštelė, savo laiku,

North Central atvirose p-bėse, (žaidė Dillingeno, stovykos šach- 
Mihvaukee, Wisc. Suvažiavo 130 matų komandoj draug su Ar-
dalyvių, jų tarpe žinomi meiste
riai, Brasket Martz, Martinows- 
ky, broliai Sandrinai, Verber, 
Theodorovitch, Kostič ir kt. Pir
menybės 7 ratų.

Pirmam rate Tautvaišas įvei
kė C. Milofslty. Kitas lietuvis 
Kazys Ramas turėjo pasiduoti

lausku, Tautvaišu, Matusevi
čium, Cirtautu ir kitais.

Boston S. Globė, lapkričio 28 
d. paminėjo S. Liauksminą, su
linkusį 3—2 tš. Lynn turnyre, 
kurį laimėjo John Gurdo, suko
ręs 5—0 tš.

Bostono tarpklublnėse Lietu-
(40 ėjime) Amerikos jaunių vių I šiandieną susitinka su
čempionui William Martz.

Povilo Vaitonio plačiai ko
mentuotos partijos su D. Sut- 
tles ir A. D. Yanofsky telpa 
Canadian Chess Chat žurnale. 
Pasirodo, Vaitonis ilgą laiką tu
rėjo pranašumo prieš Suttles, 
bet delsdamas leido savo varžo
vui perimti iniciatyvą ir laimėti. 
D. Suttles yra naujoji Kanados 
žvaigždė. JAV atvirose p-bėse 
jis baigė trečiuoju draug su did 
meisteriu R. Byme. Tašku pra
lenkė Suttles tik laimėję did- 
meisteriai Ben ko ir Lombardy.

Dail. Rūkštelė Bostono Kul
tūros klube XI. 27 d. laikė pa
skaitą apie M. Čiurlionio kūry-

M.I.T., lygos čempionais, So. 
Bostono L.P.K. klube, o LB 
vyksta į Harvardo universitetą, 
rungtynėms su jų A komanda.

B. Spasski laimėjo devintą 
partiją ir veda dvikovą prieš M. 
Talį, Tbilisy, santykiu 5—4. Be
liko sužaisti trys partijos, todėl 
ši taško persvara gali būti lem
tinga dabar.

Vladas Mikėnas, Vilnius, pra 
laimėjo abi pirmąsias partijas 
Sovietų p-bėse: prieš leningra
dietį Liavdanskį ir didmeisterį 
Bronšteiną. Sovietų čempionas 
Korčnoj pralaimėjo estui P. Ke
res ir Polugajevskiui.

K. Merkys

Prasmingiausios Kalėdų 
dovanos

sau ir pažįstamiems yra dvi tik ką Lietuviškos knygos klubo išleis
tos knygos:

1. “Lietuvių beletristikos antologijos" antroji dalis, kurioje telpa 
52 mūsų prozos rašytojų vertingiausioji kūryba, jų nuotraukos ir ap
rašai. Leidinys kietai įrištas, 704 psl., kiekvienos knygų spintos bū
tinybė ir puošmena, kaina $10.00.

2. Birutės Pfikelevičiūtės “Aukso žąsis", Pasaulio lietuvių ben
druomenės premijuotoji pasakiška komedija, dabar jau paversta net 
filmu. Knyga iliustruota filmo vaizdais, tinkanti visokio amžiaus skai
tytojams, kaina $2.00.

Užsakymus ir pinigus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chica
go, III. 60629.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk. 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais lr Sekmadieniais nuo 8:30 iki 

; 9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413
7150 South Maplewood Avenue, 

Chicago. Illinois 60620
fiL? ' - ■' h,; ;<■ ‘A: y '■ ’

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai lr apmušti baldai valomi. 
J. BUDIS Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas

VVA 5-9209 Chicago, IU.

frO P. ŠILEIKIS, 0. P.U-W Ortopedas, Protezistas
Aparatai-Protezai. Med. ban-

| dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAU. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084
Vai. 9-4 lr 8-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS
, PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kaeldien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dlenj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building) Tpl. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, Skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Resid.: 3241 VVest 66th Place
Tek: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Ka^llen nuo 1 lkl 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ nt VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-člos lr California

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
InkBtų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5840, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr. penkt. 1-5 treč. lr šešt. tik 
suifltarus.

Tel. oriso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9
vai., penkt. 10 v. r, iki 9 v. v., 

šeštad. 10 v. r. iki 1. v. popiet.
Ligonius priima pagal susitarimą.
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Ofiso 736-4477; Rez. PR 8-6000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBE — NERVŲ Ir 

EMOCINES LTGOS
CRATVFORD MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGOS 

6132 So, Kedzie Ave., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterį; Ilgos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Ave kampas) 
Vai: kasdien 1—3 ir 6-8 vai. vak. 

Šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Nainy — rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
VAIKŲ LIGOS 

2056 VVest OSrd Street
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. lr nuo 4 lkl 7 v. v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai.: kasiden nuo 4 iki 0 v. v.; 
šešt. 11 iki 4 vai. popiet: arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest OSrd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad, lr jtešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
efusltarlmą, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court. Cicero
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. lr penkt. nuo 
2—-4 tr 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad.. kevvirtad. lr 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso lr buto Olymplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštad lenlals 12 iki 4 polpet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA Dt CHIRURG®
K ĖDIKI Ų IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11
vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 230-2810.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS ,
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt. 6—8 

antrad., penkt. 1—4
^rilmlnlls tik susitarus

Ofiso HE 4-1818. Rea. pr 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Specialybė — vidaus ligos 

(71-os lr Campbell Ave. kampas)
kasdien 9-11 ryto lr 4-8 y. y 

Sešt 9 v. r. — 2 v. p. p

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
_ ___ Vidaus Ilgos
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

10748 S. Michigan, Chicago 28, Ui. 
Trief. ofiso: PUllman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3046 
PriSm. vai.: kasdien 6-8 v v. Seat
______J-2 P- p. ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 025-7607

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 p. p 
Išskyrus trečiadieni 

TEL. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Ave.

ant.ra«J- ketvirtad. n penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč i _ Šešt. 8 v. r. ik| , v, pO^t

ŪR. ZIGMAS RUDAITIS
E274?KW TEDINfiS 

2745 VVest 69th Street
Kimr.a"’ketv°n,n*

Šeštad.nuo ’U^TrečtaSi
kitu laiku -u.sltarusTrtee^^eun‘aI’ h

-______REpublic 7-2200.

t?/; An,‘ Opt.
r kelria’stivi Pritalko “kinius, 

keičia stiklus Ir rėmus
vai5 S,‘ Ca,ifornia Ave - YA 7-7381
trečiadieniais®' ifždlryta- V'š2sf2^adlen' 
°uo 10 y, r. Iki l

Rpz- tek PR 8-6730

dr. L SEIBUTIS
Ofisas: Naujas adresas: 2454 VVest 
^A(&%7^pben
______ blandos pagal Susltarlma

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410
Voi ®Rovehlll 6-06172 YaI“ndos Pirm. lr ketv. nuo 12 lkl

S-„vsv,“? Pt
vakarais pagal susita rimaV’ D' P

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr chirurgu a

Marųuette Parko ofisas: 2750 VV 
71 Street, telefonas 825-8200 **

v„i j Bes- WA 5-3080. 
Valandos: 10—12 r. Ir 7—8 v. vak..

Š^t- 10—12 v. ryte.
Kitas ofisas: 4644 So. Ashland 
v i ^Te’> ***• CL 4-2806

P' plety kasdien. Sekmadieniais lr trečiadieniais
abu ofiįfti uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
«£K£XTOJAS CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ

n., LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 lkl t 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu lai 
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6188

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitarus 

Vai, 2~4 P P- «—8 p. p.Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehiU 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 Iki h v y 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 So. Kedzie Avenue 

Ofiso vai. kasdien: 6—8 v. v.
Tik svarbiais atsitikimais susitarus 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 p. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.



Šio meto savaitgaliai,

MŪSŲ VEIKLA IR POBŪVIAI
TIKĖJIMO ŠALTINIAI
Vatikano suvažiavimo nutarimas

Prasidėjus mūsų visuomeni
nės ir kultūrinės veiklos sezo
nui, kiekvieną savaitgalį į- 
vyksta dėmesio vertų susirin
kimų, pramogų ir kultūrinių 
parengimų. Praėjusį savaitga
lį New Yorke įvyko Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo komi
teto seimas; Clevelandan buvo 
suvažiavę lietuviai studentai 
savo sąjungos reikalus aptar
ti; Chicagoje lituanistinių mo
kyklų problemas svarstė lietu
viai mokytojai. Buvo ir kitų 
vertų dėmesio pramogų bei 
parengimų, bet jų visų neįsten 
giame suminėti, nes jų buvo la
bai daug. Tai skaitytojai pa
tys pastebėjo mūsų dienraščio 
korespondencijose bei repor
tažuose.

Nebus tuščias ir šis savait
galis. Chicagos lietuviai ypač 
turės nemažą pasirinkimą, kur 
praleisti šeštadienį ir sekma
dienį.

*
Per metų eilę mūsų dienraš

tyje dažnai būdavo skelbiamas 
“Lietuviškas Buickas”. Jis bu
vo skelbiamas “lietuvišku” dėl 
to, kad jį pardavinėjo lietu
vis Dan Kuraitis. Pardavinėjo 
iš savo įstaigos (Milda Buick 
Sales), kurią jis išlaikė apie 
penkiasdešimt metų. šį šešta
dienį Dan Kuraitis atsisveiki
na su šia savo įmone, sukvies- 
damas jon savo bendradarbius 
ir draugus specialioms vai
šėms. Savo įstaigą perleidžia 
kitiems, galvodamas, kad pa
kanka pusšimčio metų gana 
įtempto prekybininko - parda
vėjo vaidmens, kurį jis gerai 
ir rūpestingai atliko.

Dan Kuraičio garbei reikia 
pasakyti, kad jis buvo ne tik 
sėkmingas prekybininkas, bet 
ir visuomenininkas. Jis ir pats 
dalyvavo lietuvių visuomeninė
je veikloje ir finansiniai ją 
remdavo. Paremdavo Lietuvos 
išlaishvinimo darbus, Balfą, 
taip pat ir įvairią kultūrinę bei 
lietuvybės palaikymo veiklą. 
Pažymėtina, kad jis yra ap
keliavęs pasaulį jau keletą kar 
tų ir jau keletą knygų apie 
savo įspūdžius kelionėse išlei
dęs. Laukiame, kad “išėjęs į 
pensiją” Dan Kuraitis dar stip 
riau įsijungs į mūsų veiklą ir 
linkime jam dar keletą kartų 
apkeliauti pasaulį.

*
šeštadienį ir sekmadienį Chi 

cagoje įvyksta du tikrai stam
būs kultūriniai parengimai.

Mūsų skaitytojai jau gerai 
yra informuoti, kad gruodžio 
4 d. McCormick Place teatre 
pirmą kartą bus rodomas pir
mas spalvotas lietuviškos ko
medijos “Aukso žąsis” filmas. 
Tai reikia laikyti labai svar
biu, istorišku lietuvių kultūri
nio gyvenimo įvykiu. Apie šią 
filmą, į kurios sukūrimą ir 
susukimą aktorė ir rašytoja 
Birutė Pūkelevičiūtė ir jos ben 
dradarbiai labai daug jėgų ir 
lėšų sudėjo, plačiau nekalbėsi
me, nes mūsų dienraščio kul
tūriniame priede jau buvo duo 
tas platus jo įvertinimas. Čia

Spaudoj ir gyvenime
STATYBA KAIŠEDORYSE

Okupantų Lietuvoje įvestą tvar
ką gerai pavaizduoja Vilniuje lei
džiama “Tiesa” nr. 258, kur lapkr. 
2 d. rašoma, kaip su vienu miesto 
svečiu buvo apžiūrinėjamos staty
bos Kaišedoryse:

“Naujose statybose svečio klau
simai mus privertė rausti. Pavyz
džiui, žvilgtelėjęs į renčiamą pen
kių aukštų gyvenamąjį namą, jis 
paklausė, kada įkurtuvės. Ir ką 
galėjome atsakyti, jeigu įkurtuvės 
turėjo būti atšvęstos jau seniai, 
praėjusių metų pabaigoje. Deja, 
namo statyboje —■ dar aibės ne
baigtų darbų. Paklausė svečias ir 
kada kraustysimės į rekonstruotus 
Tarybų rūmus. Ir vėl teko nuraus
ti: rūmai turėjo būti sutvarkyti 
taip pat praėjusių metų ketvirta
me ketvirtyje, bet rekonstravimo 
darbams galo nesimato. Jau antri 
metai į rūmus tiesiama, bet vis 
niekaip nebaigiama šiluminė trasa.

tik norime Birutę ir jos bendra 
darbius pasveikinti ir šioje 
dienraščio vietoje “Aukso žą
sies” filmo premjerą užregist
ruoti.

*
Alice Stephens - Steponavi

čienė trumpame pasikalbėjime 
su mūsų bendradarbiu J. Vai
čiūnu papasakojo apie savo 
dvidešimt penkerių metų veik
lą su lietuvaičių choru, vadina
mu jos pačios vardu. Šio cho
ro jubiliejinis koncertas ir ban 
ketas bus šį sekmadienį Svith- 
iod Singing Club salėje 5 vai. 
vakare.

Šio moterų choro dirigentė 
Alice - Alicija savo nuoširdžia 
ir nepailstama veikla, lietuvių 
kultūriniame ir visuomeninia
me gyvenime yra išvarius pla
tų darbų barą. Ji tiek metų iš
tvėrė toje veiklos dirvoje, nu
galėdama didelius sunkumus, 
nes giliai mylėjo muziką, dai
ną, mylėjo lietuvius, buvo ir 
tebėra visuomenininke, kuriai 
rūpi ne vien tik daina ir muzi
ka, bet ir lietuvių tautos rei
kalai, lietuviškosios kultūros 
puoselėjimas, pavergtosios Lie 
tuvos išlaisvinimas, lietuvių 
tautos vardo garsinimas kul
tūriniame Amerikos pasaulyje. 
Jei ji nebūtų buvus sąmonin
ga, Amerikoje gimusi ir užau
gusi, lietuvaitė, jei nebūtų nuo 
širdi visuomenininke, ji nebū
tų ištesėjusi išlaikyti chorą 
per 25 metus ir nebūtų tiek 
daug dėjusis prie visų lietuviš
kųjų darbų ir rūpesčių. Ji bū
tų pailsusi, nusivylusi dažnu 
mūsų visuomenės abejiškumu 
gryniems kultūriniams užmo
jams, kaip ne vienas muzikas 
buvo dėl to nusivylęs ir su
klupęs savo užsimojimuose. Bet 
Alicija savo diriguojamu pui
kiu choru ir savo asmeniška 
veikla nepalūžo ir didokas kliu 
tis bei nepasisekimus savo ke
lyje sutikus. Ji juos nugalėjo 
savo ryžtu ir meile lietuviui.

Sukaktuvinio choro direkto
rės Alicijos muzikinė ir taip 
pat visuomeninė veikla yra 
šakota. Ji buvo solistė dai
nininkė ir tai gera dainininkė. 
Ji turi dainavimo studiją, ku
rioj išugdė visą eilę daininin
kų. Ji pirmosios lietuvių dainų 
šventės Chicagoje komiteto pir 
mininkė ir viena iš chorų di
rigentė. Ji ir pati ir savo cho
ru talkina Chicagos lietuvių 
operos chorui. Jos vadovauja
mas choras dažnai puošia mū
sų tautines bei visuomenines 
programas ir parengimus. Ne 
kartą yra padėjusi dienraščiui 
“Draugui” surengti metinius 
koncertus, patalkinusi ir tė
vams marijonams. Mes ne vie
ną kartą džiaugėmės Alice Ste 
phens choro puikiu reprezen- 
tavimu lietuviškos dainos ki
tų tautų tarpe.

Darbščiai, gabiai, ištvermin
gai ir kūrybingai muzikei ir jos 
puikiam chorui linkime dar 
daug metų džiuginti mūsų vi
suomenę lietuviškąja daina ir 
kelti lietuvių tautos vardą pla
čioje Amerikoje.

Smarkiai uždelsta ir kitų svar
biausių objektų statyba. Tai, pir
miausia, autotransporto kontora, 
katilinė, Lietuvos Veterinarijos 
mokslinio tyrimo instituto fiziolo
ginis skyrius, kurie turėjo būti 
baigti praėjusiais metais. Žąslių 
vidurinė mokykla — šių metų vi
duryje. Šitokie ‘tempai” brangiai 
atsieina valstybei. Sakysime, kiek 
produkcijos galėjo išleisti klijų 
fabrikas, jeigu jį statybininkai bū
tų atidavę laiku, praėjusių metų 
ketvirtame ketvirtyje. Deja, įmonė 
dėl statybininkų kaltės į rikiuotę 
“pavėlavo” net vienuolika mėne
sių. Kaip praėjusią žiemą Kalvių 
tarybinio ūkio žemdirbiams buvo 
reikalinga veršidė. Tačiau ir juos 
statybininkai apvylė, ir, jau spau
džiant šalčiams, teko laužyti gal
vą, kur laikyti veršelius. Panašių 
faktų yra ir daugiau.

Nepatenkinta mūsų ir darbų ko-

Amerikiečiai kariai Pietų Vietnamo vaikučiams netoli Da Nang bazės dalija tortą.

Sąlygos Lietuvai laimėti laisvę
(V. Sidzikausko, Vliko pirmininko kalbos santrauka Vliko seime)

Tarp sąlygų ir aplinkybių, ku. 
rios turi ir turės lemiamo povei
kio lietuvių tautos siekimui ir 
pastangoms laisvai spręsti savo 
valstybinį gyvenimą, du veiks
niai yra pagrindiniai: išorinis 
— tariant tarptautinė raida, ir 
vidinis, tariant pačios tautos 
potencialas, jo panaudojimas 
bei vaidmuo.

Lietuvos nepriklausohiybė bu 
vo sutrypta ne dėl jos vidinių 
negalavimų ar nesugebėjimų, 
bet dėl jai neprielankiai susi
klosčiusios tarptautinės padėties 
antrojo pasaulinio karo išvaka
rėse ir jo eigoje.

Laisvojo pasaulio valstybių 
vyriausybių principinis nusista
tymas Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymo klausimu ne
pakitėjo.

Dėmesio ypačiai yra verti 
šie faktai

1) Valstybės sekretoriaus pa
reiškimas Vasario šešioliktosios 
proga. • v ,-.,

2) Valstybės sekretoriaus su
teikimas audijencijos Jungti
niam Balt iečių komitetui, kurį 
sudaro Amerikos estų, latvių ir 
lietuvių centrinių organizaci
jų po du atstovus. Lietuviams 
Jungtiniame komitete atsto vau 
ja ALTo pirmininkas Leonardas 
Šimutis ir pirmasis vicepirmi
ninkas dr. Pijus Grigaitis.

3) Reikšmingas faktas ir ne 
be ryšio su aukščiau minėtai
siais valstybės sekretoriaus žy-

kybė. Kartais atsitinka tiesiog ku
rioziški dalykai: pavyzdžiui, 55 bu
tų gyvenamasis namas pastatytas 
trumpesnis, negu numatyta projek
te, Tarybų rūmuose perdenginiai 
sudėti nelygiai, pertvaros padary
tos kreivos, ir jas teko laužyti, dė
ti iš naujo.”

Panaikinę privačią iniciatyvą, 
okupantai savo “valdiškais” dar
bais patys negali džiaugtis.

J. žvilb.

RADVILA JUODASIS 
- TEOLOGAS

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC.

Tenka labai apgailėti, kad toks vyras yra už
krėstas mirtinais nuodais. Nors buvusiame arijonų 
sinode, į kurį suplaukė daug anabaptistų iš Lietuvos, 
Moravijos ir kitų šalių, buvo nutarta, ir tai tvirtai, 
vaikų nekrikštyti ir dar kai ką ir apie perkrikštyjimą. 
Girdėjau, kad pats čekavičius pradėjo juos persekioti, 
o kitus didžiuoju prakeiksmu nubaudė. Koki laikai, ko
kia krikščionybė, koki mes vargšai! Norėjau, kad tai, 
tėve, žinotum ir, eidamas savo pamaldumu, ir jam 
parašytum ir atitrauktum jį nuo arijonizmo. Dar yra 
vilties jį laimėti Kristui” (251 psl.). Tame pačiame 
laiške aukščiau jis dėkojo Bullingeriui už jo atsaky
mą Radvilai visos savo Bažnyčios vardu.

Taip rašė Thretijus 1565 m. iš Krokuvos. Mums 
čia yra įdomūs keletas dalykų, ypač Pincovo arijonų 
mokykla ir anabaptistų sąjūdis Lietuvoje. Bet prieš 
tai atkreipkime dėmesį į patį čekavičių. Įdomu, ko
dėl čekavičius pasidarė arijonų kaip tik tuo metu, 
kai jis Lietuvos žemėse vadovavo Lenkijos kariuome
nei prieš Maskvą? Mes nežinome jo asmeninių šio pa
sikeitimo priežasčių, tačiau galime kalbėti apie vi
suomeninius. Jo kariuomenė be abejo buvo susamdyta|

giais yra ir Atstovų rūmų už
sienio reikalų komisijos europi
nio pakomisio pravesti apklau
sinėjimai apie padėtį Sovietų 
pavergtuose Baltijos kraštuose 
ir šių apklausinėjimų įkandin 
ėjęs Atstovų rūmų vienbalsis nu 
tarimas dėl kongresmano John 
S. Monagan iš Connecticut pa
siūlytos rezoliucijos Nr. 416, rei 
kalaujančios Amerikos vyriau
sybę imtis iniciatyvos Baltijos 
valstybių bylai Jungtinėse Tau
tose iškelti.

4) Ketvirtasis mūsų dėmesio 
vertas faktas yra Amerikos pre 
zidento skelbiama nuo 1959 m. 
liepos trečioji savaitė kaip Pa
vergtųjų tautų savaitė. Nors 
šiemetinės mūsų pastangos, kad 
prezidentas tos savaitės prokla
macijoje bent trumpu sakiniu 
įsakmiai pažymėtų Baltijos vals 
tybės, teigiamo atsiliepimo ne
sulaukė, užtat Pavergtųjų Euro
pos tautų seimas savo organi
zuotos savaitės minėjimus šie
met specialiai skyrė Baltijos 
valstybių bylai.

5) Penktasis mūsų dėmesio 
vertas faktas, -— ti birželio 30- 
tą Philadephijoje prie Amerikos 
Laisvės varpo švęsta laisvės die 
na. Tai jau amerikiečių priva
čios pastangos. Jau eilė metų 
New Yorko ir Philadelphijos a- 
merikiečių kelių organizacijų 
sambūris organizuoja Laisvės 
dieną, kurios prasmė yra pri
minti Amerikos visuomenei dar 
svetimųjų jungą tebenešančias 
tautas ir reikalą padėti joms 
laisvę atgauti.

Europos valstybių 
prielankumas

Iš europinių valstybių sumi- 
nėtinas Federalinės Vokietijos 
vicekanclerio pasisakymas jo at 
sakymo rašte Baltijos valstybių 
laisvės tarybai, kuriai Vliko vai 
dybos pirmininkas turi garbę 
pirmininkauti. Tame rašte vice

kancleris Mende įsakmiai pa
brėžė, kad lygiai, kaip ir vokie
čių tauta, Baltijos tautos turi 
teisę į laisvą apsisprendimą ir 
politinę laisvę.

Teigiamų pasisakymų girdė
jau ir lankydamasis šiais me
tais kai kuriose Pietų Amerikos 
respublikose. Ir ten daugiausia 
mūsų pastangomis buvo suruoš 
ti įspūdingi Lietuvių tautos ko
vų dėl laisvės 25-rių metų su
kakties minėjimai, radę gražaus 
atgarsio tų kraštų spaudoje.
Pagaliau negaliu nesuminėti ir 

Tarptautinės žmogaus teisių ly
gos akcijos. Tarptautinė Žmo
gaus teisių lyga yra ne vyriau
sybinė organizacija, turinti pa
tariamąjį statusą Jungtinėse 
Tautose. Kiek anksčiau toji ly
ga įteikė Jungtinių Tautų spe
cialiai 24-rių arba deklaracijos 
komisijai memorandumą ir raš
tą, raginančius tą komisiją pra
dėti sovietų kolonializmo Balti
jos valstybėse tyrinėjimą. 

Tarptautinė padėtis
Kiekvienas laiko tarpsnis turi 

tačiau ypatingas politines prob
lemas, kurios kaupia į save di
džiųjų valstybių vyriausybių dė 
mesį. Šiuo metu tarptautinėj 
scenoj dominuoja Tolimieji Ry
tai ir Afrika. Tos problemos vei 
kia ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Sovietų Rusijos santy
kius, kelia nenorą vieniems ki
tus erzinti klausimais, kurie jų 
požiūriu šiuo metu nėra pirmau
jantieji. Be to, Maskvai kiek at
leidus vadeles, pradėjo labiau 
reikštis nacionalinės tendencijos 
vadinamose satelitinėse valsty
bėse. Tų kraštų režimai pradėjo 
elgtis kiek savaimingiau, pasi
darė mažiau subordinuoti Mask 
vai. Tie reiškiniai sukėlė, mano 
įsitikinimu, perdėtų vilčių ir ne
pagrįstų iliuzijų Vakaruose. Ir 
Washingtonas paskelbė “tiltų 
tiesimo” į tuos kraštus politiką.

iš artimesnių sričių, ne tik iš Lenkijos. Dėlto čia buvo 
daug rytų apeigų krikščionių, kuriems grynos formos 
kalvinizmas galėjo būti svetimas. Trejybės pabrėžimo 
galėjo reikalauti daugumos kareivių įsitikinimas.

8. Pincovo teologinė mokykla

Trejybininkų centras buvo susidaręs Pincovo 
mieste šalia Krokuvos, čia buvo savotiškas Radvilos 
kultūrinis štabas. Jis turėjo spaustuvę. Vėliau ji bu
vo perkelta į Lietuvą. Iš Pincovo šis sąjūdis sklido 
po visus Lietuvos ir Lenkijos kraštus.

Štai kaip šį sąjūdį aptaria 1561 m. St. Sarnickis. 
“Pincoviečių yra trys sektos, liečiančios Tarpininką 
(Kristų). Vieni sako, kad Dievo Sūnus yra lygus Tė
vui ir priima Nikėjos ir Atanazijaus tikėjimo išpažini
mus. Toks yra pvz. Feliksas Crucigeris. Kiti, kaip 
Sarnicijus, Blandrata, Lismaninas ir Gregorijus Ni- 
ger, laiko jį žemesniu už Tėvą ir atmeta Nikėjos ir 
Atanazijaus tikėjimo išpažinimus. Atanazijaus tikėji
mo išpažinimą jie vadina šėtono tikėjimo išpažinimu. 
Minėtasis Gregorijus Niger taip man yra sakęs. Lis
maninas man yra sakęs, kad popiežininkai niekada 
neturėjo ir neturi gero Trejybės mokslo. Dar kiti visu
moje pincoviečių mokslo apie Tarpininką (Kristų) ne
pripažįsta, nors tebėra jų Bažnyčioje...” (129 psl.).

Nors Pincoviečių teologinis sąjūdis nebuvo vie
ningas, tačiau jo įtaka buvo didelė. Jame buvo susi
telkusi ir didelė literatūrinė veikla, čia buvo verčiami 
lenkiškai ir leidžiami net kai kurių Bažnyčios tėvų 

Iraštai (230 psl. išnaša).

Vatikano suvažiavime pasau
lio vyskupai svarstė tikėjimo 
šaltinių klausimą ir tuo reikalu 
paskelbė specialų nutarimą — 
konstituciją apie dieviškąjį Ap
reiškimą.

Pradžioje pažymima, kad ap- 
te’škimo keliu nematomasis Die 
vas yra kalbėjęs į žmones, visų 
pirma per pranašus, o vėliau ir 
per savo Sūnų. Dievo Sūnus atė 
jo į mūsų tarpą, kad išlaisvintų 
mus iš nuodėmės tamsos ir mir 
ties ir prikeltų amžinajam gy
venimui. šv. Dvasia savo dova
nomis nuolat ugdo tikėjimo pil
numą.

Tradicija ir šv. Raštas
Kristaus mokslą apaštalai per 

teikė ateinančioms kartoms žo
džiu, o evangelistai — raštu. Ir 
taip žodinė tradicija ir šventa
sis Raštas — Senojo ir Naujojo 
Testamento — yra veidrodis, 
kuriame Bažnyčia Įžvelgia Die
vą.

Nuo apaštalų laikų paeinan
čioji tradicija plečia savo įtaką

Šv. Dvasios poveikyje ir yra 
glaudus ryšys tarp tradicijos ir 
Šv. Rašto: abu tie dalykai kyla 
iš to paties Dievo ir susilieja į 
tą patį tikslą Tai Dieviškojo 
žodžio palikimas žmonėms.

Autentiškasis Dievo žodžio 
aiškinimas priklauso gyvai mo
kančiai institucijai — Bažny
čiai. Tradicija, Šv. Raštas, mo
komasis Bažnyčios autoritetas 
išmintingu Dievo patvarkymu 
yra susieti su kits kitu ir, Šv. 
Dvasiai veikiant, veiksmingai 
prisideda prie sielų išganymo. 

Šv. Rašto aiškinimas
Visas Šv. Raštas yra Dievo 

įkvėptas, bet, kadangi tas ap-

Tiltaį norima tiesti, stiprinant 
diplomatinius santykius ir ple
čiant kultūrinius bei prekybi
nius mainus.

Visa tai, nepaisant Vietnamo 
karo, santykių tarp Rusijos ir 
raudonosios Kinijos įtempimo ir 
įvykių juodajame žemyne, tarp 
tautinėje scenoje pagyvino vi
durio ir rytų Europos klausimą. 
Deja, tas pagyvinimas ir naujos 
tendencijos išeina iš dabartinio 
politinio status quo. Nesijaučia 
aktyvaus spaudimo į Maskvą 
vykdyti jos pačios karo ir po
kario laikotarpyje priimtus po
litinius ir teisinius įsipareigoji
mus pavergtosios Europos da
lies atžvilgiu.

Jei dabartinė laisvųjų valsty
bių vyriausybių politinė strate
gija ir taktika komunistų val
domų valstybių atžvilgiu ilgai
niui gal ir galės atnešti kiek 
daugiau nepriklausomybės ir 
laisvės vadinamiems sateliti-. 
niams kraštams, tai, deja, ji 
nieko gera nežada Baltijos vals
tybėms.

Pincoviečiai yra turėję porą visuotinių savo ša
lininkų suvažiavimų. Vienas jų buvo kaip tik tais pa
čiais 1563 m., kada baigėsi Tridento visuotinis Baž
nyčios susirinkimas. Kai kurie kalvinistai praneša, 
kad po šio suvažiavimo pincoviečiai pakriko po Sile
ziją, Prūsiją ir Lietuvą (219 psl.). Kitas jų suvažia
vimas įvyko Lietuvos Brastoje 1565 m. birželio 10 
d., prie kurio turėsime sustoti atskirai. Tiesa, didysis 
šio sąjūdžio vadas gydytojas Blandrata jau 1563 m. 
buvo išsikėlęs Vengrijon. Tačiau iš Lietuvos veikimo 
lauko jis neišnyko. Vėliau jis suvaidino pažymėtiną 
politinį vaidmenį, įpiršdamas Lietuvos-Lenkijos sos- 
tan Steponą Batorą (Liet. encikl. 3 tomas 66 psl.).

Atanazijaus tikėjimo išpažinimas, kurį Pincovie
čiai vadina velnišku, nėra koks atskiras tikėjimo išpa
žinimas. Tik Nikėjos tikėjimo išpažinimo suformula
vimui daug įtakos turėjo Atanazijaus teologijos moks
las.

9. Anabaptistų sąjūdis

Iš Thretijaus laiško Bullingeriui matėme, kad Lie
tuvos Brastos arijonų suvažiavime, kuris įvyko 1565 
metais, pasireiškė naujas sąjūdis, kuris nukreipė į ša
lį trejybininkų sąjūdį. Tai buvo stipri anabaptistų 
srovė, kuri skelbė, kad krikštą reikia nukelti vėliau. 
Kaip trejybininkai sugriovė vienybę kalvinistų tarpe, 
taip anabaptistai visiškai naują ir svetimą srovę įne
šė į trejybininkų sąjūdį.

(Bus daugiau)

reiškimas perteiktas pasinaudo
jant žmonėmis, reikia stropiai 
stengtis susekti, ką manė tą 
dieviškąjį mintį surašantieji 
žmonės, šv. Rašto mintį aiški
nant reikia laikytis tiesioginės 
raidės (literatūrinės) prasmės, 
atsižvelgiant ir į Šv. Rašto kal
bos savybes.

Šv. Raštas turi būti visiems 
lengvai prieinamas 

Senasis Testamentas atsklei
džia išganymo planą, paruošia 
žmoniją Kristaus atėjimui; nau 
jasis Testamentas yra liudiji
mas apie įsikūnijusio Žodžio gy
venimą ir darbus. Keturios 
evangelijos yra apaštališkosios 
kilmės, kaip ir apaštalų laiškai. 
Bažnyčia visą laiką brangino 
Šv. Raštą ir dėl to Bažnyčios 
mokslo skelbimas turi būti nuo
lat maitinamas Šv. Raštu, kuris 
turi būti padarytas lengvai pri
einamas žmonėms, parūpinant 
atitinkamų kalbų vertimus. 
Daugiau skaityti ir studijuoti
Teologijos pagrindu pasilieka 

tradicija ir šv. Raštas. Įkvėp
tojo Šv. Rašto puslapių studija
vimas sudaro teologijos sielą. 
Kunigai įpareigojami daugiau 
Šv. Raštą skaityti ir studijuoti. 
Bažnyčios suvažiavimas ragina 
ir pasauliečius, o ypač vienuo
lius daugiau gilintis į Šv. Raš
tą, ar tai liturgijos pažinimo ke
liu ar tai tiesioginiu skaitymu, 
lydint maldai. Kaip Bažnyčios 
gyvenimas stiprėja dažnesnių 
Eucharistinės paslapties cele- 
bravimu, taip mes galime tikė
tis naujo akstino dvasios gyve
nimui iš didėjančios pagarbos 
Dievo žodžiui, kuris išlieka per 
amžius, — taip baigiasi nutari
mas apie Apreiškimą. J. Pr.

Mūsų padėtis
Specifinė Baltijos valstybių 

padėtis šių dienų tarptautinėje 
konsteliacijoje ir jos raidoje ke 
lia mums ypatingą rūpestį. Tu
rime būti budrūs ir veiklūs la
biau nei iki šiol, kai galėjome 
tenkintis suderinta veikla visų 
pavergtųjų valstybių bendrinia
me organe — Pavergtųjų Euro
pos tautų seime. Ir Vlikas ir ki
ti lietuviškieji veiksniai yra pa
statyti prieš uždavinį ne tik da
boti, kad būtų išlaikytas dabar
tinis Lietuvos tarptautinis sta
tusas, ne tik veikti, kad Lietu
vos byla būtų gyva tarptautinįa 
me forume, bet ir įtaigoti mums 
prielankias vyriausybes sustip
rinti spaudimą į Maskvą, kad ji 
vykdytų jos pačios prisiimtus 
politinius ir teisinius įsiparei
gojimus ir pasitrauktų iš Lie
tuvos.

Mano suglaustai pavaizduoto
ji tarptautinės padėties raida, 
taip pat mūsų uždaviniai bei pa 
kitėjusi Maskvos ir jos marijp-

(Nukelta į 7 psl.)

l
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NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

DETROITO ŽINIOS

Detroitietis R. Valatka bando groti smuiku, laimėjusiu Miami mieste 
įvykusių smuikų dirbėjų suvažiavime antrą vietą. Pats smuikų dirbėjas 
P. Medonis laiko smuiką, laimėjusį ketvirtą vietą.

BALFO VAJAUS REIKALU
Balfo vajus Detroite buvo 

vykdomas spalio mėnesį. Ta
čiau, dėl kitų rinkliavų kiek už
sitęsė, bet eina prie užbaigos. 
Balfo valdyba nuoširdžiai prašo 
visų tų lietuvių, kurie dėl kurių 
nors priežasč;ų nebuvo aplanky
ti, savo auką atsiųsti vajaus va
dovei Elz. Paurazienei, 17403 
Quincy St., Detront, arba R. 
Ražauskienei — 5912 Cambour- 
ne R.d., Dearborn Hts.

Šalpos darbas yra aukščiausia 
krikščioniškoji moralė, šalpa 
vykdoma visame pasaulyje, vi
suose kraštuose ar tautose. Ne- 
siteisinkite tie, kurie nebuvo 
aplankyti. Atsiųskite savo auką 
nurodytais adresais, šelpiamųjų 
niekad netrūksta. Net ir turtin
giausioj! Amerika be vajų neap- 
seina.

Jauskime artimą meilės dva
sią ir atlikome tą didžiausią Die 
vo įsakymą — mylėk savo arti
mą, kaip pats save.

Balfo 76 sk. Valdyba

PATIKSLINIMAS
Praėjusio ketvirtadienio strai

psnyje “Su žygininkais į New 
Yorką” atspausdinta... į mani
festaciją buvo nuvykę per 1,000 
detroitiečių. Turėjo būti per 100 
detroitiečių.

PAMATĖME NAUJĄJĄ
ZUBRICKŲ REZIDENCIJĄ
Elena ir Vytautas Zubrickai, 

brangenybių krautuvės Vito Je- 
vvelers savininkai, neseniai per
sikėlė į naują rezidenciją 32812 
Barkley, Livonijoje. Grupė ini
ciatorių praėjusį sekmadienį su
ruošė netikėtą namų apžiūrėji
mą, susirinko geras pusšimtis 
svečių. Svečiai ne tik suruošė 
vaišes nustebusiems šeiminin
kams, bet dar įteikė jiems gana 
yertingą dovaną.

Vyt. Zubrickas yra ne tik po
puliarus ir sąžiningas lietuvis 
prekybininkas, bet abu su ponia 
yra dosnūs ir nuoširdūs visų lie 
tuviškų reikalų rėmėjai.

KARIUOMENES ŠVENTE
Šįmetinis kariuomenės šven

tės minėjimas įvykęs lapkričio 
28 d. prasidėjo maldomis už žu
vusius Šv. Antano bažnyčioje, 
kur parapijos choras pagiedojo 
lietuvio širdžiai artimų giesmių, 
o pamokslą sakęs kun. W. Sta
nevičius priminė, kad neužten
ka žuvusiuosius prisiminti vieną 
ar porą kartų metuose. Pamal
dose dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis. Po pamaldų Lietu
vių namuose pulk. J. Šepetys 
skaitė paskaitą apie Oršos mū
šį. Meninę programą išpildė 
skautai. Pietų metu, kuriuos 
suruošė DLK Birutės karių šei
mų moterų draugija, buvo atžy
mėtas birutininkių veiklos de
šimtmetis. Veronika Černienė, 
ilgametė pirmininkė, o taip pat 
Detroito skyriaus steigėja ir 
ilgus metus pirmininkavusi Kris 
tina Daugvydienė buvo atžymė
tos gėlėmis. Dabartinė skyriaus 
pirmininkė Mėta Šepetienė, taip 
pat dekoruota gėlyne, padarė 
Detroito birutininkių veiklos 
parenšimą, iš kurio matyt, kad 
1500 dol. išleista siuntinių pa
siuntimui į Sibirą, paremta Va
sario 16 gimnazija, jaunimo or

ganizacijos ir Dainavos jaunimo 
stovykla. Bendradarbiaujama su 
ramovėnais. Neužmirštinos Kris 
tinos Daugvyd Ienės ir muz. Sta
sio Sližio pastangos kuriant mer 
gaičių ir berniukų chorus. Ypa 
tingai atsimintas ilgesnį laiką 
egzistavęs ir viešais koncertais 
gražiai užsirekomendavęs mer
gaičių choras. Bendruomenės 
vardu birutininkes sveikino vi
cepirm. Petras Griškelis.

S. G-kas

TRUMPAI

— LV 79-tos kuopos nauja 
valdyba 1965—66 metams suda
ro pirm. Juozas Kazlauskas 1- 
mas vicepirm. Juozas Salinis, 2- 
ras vicepirm. Clem Potocki, ižd. 
Stella Hotra, fin. sekr. Mary 
Kazlauskas, prot. rašt. Magda
lena Smailis, maršalka Edward 
Martin. Kuopa veikia prie Die
vo Apvaizdos lietuvių parapijos, 
kur šį sekmadienį parapijos sa
lėje 2 vai. p. p. turės kortų ir 
kaukių žaidimų popietę, kurios 
pelnas bus naudojamas eglutei 
ir sudarymui maisto krepšio ne
turtingoms šeimoms. Kuopos 
bendra šv. komunija įvyks šį 
sekmad. 10 vai. r. šv. mišių me
tu.

— Petras Medonis, smuikų 
darytojas, mini gimtadienį. Gim 
tadienius taipgi mini Patricia 
Salas ir Antoinette Kulesus, mi
ni 75 m. sukaktį.

— Lietuviškų melodijų radi
jo programoje šį šeštadienį, 
gruodžio 4 d., (stotis WJLB — 
banga 1400), 8:45 v. v. bus per
duotas nepaprastas pasikalbėji
mas su negru, kuris kalba lietu
viškai.

— Šv. Antano parapijoje 
Spaudos kioskui dabar vadovau 
ja Pranas V. čižauskas. Čia ga
lima užsisakyti ir atnaujinti pre 
numeratas lietuviškai spaudai ir 
įsigyti vėliausių lietuviškų plokš 
telių.

— A. a. Ignas Ignatavičius, 
5942 Chopin, 77 m., mirė lapkri 
čio 6 d., palaidotas iš Vai. Bau
ža laidotuvių koplyčios su baž
nytinėmis apeigomis šv. Jadvy
gos kapinėse. Velionis ilgą laiką 
sirgo.

— Leonidas J. Galinskas, re
daguoja Michigano valstybės 
katalikų veteranų mėnesinį žur
nalą Catholic War Veterans Mi
chigan News.

— Dr. Albert J. Valibus iš
Kingston, Pa., yra daktaras kvo 
tėjas katalikų veteranų visom 
JAValstybėm.

— Akordeonisto Vytauto Pet 
rausko orkestras Atžalynas vis 
popularėja. Jie gros DLB nau
jų metų sutikime.

— Matulaičio senatvės ir po
ilsio namams paremti komite
tas Detroite prašo asmenis, ku
rie nenaudos jiems pasiųstų įė
jimo bilietų į Madų parodą, grą
žinti bilietus, kad būtų galima 
juos įteikti kitiems. Norintieji 
paremti Matulaičio namus, savo 
auką prašomi įteikti komiteto 
nariams, kun. Broniui Dagiliui, 
Stasiui Garliauskui, Lilijai Gra- 
žulienei, Valerijai Kundrotienei, 
Marijai Mikailienei ir Onai Va
latkienei.

STATYBININKAI CONTRACTORS

ii V A C V S

REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

t cOHSTBŪCTlOli Č0.

I _
£ Tel. HE 4-7482

HEATING CONTRACTOR
Statome Šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius Ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai Ii lietuvių turl- 
1 me miesto leidime dirbti nau-

luoae namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
<431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas žemaitis OL 6-041‘i 
Victor Skade ST 8-0272

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME

Decor Home Builders, Ine. 
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666

ĮSIGYKITE DABAR!
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail- VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.10.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629
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Angliškai skaitančiam bus tikrai 

įdomi Aloyzo Barono knyga

FOOTBRIDGES 
AND ABYSSES

Knyga yra dailiai išleista, įrišta 
į kietus viršelius, skoningas dail. 
P. Lapės aplankas, kaina 5 dol.

Apie šią knygą anglų literatūros 
profesorius Charles Angoff įvade 
sako:

“Footbridges and Abysses” yra 
didinga prozinė poema ne vien apie 
skaudžią bei garbingą Lietuvos is
torijos dalį, bet liečiantį visą ep
ocha žmonijos istorijoje. Tai yra 
tragiška prozinė poema, bet ji kar
tu nuskaidrina ir išaukština ir ji 
yra labai svarbus įnašas į nesens
tančią žmonijos literatūrą.”

Knyga gaunama „Drauge“.
'nmnmmmnuipiiiiHumipmimiiiiiiH
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PUIKI DOVANA BET KADA 
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
“Vytautas the Great”

parašyta prel. Juozo B. Končiaus. 
Knygos gavėjas turės progos susi
pažinti su lietuvių tautos garbin
gąja. gražia preitimi ir jos kovo
mis dėl laisvės 14 - 15 šimtmetyje. 
Tuomi supažindinsime su lietuvių 
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie 
šiais laikais mums yra labai rei
kalingi. Knyga gaunama “Drauge”, 
kaina $3 kitais viršeliais $4 
'iiHiiiiiiuiiiniiHiuuiiiiiiniiiiiiuiHiiiin

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr conditioning 1 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo- 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING ft SHEET METAI 

Telefonas VI 7-8447 
4444 8. Western. Chicago B, Iii.

HELP W A N T E D

Tail pipe manufacturer 
needs:

QUALITY CONTROL 
INSPECTORS 
SETUP MEN 
ARC VVELDERS 
BENDERS
FORKLIFT OPERATORS

To start immediately on day shift 
with possibility of transfer to 2nd 
shift within a few weeks. Exper. 
desirable, būt we will train on some 
jobs. S. W. location.

Gali — CLiffside 4 - 4500 
Ext 210 For interview

SERVICE MAN
Age 22 to 35 — To Service full 
line vending machines. Hospitaliza- 
tion and insurance benefits. Ex- 
perienced preferred būt not nec
essary. Call between 9 A. M. — 3 
P.M. HU 6 - 5640.

SHOE SALESMEN
Excel. opportunity, benefits, work- 
ing conditions, will train aggreesive 
young men. Top draw. — Top com- 
mission. I. MILLER SALON,

710 N. Michigan,. DE 7-1320, 
MR. GAYLE.

AUTO BODY MAN
Steady, good pay, excellent working 
conditions, paid vacation, holidays 
and hospitalization.

2929 W. 381h SI., 
TArds 7-5432

DAY OR NIGHT SHIFT 
TOOL ROOM MACHINE OPER’S 

TOOI. GRINDERS
Above jobs reąuire 1 to 3 yrs exper. 
These jobs aro full or part time. 
Hours can be arranged. 10% for 
nights. Call ML 5-1121. Persbnnel 
Office is open weekdays 8:15 to 4:00 
P.M.. Sat. 8:30 to 12 noon. Apply at 

THE BASTTAN - BLESSJNG CO. 
1201 W. Peterson. C.T.A. to door.
— An eąual opportunity employer —

HELP W A N T E D

ZENITH
HAS OPENINGS FOR 
W0MEN
ASSEMBLERS 
WIRERS 
SOLDERERS 
INSPECTORS 
MACHINE OPER’S

The above jobs are available 
on both the

IST SHIFT AND 2ND SHIFT
These positions offer excellent 

wages and generous benefits. For 
your convenience, our employment 
Office is open from 8 AM to 1 PM 
each Sat., and 8 AM to 4 PM on 
weekdays.

ZENITH RADIO 
1508 NO. KOSTNER

GENERAL FACTORY
Perm’t work for reliable men. 
Excell. vvorking conditions. Liberal 
eniployee benefits. Apply in person:

MACO—INDUSTRIES,
4312 S. Paulina

Registered Nurses
We have excellent openings 

ON ALL SHIFTS 
Salary commensurate with 

experience.
FULLY EQUIPPED HOSPITAL 
Excellent working conditions. 

Write resume to: Mr. T. G. Terry
BATON ROUGE 

GENERAL HOSPITAL
P. O. BOX 2511 

BATON ROUGE, LA.

Reikalingas 
DŽENITORIUS- 

SARGAS
60 valandų savaitė, $75.00. 

Ligoninės draudimas ir kiti priedai.

Foley & Lavish Engineering 
Company

1235 So. Campbell Avė.

REGISTERED
X-RAY

TECHNICIAN
Opening for registered or registry 
eligible X-ray technician. Salary 
commensurate w i t h experience. 
Merit raises and fringe benefits. 
Modern X-ray department vvith 
three radiologists. Challenging 
position for a career person.

Write or Call 
Personnel Director

BATON ROUGE
GENERAL HOSPITAL

P. O. BOX 2511 
BATON ROUGE, LA.

Tuoj galima užimti. Mūr. 4 k. 43 
p. sklypas, naujas gar. 44 ir Kil- 
patrick. Namas, kaip 1Č1S. Galima 
pirkti su mažu imokėjimu.

14 butų, 2 krautuves, 20 auto tai
symo dirbt 25,000 metinių pajamų, 
savininkas duoda paskola. Brighton 
Parko biznio centre.

2 po 0 medinis,
centre. 216,600

3 butų mūrinis — $22,000 Brlgh
ton Parke

Brighton Parke

Mūr. l)į aukšto, 6 Ir 4, lo metų 
senumo, garažas, labai gražus kie
mas. daug rožių. 46 ir Kllpatrlch

Med. 3 butai, $12,500 Crightor 
Parke,

2 aukštų mūrinis: 3 butai ir mai 
sto krautuvė, butai kaip naujo na
mo. Nepaprastai gerai sutvarkytas 
namas tr pulkus biznis Rrighton 
Parke

Turime i3 metų patyrimų. kvaU 
fikuotas personalas, didžiausia dėme 
sys Jūsų Interesams. Visados pasita’ 
kitę mūsų ištaigoje

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street Tel. — CL 4 - 2390

10 butų, 4 metų mūras. “Bullt-in’s” 
vėsintuvai. Pajamų 114,800 metams 
283,000.

14 butu mūras. Marąuette parke. 
384,000.

Gražus 8 butų mfir. Nauja elekt
ra. nuo potvynio apsaugotas rūsys, 
alum. langai. Garažas. Tik $73,500

8 butai ir 2 bizniai. Mūr. Alumin 
langai, nauja šiluma gazu. Marąuot- 
te pke. $68,500.

3 butai ir 2 bizniai. Mūr. Labai 
geros pajamos. Naujai atremontuo 
tas. Brighton pke. Tik $37,000.

2 po 5 kamb ir 3 kamb. beismen- 
te. Ant plataus sklypo. Garažas. Tik 
$29,800.

Rooming House. įrengtas paga) 
miesto potvarkius (no violations). 
$17,000 metinių pajamų. Pirkaite už 
$42,000.

1 aukšto mūr. 6 ir 4 kamb
Marąuette pke. $24,300.

1 % aukšto, 6 ir 3 kamb. Geran. 
stovy medinis. Modern. virtuve ii 
vonia, 1 auto. garažas Netoli mū 
šų Įstaigos $18,250

2 po 4)4 kamb 9 u.«iu mūras 
Marąuette pltė. $33,500

2 aukštų mūr. 5 ir 4 kamb. Gra 
žūs butai. 2 auto garažas Marąuett* 
pke. $25,000.

4 micgnmų. 15 metų mūras. Ap 
saugotas nuo potvvnio rūsys, 2 auto 
garažas. $17,500.

4 miegamų mūras. Netoli mūs' 
įstaigos. Tik $13,750.

H kamb. liuksus rezidencija Savi 
ninkul ir 4 kambarių, su pilnu rū 
siu, medinukas, Gage pke.. $24,500.

NERIS REAL
6924 So. Westem Avė. Tel. 471 - 0321

SALES - MORTGAGES ■ MANAGEMENT

4936 Wesf 15th Street, Cicero 50$ Illinois
Phones: Office — 0L 6-2233 Residence — 0L 2-8907

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside ir kituose va
kariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums pa
tinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vienint eliai iš lieti vlų priklausome prie M.L.S.

REAL ESTATE

COUNTRY CLUB AREA 
LA GRANGE, ILL.

Very Attractive Brick Cape Cod on 
Spacious lot. Broakfast area, aeparate 
dinlng room, living room, family 
room, 2-3 bedrooms 2 Vi bathd, 2 car 
attached garage. Full bas-nt. Low 
taxes. A buy at $37,000.
Vž block to Catholic School & Chureh. 

FLeettvood 4-0825.

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI.

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
Apdraudę Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. PB 8-2233

MISCELLANEOUS

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą. nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 $4 West »5th Street, 
Chicago, HlinoiS. 60642.

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-433U

Sąžiningas tr greitas patarnavimas 
visais Real Es'tate reikalais. Veikia 
notariatas.

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplevvood Avė.
CL 4-7450 arba YA 7-2046

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame vistų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - “tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LR 1-6047 arba R0 2-8778

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai.

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemės ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343

NAMŲ PARDAVIMAS 
BOOKKEEPING NOTARIJATAS

INCOME TAX SERVICE
KATILIUS REAL ESTATE 

2456 W. 69th Street RE 7-8399

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Kam priseina parašyti ar pasa

kyti vieną kitą sakinį angliškai, 
ras labai vertingą pagalbą šiame

Viliaus Pėteralčio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAM
ŽODYNE

Šis žodynas yra vertingas tuo, 
kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai arba paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarys įmanomu.

Lithuanian - English 
Dictionary

II laida 1960 m. išleido Liet- 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 
CHICAGO, ILL 60629

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

W O M A N
For light vąried faetory vvork 

8 to 4:30. Apply in person.
THE BRINKMAN CO.,

10364 Front St. Fanklin Pk.

JSNUOMOJAMA — FOR RENT

Marąuette Pk. apylinkėj išnuom. 
4 kamb. butas, naujai išdekoruotas. 
Su apšildymu. CO 4-9400.

DĖMESIO i

lllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllll

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dujės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone, Telefonas 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
“Draugas”.
iillllllllllllllllllllliiiiiiiililllllllllllillllllli

Modern Paint Company 
Requires

Maintenance Men 
Faetory Workers 
All Shifts

Apply:
TOUSEY VARNISH C0.

135 Lake St., Northlake, III.

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. IVAlbrook 6-6015

LATHE OPERATORS 
MILLING MACHINE OPER’S 
DRILL PRESS OPERATORS
Join a Profit Sharing Company. 
Steadywork. Good Starting Rates. 

Kuli Benefit Program. Profit Sharing

A M P E X
2201 Landmeier Road,

Eik Grove Village, Phone 437-5800
— An eąual opportunity employer —

RINOS IR NUTEKAMIEJI
VAMZDŽIAI

Ekspertiškal uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

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

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose)

Mūro 6 kamb. bungalotv. Central, 
gazo šildymas, įrengtas rūsyrf, gara
žas, blokas iki Marąuette pk. Pirkai
te nebrangiai.

Gage p-ke. Med, 5 kamb. namas. 
Naujas gazo šildymai. $9,500.

Prie 66 Ir Campbell. 6 kamb. 
mūro namas. Garažas $17,900.

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

Mūr. 7 kamb. M. p. $18,900.
Mūr. 8 būt. M. p. $75,000.

.Med. 6 kamh. 65-Talman. $13,900.
Mfir. 2x4 M. p. $26,500.
Mūr. 4 būt. M. p. $40,000.

KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69tb St. HE 6-5151

MISCELLANEOUS

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free Dellvery 

5757 s. Haisted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 434-1113

REMKIT TUOS BIZNIERIUS, 
kurie SKELBIASI “DRAUGE”

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL 
SERVICE

2608 ir 2439 West 69th Street
Chicago 29. IU. Tel. WA 5-2737 

3212 South Haisted Street 
Chicago 8, 111. Tel. CA 5-1864

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius riiųsti be tarpininkų tiesiai 
iš Chicagos ) Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų Ir kitų prekių žemomis 
kainomis.

E. Ir V. Žukauskai

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospeet 8-9533

Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

MOVI N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairiu atstumų.
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882



i SĄLYGOS LIETUVAI LAIMĖTI LAISVĘ

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Lapkričio 20 d. Čiurlionio na

muose įvyko Lietuvos kariuo
menės atkūrimo šventės minėji
mas. Minėjimą pradėjo LVS Ra 
movės Clevelando sk. pirm. VI. 
Knystautas, pakviesdamas į 
garbės prezidiumą sk. garbės 
narį gen. K. Tallat-Kelpšą, Alto 
Clevelando sk. pirm. inž. Al. 
Pautienių ir LB Clevelando I- 
os apyl. vieepirm. A. Jonaitį.

Įnešta LVS Ramovės Cleve
lando sk. vėliava. Minėjimo da
lyviai ją pagerbė atsistojimu. 
Lygiai prieš metus mirė sky
riaus ramovėnas Kazys Kazake
vičius. Jo prisiminimas pagerb
tas atsistojimu.

Pagrindinę kalbą pasakė sk. 
vieepirm. A. Mikoliūnas. Jis kal
bėjo apie Lietuvos kariuomenės 
atsikūrimą ir kovas. Drausmė 
kariuomenėje buvo paremta ne 
baime, bet pagarba ir klusnumu 
savo vadams. Jauni vyrai pa
šaukti j kariuomenę praeidavo 
kaip didelę mokyklą. Beraščiai 
pramokomi skaityti ir rašyti, 
paruošta sanitarijos ir veterina
rijos felčerių bei kitų specialy
bių.

Kai kas sako, kad Lietuvai 
būtų užtekę ir mažesnės kariuo 
menės, kad jos išlaikymui bran
giai kainavo. Komun. Rusija ge
rai žinojo Lietuvos kariuomenės 
pasiruošimą ir bijojo pulti. Ko
dėl Sov. Rusija 1940 m. įsibrovė 
į Lietuvą ir ją be kovos okupa
vo — atsakys tik istorija, — 
baigė prelegentas.

Lapkričio 13 rengtą 
manifestaciją

Žygį į JT, apibūdino komite
to Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti Clevelando sk. pirm. 
inž. A. Pautienis. Jis pabrėžė, 
kad jaunimui buvo nusibodę ne- 
susitarimai ir mūsų veiksnių 
peštynės. Jaunimas nesitenkino 
mūsų veiksnių nuvykimu į vals
tybės departamentą pasiteirauti 
ar nepakeitė nuomonės dėl Lie
tuvos okupacijos. Jaunimo pir
mas bandymas Washingtone pa
sisekė. To pasisekimo pasėkoje 
buvo sudarytas komitetas Lie
tuvos Neprilkausomybei atsta
tyti, kuris nutarė surengti ma
nifestaciją New Yorke ir žygį į 
Jungtines Tautas. Tam pritarė 
mūsų veiksniai ir davė pirmas 
lėšas. Plačioji Amerikos liet. vi
suomenė pritarė ir aukojo pini
gus. Clevelando liet. visuomenė 
suaukojo per $3,000. Rengėjai 
laiko manifestaciją ir žygį j JT 
pasisekusiais. Iš Clevelando va
žiavo 2 did. autobusai pilni žy- 
gininkų ir kita tiek važiavo leng 
vosiom mašinom.

Nevv Yorko radijo ir televizi
ja tpie manifestaciją ir žygį į JT 
atsiliepė palankiai. Spaudoje

nuskambėjo ir studentų padary
tas triukas, kaip dešimt studen
tų įėjo į Jungtines Tautas, kur 
posėdžiavo JT Saugumo taryba 
ir sprendė Rodezijos klausimą.

Tenka atkreipti dėmesį, kad 
jaunimas rodo veržlumą, o ne 
tūpčiojimą. Kokios pasėkos pa
sirodys, ateitis parodys.

Meninė dalis

Juliaus Kazėno vadov. jauni
mo grupė išpildė: Mūsų kuopa, 
akordeonas, — Paskutinė vasa
ros rožė, — skambino B. Kazė
nas, Lopšinę dainavo R. Čyvai- 
tė, Suktinį, grojo akord. G. Puš- 
korius, Rudenėlį dainavo B. Ka
zėnas ir R. Čyvaitė, Vėdarą gro 
jo akord. V. Klimaitis, Vengrų 
šokį skambino B. Kazėnas, Vili
ją grojo Š. Stempužis. Liet. pol
ką grojo akordeonistai. Da ne
paketinau, dain. J. Kazėnas, 
Impromptu, skamb. D. Sušins- 
kaitė, Ko vėjai pūtė, dain. V. 
Jurgelis, Banbu valsas, grojo 
akordeonistai, Per ulytėlę, 
dain. V. Jurgelis, Tamsiojoj nak 
telėj, dain. J. Kazėnas, Perkūno 
maršas, akordeonai, Šventė 
dain. J. Kazėnas ir V. Jurgelis, 
Ei Jaunyste, dain. J. Kazėnas, 
B. Kazėnas, V. Jurgelis ir R. 
Čyvaitė. Mūsų kuopa, dain. visi. 
Akomponiatore — D. Sušinskai- 
tė, Pranešėja — V. Nasvytytė, 
akordeonistai: V. Klimaitis, A. 
Matulevičius, G. Puškorius ir Š. 
Stempužis.

Jaunučiai meninę dalį išpildė 
gerai. Tenka didelė padėka J. 
Kazėnui, kuris daug yra įdėjęs 
darbo jų paruošimui pasirodyti 
scenoje. Plojimų nepasigailėta 
visiems, ypač R. Čyvaitei. Pui
kiai pasirodė ir sol. J. Kazėnas 
ir V. Jurgelis, bei pranešėja V. 
Nasvytytė. Po meninės dalies 
sk. pirm. pasidžiaugė, kad sky
riaus ramovėnas Vytautas Jo
kūbaitis, Pilėnų Skautų tunto 
tuntininkas yra apdovanotas 
Amerikos skautų “Sidabro Veb- 
ro” aukščiausiu skautų ordenu 
už pasišventimą skautijai. Džiu
gu, kad amerikiečiai įvertina 
mūsų darbuotojus. Minėjimo da
lyviai nepagailėjo Vytautui Jo
kūbaičiui plojimų ir sveikinimų.

Minėjimas baigtas giedant 
Lietuvos himną. Po to sekė vai
šės ir pasidalinimas įspūdžiais.

L. Žvirkalnis

BALTO VAJUS
Primename, kad Balfo aukų 

vajus baigiasi gruodžio 15 d. 
Dauguma Clevelando lietuvių 
atsiliepė su aukomis į rinkėjų 
prašymus, bet dalis ne. Prašo
me atsakyti į mūsų pasiųstus 
laiškus ir paaukoti po pasaulį 
išblaškytiems, ligoniams, dažnai 
be duonos ir be vilties vargstan
tiems lietuviams. \

Ačiū aukojusiems. 
Clevelando skyr. v-ba

Dalis studentų, kurie Laisves žygio metu lapkričio 13 d. buvo įsiveržę 
į Jungtines Tautas, susitiko lietuvių studentų suvažiavime Clevelande.

Nuotr. J. Garlos

Literatūros vakare dr. H. Nagys skaito savo kūrybą. Nuotr. J. Garlos

LITERATŪROS VAKARAS

Padėkos dienos savaitgaly 
Clevelandas net tris dienas tu
rėjo mielus svečius savo tarpe. 
Lietuviai studentai suvažiavo 
čionai ne tik pasilinksminti, ne 
tik sutikti savo draugus bei pa
žįstamus, prisiminti savo sto
vyklavimo ir kitų atsitikimų die 
nas, bet ir pasvarstyti klausi
mus, rūpimus ne tik studenti
jai, bet ir visiems nuoširdiems 
lietuviams. Ir suvažiavimo pro
gramos viršelis aiškiai bylojo, 
kad buvo susirinkę rimtam rei
kalui, svarbiom problemom ap- 

1 svarstyti: Lietuva ir išeivija 25 
metų perspektyvoje ir kas to
liau? Ir šį reikalą jie giliai ir 
nuoširdžiai palietė.

Clevelando liet. visuomenė bu 
vo kviečiama į simpoziumą ir į 
literatūros vakarą, kuriuo, ga
lima sakyti, ir buvo užbaigtas 
šis penkioliktasis lietuvių stu
dentų sąjungos suvažiavimas.

Didžiausio viešbučio, esančio 
pačiame miesto ęentre “Auksi
nio rūmo” erdvioje salėje, su 
geru valandos pavėlavimu (čia 
jaunieji pamėgdžiojo Clevelan
do lietuvių “punktualumą”) li
teratūros vakaras buvo pradė
tas vakaro programos A. Au- 
gustinavičienės įvadiniu žodžiu, 
pristatant literatūros vakaro da 
lyvius. Liter. magistrė Augusti
navičienė pasidžiaugė, kad ir 
čia galima pakartoti jau prieš 
keletą valandų simpoziume iš
keltą mintį — kurianti tauta 
nemiršta. Anot pranešėjos, atei
nanti nauja subrendusi jaunųjų 
rašytojų karta. Geriausieji iš jų 
bus gyvenimo atrinkti, ir į mū
sų nemirštamąją literatūrą pa
teks tik didieji talentai. Tiktai 
dideli talentai pagimdo ir ver
tingas sroves.

Šiame lit. vakare dalyvaują 
Henrikas Nagys, Rimvydas Šil 
bajoris ir Kostas Ostrauskas e- 
są panašios situacijos žmonės: 
panašūs amžiumi, visi turį lietu
višką jaunystę, mokslus vaini
kavę daktarų laipsniais jau sve
tur.

Pavergtos Lietuvos kūrėjai
Dr. R. Šilbajoris, universite

to liter. profesorius Columbus, 
Ohio, buvęs išsiųstas metams 
kaip Exchange student į Rusiją 
pagilinti rusų kalbą, lankėsi Lie 
tuvoje, šiame vakare paskaitė 
pavergtos tautos kūrybos. Anot 
jo, pavergtos Lietuvos poezi
joje ryškus ieškojimas naujo
vių, noras socialistinio gyveni
mo, ilgesys tikrosios Lietuvos, 
tikrojo lietuviškojo individua
lumo. Visoje kūryboje aiškiai 
kyšanti tendencija atiduoti ra
šytojo “duoklę” okupantui. Pa
vergtos Lietuvos poezija esan
ti menkesnė, negu vakarų kul
tūros įtakoje sukurta. Prof. 
Šilbajoris paskaitė Vaičiūnaitės 
Skersgatvių madoną, Duoną, 
Vilnelę; Maldonio Kelias pro 
seną bažnyčią, Patyrimas; Pal
ei suskaitės eilėraštį be pavadi
nimo ir iš Egyptiečių motyvų, 
J. Marcinkevičiaus ištrauka iš 
Kraujas ir pelenai ir Mieželai
čio kūrybos.

Modernistai - simbolikai
Dr. K. Ostrauskas, dramatur 

gas, padaręs lituanistikos dok- 
taratą, pradės dėstyti lituanisti
ką Philadelphijos universitete. 
Jo kūryba abstrakti, moderni, 
jis ryškus vadinamojo absurdo 
teatro atstovas. Jo paties žo
džiais tariant jo dramos tradi

ciniai publikai tebėra svetimos. 
Paskaitė įdomią ištrauką iš nau
jos dramos “Duobkasiai”.

Dr. H. Nagys, poetas, išlei
dęs kelis poezijos rinkinius, skai 
tė iš naujosios savo kūrybos. 
Jo kūryba abstrakti, joje ryš
kus gilus ieškojimas, įdomi sim
bolika.

Literatūros vakaro klausėsi 
arti 400 studentų ir Clevelan
do svečių. Po programos buvo 
šokiai. Šokių pertraukų metu 
lietuviškoji studentija salės vi
dury sustoję ratu darniai su
dainavo eilę lietuviškų ir popu- 
l'ariųjų studentiškų dainų, ėjo 
ratelių. Miela buvo ausiai girdė
ti gražių sutartinių, palydint a- 
kordeonu, gražu buvo žiūrėti į 
jaunyste besišypsančius lietuviš 
kus veidus. Apie studentų suva
žiavimą plačiau duosime vėliau.

SPAUDOS KIOSKE
jau galima gauti Stempužienės 
plokštelė “Dainos”, naujai iš
leistoji lietuvių beletristikos an- 
talogijos II-ji i dalis, Gražulio 
šleista aktualia knyga Kaip iš
vengti širdies priepuolių, liuk
susinę Sibiro maldaknygės lai
dą, kalėdinių atviručių ir kitų 
knygų.

Kioskas atidaras po liet. su
mos šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

CLEVELANDO NERINGOS 
SKAUČIŲ TUNTAS

šiais metais švenčia 15-kos me
tų sukaktį. Ta proga š. m. gruo
džio 5 d. yra numatyta sekanti 
programa: 10:30 v. ryto — šv. 
mišios, šv. Jurgio bažnyčioje. 
4 vai. p. p. — iškilminga Nerin
gos skaučių tunto sueiga ir drau 
govių pasirodymai, šv. Jurgio 
parapijos saieje.

Visos neringietės gruodžio 5 
d., tunto ruošiamoje programo
je privalo dalyvauti.

Tėveliai, skaučių bičiuliai, pri 
jaučiantieji ir visos jaunimo or
ganizacijos maloniai kviečiamos 
sueigoje dalyvauti.

Po sueigos kuklios tunto vai
šės. Atskirų pakvietimų nebus 
siuntinėjama.

Savo atsilankymu kiekvienas 
pritarsite mūsų gražios lietuvai
čių skaučių organizacijos ilgų me 
tų nuveiktiems darbams. Nes jų 
pastangos ir pasiaukojimai yra 
kaip jų pereitos vasaros stovyk
los daina sakė:

Mūs darbai ir mūsų dainos
Lietuva brangi,
Tegul būna tavo garbei
Nors čia iš toli.

Sesė Mirga
JAUNI POLITIKAI

Clevelando šv. Juozapo gim
nazijoje, įsteigtas politikos bū
relis, kuriame jie nagrinėja į- 
vairius politinius klausimus. 
Tarp kitų gabiųjų moksleivių 
dalyvauja ir du lietuviai, Skar
dis ir šuojus, linkime sėkmėsiš- 
augti gabiais politikieriais. D.

NAUJŲJŲ 1966 METŲ 
SUTIKIMO BALIUS,

rengiamas LB 1-mos apyl. val
dybos, įvyks gruodžio 31 d. šv. 
Jurgio parapijos salėje. Kvieti
mus jau galima įsigyti pas val
dybos narius ar užsakyti telef.: 
A. Jonaitis 681 - 2849 ir F. Ei- 
dimtas 881-1921.

Dalyvavimas 6 dol. asmeniui. 
Stalai bus paruošti 10-čiai as
menų. Vaišių paruošimui pa
kviesta clevelandiečiams žino
ma kulinarė I. Navickienė. Pa

silinksminimui gros Joe Wendel 
kapela.

Salė bus atidaryta nuo 8 vai. 
v., vaišių pradžia 9:30 vai. v.

Rengėjų pasiruošimo patogu
mui, valdyba prašo norinčiųjų 
dalyvauti kvietimus užsisakyti 
iš anksto, o be to, ir dalyvių 
skaičius numatytas ribotas.

Šių Naujųjų Metų sutikime 
dalyviai turės progos laimėti 
dailininko Česlovo Januso ver
tingą paveikslą, kurį jis yra 
skyręs 1-mos apylinkės valdy
bai.

Dalyvaukime Naujųjų Metų 
sutikime gausiai. Sueikime drau 
ge senuosius metus palydint pa
miršti senus nesusipratimėlius 
ir įžengiant į naujuosius vėl vi
si kaip vienas tęsti kovą dėl 
mūsų tėvynės laisvės. Tad su
tikime Naujuosius Metus jau
kioje ir lietuviškoje nuotaikoje 
savoje pastogėje. (Pr.)

LB Clevelando 1-mos 
apylinkės valdyba

— Dėl Lietuvos kariuomenės
šventės minėjimo atidėtas AT,T 
vakaras įvyks 1966 m. sausio 
mėn. 15 d.

— Prelį M. Krupavičiaus 80 
m. amžiaus sukakties minėji
mas atidedamas į 1966 m. vasa
rio mėn. 27 d.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Šv. Kazimiero lit. mokyklos 

tėvų komitetas šaukia tėvų su
sirinkimą šį sekmadienį, gruo
džio 5 d., po 10 vai. pamaldų 
naujosios parapijos mokyklos 
salėje.

Tėvai maloniai prašomi daly
vauti. Norį užsimokėti už moks 
lą, prašomi kreiptis į komite
to ižd. Ireną Sušinskienę. V. V.

CLEVELANDO ORGANIZACIJŲ
ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių tarybos Cle
velando skyriaus organizacijų at
stovų susirinkimas įvyksta sekma
dienį, gruodžio 5 d., 12 vai., Lie
tuvių klubo apatinėje salėje. Visos 
Alte dalyvaujančios organizacijos 
prašomos atsiųsti savo atstovus

Numatyta darbotvarkė
1. Metinio susirinkimo protoko

las. 2. Valdybos pranešimas: a. 
Skyriaus veikla Clevelande, b. Sky
riaus veikla JAV Kongrese, c. Da
bartinė padėtis. 3. Pranešimo dis
kusijos. 4. Tolimesnė Skyriaus veik
la JAV Kongrese: a. JAV—So
vietų Sąjungos konsularinė sutar
tis, b. Pabaltijo rezoliucijos, c Ki
ti uždaviniai. 5. Numatyta veikla 
Clevelande, a. Minėjimai, b. Kultū-

lllllllllllllllllillllliuillllllllllllllllllllllllll
GALITE UŽSISAKYTI 

VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

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

(Atkelta iš 3 psl.) 
nečių Vilniuje taktika santykiuo 
se su laisvaisiais lietuviais — 
perėjimas iš izoliacijos į kon
taktų ieškojimą — verčia mus 
labiau suglaudinti kovotojų dėl 
Lietuvos laisvės gretas, labiau 
susidrausminti, mūsų kovą la- 

, biau suprincipinti.
Apgailestaudamas turiu pa

stebėti, kad politinėje laisvųjų 
' lietuvių organizacijoje vis la
biau pradėjo reikštis išcentrinės 
tendencijos, kad pradėjo atsi
rasti mūsuose neaiškumų ir 
spragų pačioje Lietuvos laisvi
nimo sampratoje. Vis labiau 
blanksta Lietuvos valstybingu
mo koncepcija, mažiau bojamas 
esamas tarptautinis Lietuvos 
statusas. Per savo agentus oku 
pantas stengiasi sukelti abejo
nių Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo realumu ir įtaigoja 
tenkintis tam tikra priklauso
mybės forma. Savotiškai supran 
tarno pragmatizmo pasekėjai ke 
lia kultūrinio prado primatą 
prieš politinį. Tatai logiškai tu
ri vesti į tam tikrą laisvųjų lie
tuvių santykiavimą su okupuo
tu kraštu ir jo gyventojais.
Kokie yra Lietuvos laisvinimo 

sampratos elementai?

1) Nepriklausoma Lietuva su 
tarptautinėmis sutartimis nu-

i matytomis jos sienomis. Gaila, 
kad patriotais dėdamiesi oku
puotos Lietuvos pareigūnai Vil
niuje nieko nedaro, kad jų glo
bėjai grąžintų Lietuvai Maskvos 
sutarties apibrėžtas Lietuvai pri 
klausančias žemes.

2) Lietuvos suverenių teisių 
vykdymo Lietuvoje ir svetur at
statymas. Atstačiusi savo nepri 
klausomybę, Lietuva dalyvauja 
tarptautinėse organizacijose — 
pasaulinėse ir europinėse — 
kaip lygiateisis narys. Vidaus 
santvarkos klausimą laisvais 
rinkimais išspręs pati lietuvių 
tauta.

3) Esamo tarptautinio Lietu 
vos statuso, atseit Lietuvos vals 
iybingumo, respektavimas. Lie
tuva tebėra suverene valstybė, 
tik, svetimai galiai ją kariškai 
okupavus, suverenių teisių vyk
dymas krašte yra padarytas ne
galimas. Svetur tos teisės iš da
lies tebėra vykdomos nepriklau
somos Lietuvos diplomatų ir 
konsulų. Todėl turi būti tinka
mai respektuojami ir vertinami 
ir to tarptautinio Lietuvos sta
tuso simboliai — Lietuvos dip-

riniai parengimai, c. Bendra poli
tinė veikla su kitų tautybių ir ame
rikiečių organizacijomis. 6. Disku
sijos, klausimai ir sumanymai.

ALT Clevelando 
skyriaus valdyba

current dividend on investment bonus
DIVIDENDŲ MORASU PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS.

Uz 1 metų investavimo bonus mokama 4%% dividendų kas pusmeti ir 
dar Išmokame 1x1 už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
•4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir šeStadj 9 v. r. — 4:30 p. p.
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Z*|DPI IIT TT W ® RADIO (LIETUVIAI) 
VIKUUI I I «V. sav. DAN LIUTIKAS 
TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBS. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavlmaa • GARANTIJA • KREDITAS

>412 WKST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

lomatiniai ir konsulariniai at
stovai.

4) Prievartinis Lietuvos Res
publikos įjungimas į Sovietų 
Sąjungą ir pastarosios jai už
kartas marijonetinis komunisti 
nis režimas yra neteisėti. Lais
vųjų lietuvių pareiga yra vengti 
veiksmų, kurie galėtų būti aiš
kinami kaip okupacinio režimo 
pripažinimas ar bent tylus su 
juo apsipratimas. Be to, jie tu
ri reikalauti, kad Sovietų Rusija 
ištrauktų iš Lietuvos savo ka
rines jėgas, administracijos ir 
komunistų partijos aparatus.

5) Lietuvių tautos išlikimą ir 
jos tautinės kultūros kūrimą bei 
išsiplėtimą sąlygoja politinė Lie 
tuvos laisvė. Todėl dabarties są 
lygose, Lietuvai esant okupuo
tai, politiniam pradui teikiamas 
pirmumas prieš kultūrinį pradą.

Laisvųjų lietuvių vienodai su
prasta Lietuvos laisvinimo sam 
prata, tautinė drausmė, atsto
janti šiandien valdžios autorite
tą, ir organizacinis susiklausi- 
mas yra sąlyga ir laidas kovai 
dėl Lietuvos laisvės laimėti.

“AUKSO ŽĄSIS” CLEVE
LANDE

Pirmasis spalvotas B. Pukele- 
vičiūtės filmas “AUKSO ŽĄ
SIS” Clevelande bus rodoma 
šeštadienį ir sekmadienį, gruo
džio m. 11 ir 12 dienomis Nau
josios parapijos salėje, 18022 
Neff Road.

Šeštadienį bus filmo premje
ra Clevelande 7 vai. vakare. 
Sekmadienį bus du seansai 5 v. 
ir 8 v. Pirmasis seansas yra 
skiriamas Lituanistinių mokyk
lų mokiniams.

Bilietų kainos 2.50 dol., jau
nimui iki 18 metų amžiaus 1.00 
ir Lituanistinių mokyklų moki
niams, jeigu jie bilietus įsigyja 
per mokykla 0.50 dol. Bilietai 
bus iš anksto parduodami kiek
vieną sekmadienį po pamaldų 
parapijos salėje ir jau gaunami 
pas platintojus — SLA seimui 
rengti komiteto narius. Bilietus 
galima užsisakyti pas iždininką 
Igną Starkevičių telefonu 881- 
5425.

Primename, kad visi seansai 
bus pradedami punktualiai. Prie 
įėjimo susigrūdimui išvengti pa
tariame bilietus įsigyti iš anks
to. Atsiminkite, kad “AUKSO 
ŽĄSIS” į Clevelandą atskrenda 
gruodžio 11 ir 12 dienomis — 
nepraleiskite progos jos visi pa
matyti. Rengėjai.

(pr.)



LIETUVIU IR LIETUVYBĖS 
TARNYBOJE

Lietuvių evangelikų liuteronų kunigo A. Trakio sidabrinė 
sukaktis

VALTERIS BENDIKAS

Plačiai lietuviams pažįstamas 
Chicagos lietuvių evangelikų Eu 
teronų Tėviškės parapijos kle
bonas kun. Ansas Trakis mini 
š. m. gruodžio 4 ir 5 d. savo 
kunigystės sidabrinę sukaktį. 
Šios sukakties atžymėjimui su
sidarė iš paskirų parapijos vie
netų minėjimo komitetas, kuris 
ruošia šį šeštadienį parapijos 
salėje pagerbimo vakarienę.

Kun. Anso Trakio įšventini
mas buvo 1940 metais liepos 
28 d., pačiu lietuvių tautos su
krėtimo metu, lietuvių evangeli
kų liuteronų Martyno Mažvydo 
vardo bažnyčioje Tauragėje, 
nors jo tėviškė Klaipėdos kraš
te. Tai buvo laikas, kada mi
nios paradavo gatvėse ir rėkė, 
šaukė nusavindamos visas baž
nytines institucijas. Tad visai 
nenuostabu, kad šį kaip tik iš 
Šveicarijos grįžusį jaunąjį ku
nigą jo draugas ir didelis lietu
vių patriotas dail. Adomas Bra- 
kas mėgino nuo tokio pašauki
mo kelio atkalbėti, nes, jau ku
nigai nebepageidaujami. Bet jis, 
užuot pasirinkęs tam laikui tin
kamesnę tarnybą, tvirtai apsi
sprendžia likti evangelikų liu
teronų Bažnyčios kunigu.

Kelias pagelbėti žmonėms
Nors pačioje pradžioje jis gal 

vojo studijuoti mediciną, bet jo 
tėvų namai buvo jame įskiepiję 
kunigystės pašaukimą. Jam su
sipažinus medicinos fakultete su 
lavonais, jis pradeda galvoti a- 
pie kunigo didingą tarnybą la
vono - karsto akivaizdoje, kada 
dar galima tarti žodį jo klau
santiems.

Kun. Anso Trakio tėvas Mi
kelis, miręs prieš 30 metų, bu
vo ne tik pavyzdingas ūkinin
kas Klaipėdos krašto Kuršelių 
kaime, bet ir Dievo žodžio skel
bėjas - sakytojas. Jis ne tik sa
vo namuose su 13 vaikų šeima 
kas rytą ir vakarą, net vidur
dienį ir paties darbymečio me
tu rasdavo laiko maldai ir gies
mėms, bet daug kartų savait
galiais keliaudavo po apylinkę 
skelbdamas savo tikėjimo bro
liams Dievo žodį gimtąja kal
ba. O sekmadieniai Trakių na
muose buvo Viešpaties diena va 
dinami. Čia buvo vėl giedamos 
lietuviškos giesmės, meldžiama
si, skaitomi įvairių pamokslinin 
kų kiekvienam metų sekmadie
niui atspausdinti pamokslai. Jo 
dabar 88-tus gyvenimo metus 
kopianti motina Trudė Trakienė 
buvo taip pat atsivežusi iš savo 
tėvelių Baltrių didelį dvasinį 
kraitį. Jos tėvas buvo irgi Die
vo žodžio skelbėjas, Senojo su
rinkimo vadovas ir net vienos 
knygos į lietuvių kalbą vertė
jas. Jis tais laikais net malda 
gydęs psichinius ligonius. Jos 
motina Barbė buvo žinomo Šven 
to Rašto į lietuvių kalbą vertė
jo mokytojo Einaro sesuo. Kun. 
Anso Trakio teta Urtė ištekė
jo už Kristupo Lokio, kuris bu
vo vasiuntinys Indijoje, o jo 
dėdė Ansas Baltris daugeliui 
dar žinomas lietuvninkų veikė
jas Klaipėdoje.

Kun. Ansas Trakis su tema 
“Pietizmas Mažojoje Lietuvoje” 
baigia gimnaziją ir 1934 me
tais įsimatrikuliuoja Vytauto 
Didžiojo universitete, evange
likų teologijos fakultete tolimes 
nėms studijoms. Čia jis ne tik 
studijuoja, bet dar randa laiko 
mokinių “Aušros” draugijai, baž 
nytiniam chorui, universiteto 
chorui ir kelioms kitoms stu
dentų draugijoms. Pagaliau 
1936 m. jis išvyksta į Šveicariją 
ir ten Bazelio universitete tę
sia Kaune pradėtas teologijos 
studijas. Tuo metu tenai dėsto 
žymūs evangelikų teologijos pro 
fesoriai kaip Koeberle ir Kari 
Barth.

Kun. Ansas Trakis, lietuvių evan
gelikų liuteronų Tėviškės parapijos 
klebonas.

Lietuvybė nulėmė pareigas
Vokiečiams vėl užėmus Klai

pėdos kraštą, jaunasis klaipė
dietis, gavęs įsakymą grįžti na
mo, apsisprendžia likti Lietuvos 
piliečiu ir persikelia į Zuericho 
universitetą, nors jo draugai 
klaipėdiečiai išskuba namo. Jam 
likus be finansinės paramos iš 
tėviškės, Zuericho universite
tas suteikia stipendiją, kurios 
pagalba jis baigia teologijos 
mokslą. Rusams 1940 m. užė
mus Lietuvą, jam siūloma pa
rapija Šveicarijoje, bet “noras 
būti ir tokiu sunkiausiu metu 
su savo tautiečiais” verčia jį 
palikti Šveicariją.

Po įšventinimo jis gauna iš 
Lietuvos Evangelikų liuteronų 
konsistorijos paskyrimą vikaru 
į Šilalės ev. liuteronų parapiją. 
Kada prasideda bolševikų tar
dymai, jis pajunta, kokios ne
lengvos kunigo pareigos. Nors 
Šilalės parapiečiai daugumoje 
buvo lietuviai, bet, sąlygoms 
taip susidėjus, didžioji daugu
ma apsisprendžia “emigruoti” į 
Vokietiją. Tad ir kun. A. Tra
kis nutaria vykti su didžiąja 
parapijos dalimi į Vakarus, 
nors jo dėdė Ansas Baltris, ku
ris jau liko kunigu Kretingoje, 
labai mėgino jį nuo tokio užsi- 
nojimo atkalbėti.

Pagalba saviems ir svetimiems

Jis atvykęs į Vokietiją to pa
ties likimo žmonėms mėgina kas 
sekmadienį dar atlaikyti lietu
viškas pamaldas stovykloje ir 
net dėstyti lietuvių kalbą liau
dies mokykloje, kol gestapinin
kai pradėjo vėl naktinius tar
dymus. Karui baigiantis, jis 
gauna progos nuvykti į Lietu
vą ir tenai įvairiose vietose lai
ko vėl pamaldas, bet kartu turi 
ir slapstytis, nes jis neturi tei
sės tenai užsilaikyti. Kada mū

Kaip Kalėdų eglutė Indianapolyje, 
paminklas ir tai yra aukščiausia

Ind., atrodo žvakutėmis papuoštas 
Kalėdų eglutė visoje Amerikoje.

sų tautiečiai pradeda bėgti į 
Vakarus, čia kun. A. Trakis pa
sitarnauja savo vokiečių kal
bos žinojimu daugeliui žmonių.

Karui užsibaigus Bavarijos 
evangelikų liuteronų bažnyčia 
duoda paskyrimą vienoje pa
rapijoje Hof/Saale mieste. Te
nai jis pastebi, kad netoliese 
tiek daug vokiečių belaisvių be 
dvas ško aprūpinimo. Tad ap
sirūpinęs atitinkamu sąjunginin 
kų leidimu pradeda dvasininko 
tarnybą belaisvių stovykloje. 
Čia jis priimamas su susidomė
jimu, ką tas Litauer - lietuvis 
pasakys, norėjo daugelis bu
vusių aukštų Vokietijos valdi
ninkų ir karininkų žinoti. O ka
da jie įsitikino jo nuoširdžiu 
noru jiems padėti, jis būdavo 
priimamas su pagarba.

Bet tuo metu gauna jis DP 
stovyklose gyvenančių lietuvių 
evangelikų liuteronų kvietimą 
juos aptarnauti. Jis palieka pa
togius privačius namus ir sku
ba į stovyklą gyventi, kad pa
tarnavus savo žmonėms, nors 
vokiečių bažnytinė vadovybė 
siūlė net tris parapijas, kad tik 
jis liktų jų tarpe.

Plačioje veikloje
Jis, atsikėlęs į DP stovyklą, 

tuoj imasi žygių lietuvių evan
gelikų liuteronų suvienijimui, į- 
steigia jaunimo stovyklas, pasi
rūpina šios lietuviškos bažny
čios priėmimu į Pasaulio Liu
teronų bažnyčių sąjungą, remia 
įvairių šios tikybos spaudos lei
dimą.

Kun. A. Trakis, atvykęs į A- 
meriką ir suėjęs su atitinka
momis šio krašto įstaigomis, 
gauna paskyrimą redaguoti “E- 
vangelijos Žodį” lietuvių kalba. 
Kurį laiką tenka dėstyti siste- 
matinę teologiją Augustanos te
ologinėje seminarijoje. Dalyvau
ja įvairiuose suvažiavimuose, vi 
sur kelia Lietuvos vardą, ir vi
sur pasirodo tarp kitų tautų vė
liavų ir Lietuvos trispalvė.

Pagaliau 1951-52 metais įstei
giama Tėviškės bažnyčia, kuri 
laikosi tėvynėje Lietuvoje tu
rėtos tradicijos. Be savos pa
rapijos aptarnavimo, jis dar ku
rį laiką aptarnavo net kai ku- 
•as parapijas Kanadoje. Vėl 

rūpinasi naujo giesmyno leidi
mu, ev. liut. laikraščio “Svečio” 
redagavimu, dalyvavo prieš po
rą metų Pasaulio Liuteronų s- 
gos suvažiavime Suomijoje, ku
rios sostinės spauda tuo laiku 
ir Lietuvos vardą garsino savo 
pirmuosiuose puslapiuose.

Kun. Ansas Trakis šiandien 
atstovauja bažnytinę tarybą A- 
merikoje, priklauso įvairioms 
komisijoms, lietuvių Skautų są
jungos pirmijai, Lietuvių bend
ruomenės tarybai ir įvairioms 
kitoms lietuviškoms organizaci
joms.

Šia proga reiktų tik linkėti, 
kad jis, pasisėmęs stiprybės iš 
dvasiniai turtingos šeimos tra
dicinės praeities, galėtų toliau 
nepailstamai tarnauti savos tau
tos žmonių gerovei.

SĖKMINGA MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

JAV Lietuvių mokytojų kon
ferencija, įvykusi lapkričio 27 
ir 28 d. Chicagoje, praėjo gra
žioje,darnioje ir darbingoje nuo 
taikoje. Joje dalyvavo ne tik 
Chicagoje gyveną mokytojai (jų 
galėjo dalyvauti daug dau
giau!), bet ir iš tolimų vietų: 
Danis iš Californijos, Ruzgienė 
ir Kregždienė iš New Yorko, 
Sližys iš Detroito, Turūta iš 
Grand Rapids (jis ten dirba lit. 
mokykloje nuo 1949 m., negau
damas jokio atlyginimo) ir kt. 
Pasigesta atstovų iš Clevelan
do ir kitų artesnių vietų.

Konferencija pradėta lapkri
čio 27 d. 10 vai. r. mokytojų 
Vaišvilienės ir Juknevičienės pa 
rodomąja pamoka “Lietuvybės 
pradai ALMD-jos vaikų namuo
se”. Į aplinkui sustojusių ir su
sėdusių stebėtojų tarpą suėjo 
dvi grupės vaikučių, greitai susi 
rado savo vietas (pamoka vy
ko natūralioje aplinkoje, nuo
latinėje jų darbo vietoje — 
AT/MD-jos vaikų namuose, 2743
W. 69 gatvėje) ir pradėjo savo 
darbą. Žiūrovai buvo maloniai 
nustebinti mokymo priemonių 
gausumu bei įvairumu. Kiekvie
nas vaikutis turėjo savo užsiė
mimą: vieni dėliojo paveiksliu
kus ir rinko jiems atitinkamus 
lietuviškus pavadinimus, kiti į 
atitinkamas vietas kilojo žemė
lapių figūras, treti iš raidžių 
dėliojo žodžius ir t.t.

Nors nuo pamokos vidurio be
veik visi žiūrovai pakilo iš savo 
sėdimųjų vietų ir iš arčiau pra

Lietuvių mokytojų konferencijos prezidiumas. Iš k. j d.: Turūta (stovi) 
Ruzgienė, Masilionis ir sekretoriatas — Narutienė ir Lapinskas.

Nuotr. A. Gulbinsko

dėjo stebėti vaikų darbą, stebi
mieji elgėsi visai laisvai, lyg 
jokio pašalinio žmogaus čia ne
būtų.

Įdomi paskaita
Po pamokos S. Vaišvilienė 

skaitė paskaitą “Kalbos vysty
masis dr. Montessori ir paskuti
nių tyrimų šviesoje”. Savo pa
skaitoje ji pažymėjo, kad šiuo 
metu JAV valdžia susirūpino 
priešdarželinių vaikų (3-5 me
tų) mokymu bei auklėjimu, nes 
pastebėtas didelis vaiko imlu
mas. Mažas vaikas ne tik su
geba išmokti skaityti, rašyti ir 
skaičiuoti: vaiko pergyvenimų 
kokybė nulemia ir jo pažangą 
ateityje. Kas šiandien, po 50 
metų, atrandama Amerikoje, be 
tyrinėjant mažą vaiką ir jame 
glūdintį pajėgumą mokytis, tam 
davė pradžią Montessori Itali
joje, beturčių rajone, įsteigtuo
se vaikų namuose.

Montessori visur pabrėžia, 
kad pirmieji penkeri žmogaus 
amžiaus metai yra reikšmingiau 
si visame jo gyvenime. Šis lai
kotarpis labai svarbus ir vaiko 
kalbos vystymosi. Vaikas mo
kosi kalbos jau ir tada, kai jis 
dar nekalba, o tik klausosi. Mon 
tessori klasėje šnekamosios kal
bos ir rašytinės mokoma pagre
čiui. Visa pirma duodama pažin
ti per jusles, paskui pristatomas 
vardas, daug kartų kartojamas 
ir vis naujose situacijose ir for
mose. Auklėtoja yra kalbos pa
vyzdys.

Žiūrovams pastebėjus, kad 
parodomosios pamokos metu vai 
kai naudoja tik rašytines rai
des, diskusijose buvo iškelti 
klausimai, ar pradėtina vaikus 
mokyti nuo didžiųjų, ar nuo ma 
žųjų. Buvo paaiškinta, kad čia 
vaikai supažindinami tik su ra
šytinėmis mažosiomis raidėmis, 
vėliau su rašyt, didžiosiomis, o 
spausdintų raidžių pažinimas 
įvyksta spontaniškai, be dides
nių pastangų.

Parodomosios pamokos
Iš Vaikų namų 12 vai. persi

keliama į Jaunimo centrą, kur 
pavalgomi LB Chicagos apy- 
gai do?, lėšom s surengti moky
tojams pietūs o 2 vai. vėl pra
dedamas darbas dviem parodo- 
mos'om's pamokomis: pirmąją 

ėda S. Jonyn enė — skaitymas 
V skyr uje, antrąją veda dr. Z. 
Ašoklis — literatūros pamoka 
VII klasėje. Abu mokytojai var 
toja daugybę vaizdinių priemo
nių. S. Jonyn enės pamokoje 
skaitoma ap;e “artoją ir verpė
ją” (faktškai apie audėją), tai 
turimas stakl ų modelis su pra
dėtu austi audiniu, turimi ir ki
ti paveikslai, kurie pavaizduoja 
klasėje palieč amus dalykus. Dr. 
Z. A šoki's aišk na Maironį. Jo 
atsineštos trys vaizdinės prie
monės : žemėlapis, vaizduojąs 
vietas, kuriose teko Maironiui 
mokytis ir ilgiau gyventi, di
džiulis lapas su gražiai sugru
puotomis nuotraukomis, vaiz
duojančiomis patį Maironį ir į- 
vairias vietas; trečiame lape 
ryškiomis raidėmis sužymėtos 
Maironio veiklos šakos: poetas, 
dramaturgas, mokslininkas, auk 
lėtojas. Abi pamokos praėjo gy
vai, į darbą įtraukiant beveik
visus mokytojus.

Diskusijose buvo dalyvių iš
keltas vienas kitas klausimas 
ir užmetimas, bet visi santūrūs, 
nes kiekvienas žino teoriją, kaip 
turėtų būti dirbama, bet beveik 
kiekvienas taip pat žino, kokio

se sunkiose sąlygose tenka dau
geliui dirbti.

Programų reikalas
Išklausius vieną paskaitą ir 

pažiūrėjus trijų parodomųjų pa 
mokų, švietimo tarybos pirm. 
J. Ignatonis kiek ilgesniu žo
džiu pradeda kitą, jau oficiales
nę konferencijos dalį, į prezidiu 
mą pakviesdamas Masilionį, Chi 
cagos Aukšt. lit. mokyklos di
rektorių, Ruzgienę, Brooklyno 
Maironio lit. mokyklos vedėją 
ir Turūtą, Grand Rapids lit. 
mokyklos vedėją. Jie pasikeisda
mi pirmininkavo posėdžiui. Sek
retoriavo Narutienė, Dariaus 
Girėno lit. mokyklos mokytoja, 
ir Lapinskas, Roselando lit. mo
kyklos vedėjas ir Mokytojų są
jungos pirm.

J. Plačas referavo programų 
reikalą. Pradinių ir aukšt. lit. 
mokyklų programos peržiūrė
tos, detalizuotos, bet tik maž
možiai tekeisti. Naujenybė IX 
ir X sk. programos. Tokie sky
riai steigtini ten, kur nėra aukš 
tesniųjų lit. mokyklų. Kita nau
jenybė — sudarytos priešmokyk 
linio amžiaus programos. Dis
kusijose pasigesta tautinių šo
kių ir dainavimo programų.

Pagelbinės priemonės
Vadovėlių klausimą referavo 

J. Tamulis. Nors pamažu, bet 
jau baigiami gaminti vadovėliai 
ir tiems skyriams, kuriems ne
turėta. Aktualus yra gero ele
mentoriaus reikalas. Diskusijo
se nusiskusta labai lėtu Lietu
vos istorijos leidimu: kelinti me 
tai žadama, kad tuoj išeis, o vis 
neišeina.

Apie pažymėjimus ir pažan
gumo knygeles referavo J. Ka
valiūnas. Norima įvesti dvejopi 
pažymėjimai: baigimo ir lanky
mo.

J. Masilionis supažindino klau 
sytojus su pagelbinėmis prie
monėmis — “Lietuvių kalbos 
pratimais”, kuriuos parašė Chi-

cagos Aukšt. lit. mokyklos mo
kytojai D. Velička, I. Serapinas 
ir J. Masilionis, o išleido mo
kyklos tėvų komitetas L. Ras- 
lavičiaus rūpesčiu ir pastango
mis. D. Velička ir J. Kavaliū
nas pademonstravo dar kitą šios 
mokyklos vaizdinę priemonę, pa 
gamintą talkininkaujant Ped. 
Lit. institutui, tai paukščių (ir 
kitus Lietuviškos buities) vaiz
dus ir magnetofono juoston įra
šytus jų garsus. Diskusijose pa
sigerėta paukščių vaizdais ir 
garsais, bet suabejota, ar verta 
šių laikų vaikams rodyti aplū
žusias jaujas ir pan.

V. Vijeikis referuoja apie sa
vo ruošiamas knygutes — skai
tinius patiems mažiesiems. Jie 
būtų gausiai iliustruoti. Moky
tojai pritarė, kad tokie skaiti
niai reikalingi ir Švietimo tary
ba pažadėjo dailininkui talkinti.

Klausimuose ir sumanymuo
se iškilo gero stambaus Lietu
vos žemėlapio, kaip kad A. Vi- 
reliūno, reikalas. Pageidaujama, 
kad Švietimo taryba užvestų 
mokytojams tarnybos lapus. Nu 
siskundžiama, kad kai kur be 
reikalo intriguojama ir kliudo
ma mokytojams dirbti.

Pamaldos ir iškilmės sodely
Antroji konferencijos diena 

pradėta 10 vai. r. pamaldomis 
tėvų jėzuitų koplyčioje. Mišias 
laikė ir mokytojams pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. J. Bore- 
vičius, SJ. Po pamaldų buvo 
padėtas vainikas prie paminklo 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės. 
Šaltam orui esant, iškilmės at
liktos labai greitai. Prie pamink 
lo sakytiną kalbą J. Ignatonis 
pasakė posėdžių salėje, pabrėž
damas, kad didvyriais laikytini 
ne tik tie, kurie su ginklu ran
koje žuvo už tautos laisvę, bet

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
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FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET
DIDELIS PASIRINKIMAS 
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SKIP'S Sėli Service 
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202
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DUJARDIN V.S.O.P. IMPORTED 
GERMAN BRANDY Fifth $5.29

COEUR DE FRANCE GRANDE
Fine Champagne Cognac Fifth $4.29

STOCK 10 YEARS OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Fifth $3.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89
BUTON IMPORTED Dry or Svveet 

VERMOUTH 30 oz. Bottle $*1.00
COEUR DE FRANCE IMPORTED

Blackberry, Apricot or Cherry Liųueur Fifth $2-79
CANADA HOUSE IMPORTED 

CANADIAN WIHSKY Fifth $3-39
HIGHLAND MIST LMPORTED 

SCOTCH WHISKY Fifth $3.59
LEMON ICE LIQUEUR Fifth $3.79
BLATZ BEER

Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles Case $3.19

į didvyrių eiles įjungtini ir tie, 
kurie visą savo gyvenimą pa
skiria savo tautai šviesti ir auk
lėti. Tylos minute pagerbti mirę 
mokytojai.

Konferenciją sveikino JAV 
LB centro valdybos vardu J. 
Jasaitis, Chicagos apygardos ir 
Švietimo komisijos vardu B. 
Nainys, ALT centro valdybos 
vardu Blinstrubas, Atlanto pa
kraščio — Ruzgienė ir raštu — 
dr. A. Razma — Liet. fondo 
vardu.

Paskaita apie kalbų skirtumus
Po sveikinimų buvo baigiamo

ji šios konferencijos J. Danio 
paskaita “Amerikiečio proble
mos lietuvių kalbos pamokose”. 
Paskaitoje nurodė, kad kiekvie
na kalba turi daugiau ar ma
žiau skirtingų fonemų tinklą. 
Lietuvių kalbos fonemų tinklas 
gerokai skiriasi nuo anglų kal
bos. Mokytojas, bemokydamas 
lietuviuką, paveiktą anglų kal
bos, turi šiuos skirtumus pa
žinti ir sugebėti juos pastebėti 
pro mokinio turimų kalbinių į- 
gūdžių kompleksą.

JAV LB centro valdybos rū
pesčiu ir darbu visos paskaitos, 
programų projektai buvo iš ank 
sto rotatorium išspausdinti ir 
konferencijos metu dalyviams 
išdalinti. Tai didelis dalykas, nes 
tas paskaitas galima bus pa
studijuoti, į jas įsigilinti, prak
tikoj pritaikyti. O vis dėlto būtų 
gaila, jei jos nebūtų išspausdin
tos atskira knygele ar bent di
desniame žurnale.

JAV LB Švietimo taryba, y- 
pač jos pirm. J. Ignatonis ver
tas didelės mokytojų padėkos 
už šios konferencijos surengi
mą. Būtų gera, kad tokios kon
ferencijos virstų tradicinėmis. 
Išnykus mokytojų, skyriams laik 
raščiuose, konferencijos beliko 
vienintelis kelias pasidalinti min 
timis ir tarpusavy aktualius 
klausimus aptarti. J. Masilionis

BANGA
TV - Radio - Stereo
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street 

Tel. - 434 - 0421
P. Rudčnas — K. Šimulis

Telef. — CA 5-7252
ĮVAIRIAUSIŲ
PARDAVIMAS

TELEVIZIJOS, 
IR TAISYMAS,



ferenciją. Apygardos atsfovų 
metinį suvažiavimą nutarta sau 
kti 1966 m. vasario 6 d. Jauni
mo centre. Viršytas

DARBŲ VIRTINĖ LB APYGARDOS 
VALDYBAI

natoriams dar prieš ateinančio 
kongreso sesiją. Apygardos vai 
dyba pasižadėjo globoti Chica
goje vykstančią mokytojų kon-

leivių varžybų premijoms ir mo 
ksleivių leidinėliams.

Kiti reikalai
Turimomis žiniomis sekan

čioje kongreso sesijoje gali bū
ti svarstomas ir balsuojamas 
konsularinės sutarties su So
vietų Rusija klausimas, kuris 
šiuo metu, praėjęs pro atstovų 
rūmus, randasi JAV senate. A- 
pygardos valdyba nutarė orga
nizuoti parašų rinkimo akciją 

lituanistinių mokyklų paramos j prieš sutarties ratifikavimą ir 
prašymai, trūksta pinigų moks- nusiųsti tuos protestus savo se-

Franesame giminėms ir pažįstamiems, 
kad 1965 m. lapkričio men. 12 d. Kaune mi
rė mano mylimas brolis buvusio pionierių 
bataliono pulk. leitenantas Romualdas KA- 

ČIONIS (Kačinskas).

Nuliūdę: brolis Pranas su šeima

(Lapkričio 21 d. Jaunimo cen-1 
tre įvyko LB Chicagos apygar
dos valdybos posėdis. Kadangi 
kai kūne centro valdybos pa
vesti uždaviniai stokojo reikia
mų informacijų ir nuodugnes
nio išsiaiškinimo, į posėdį buvo 
pakviesti centro valdybos ir 
švietimo tarybos pirmininkai.

Lapkričio 11 d. raštu centro 
valdyba kreipėsi į apygardos 
valdybą prašydama suruošti Lie 
tuvos pavergimo 25 metų su
kakties minėjimų užbaigimo - 
akademiją, pakviečiant jon žy
mesnius amerikiečius. Meninės 
dalies programoje pakartoti 
“Reąuiem” ar “Vilniaus Var
pus”. Išsamiau šį klausimą ap
tarus su centro v-bos atstovais 
paaiškėjo, kad tokiu trumpu lai 
ku tinkamo tokio pobūdžio pa
rengimo nebūtų įmanoma su
ruošti, todėl nutarta jungtis 
prie rezistencinių organizacijų 
sėkančiais metais planuojamo 
panašaus minėjimo suruošimo. 
Durys turi būti atidaros visiems

Lituanistinių mokyklų moks
leivių dailiojo žodžio ir atpasa
kojimų bei diktantų varžybų fi
nansavimas ir techniškas suor
ganizavimas gula ant apygardos 
valdybos pečių. Nagrinėjant 
šias problemas, ta proga buvo 
iškeltas klausimas suteikimo 
progos varžybose dalyvauti ir 
tiems moksleiviams, kurie mo
kosi mokyklose neįeinančiose į 
LB rėmus arba tiems, kurie jo
kių mokyklų nelanko, bet yra 
pakankamai gerai tėvų paruoš
ti namie. Po ilgesnių diskusijų 
buvo prieita nuomonės, kad į 
tokias varžybas durys turi bū
ti atviros visiems lietuviškai be 
simokantiems lietuviukams. Su
rasti jų į varžybas įtraukimo 
būdą, nustatyti kvalifikacijas 
ir klasifikuoti į atitinkamas gru 
peš palikta apygardos švietimo 
komisijos kompetencijai.

Humoras ir pinigai
Atidavus dvejus metus inten

syvaus darbo bendruomeni
niams reikalams „apygardos vai 
dyba savo kadenciją nutarė už-

A. -f- A.
KAZIMIERUI PAUKŠČIUI 

mirus, jo žmoną Jadvygą, dukrą Gražiną su 
šeima ir sūnus Kęstutį ir Vytautą giliai už

jaučiame ir kartu liūdime.

šerkšnų ir Guntulių šeimos A. -j- A.
Inž. KAZIMIERUI PAUKŠČIUI 

staiga mirus, jo žmoną dail. Jadvygą, dukrą GRA
ŽINI, sūnus KĘSTUTI ir VYTUK#, didžioje liūdesio 
valandoje, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Povilas Kaupas
Praurimė ir Bronius Murinai su šeima 
Eleonora ir Aleksandras Marčiulioniai 

su šeima

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 Weat 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Buv. Tėvų Komiteto nariui
A. -į- A.

KAZIMIERUI PAUKŠČIUI mirus, 

jo žmoną JADVYGĄ, buv. mūsų mokyklos mokytoją, 
ir vaikus nuoširdžiausiai užjaučia ir kartu liūdi

Čikagos Aukštesnioji Lituanistikos 
Mokykla

Chicagos Ateitininkų Sendraugių nariui
A. f A. INŽ. K. PAUKŠČIUI mirus, 

jo žmonai JADVYGAI, dukrai GRAŽINAI su šeima ir 
sūnums KĘSTUČIUI ir VYTAUTUI bei kitiems jo gi
minėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime.

Chicagos Ateitininkai Sendraugiai A, Į A.
LANCE CPL. WALTER C. MILLER

UNITED STATES MARINE CORPS

tėvas ir sūnus
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345-6 
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108 - 09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Dipl. inž.
A. f A. KAZIMIERUI PAUKŠČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai, 
vaikams ir giminėms.

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Chicagos Skyrius ir 
“Technikos žodis”.

Gyveno Brighton Parko apyl.
Žuvo lapkr. 21 d., 1965, Marble Mountain, Viet Nam.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Walter B. ir Stella 

(Paplauskaitė), 2 seserys: Bunny Omastiak, švogeris Frank, 
Judith Kaminski, švogeris Edward, seneliai Kazimieras Paplaus- 
kes bei Anna ir Bruno Miller, 6 seserų vaikai, teta Catherine 
Pocius, jos vyras Ben ir dėdė Joseph Paplauskas, jo žmona 
Susan, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., gruod. 4 d. 2 vai. popiet 
John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California Avė.

Sekmad., gruodžio 5 d., 7:30 v. v. koplyčioje susirinks 
Dariaus-Girėno Am. Leg. Post 270, pagerbti velionį.

Laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 6 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, seserys, seneliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis. Tel. LA 3-0440.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcresf 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

A. -Į- A.
INZ. KAZIUI PAUKŠČIUI mirus, 

mielą p. Jadvygą ir jos šeimą nuoširdžiai už 
jaučiame ir kartu liūdime.

Sofija ir Juozas Graužiniai 
Emilija Petrauskaitė

EUDEIKISTėveliui ir vyrui,

V. JOMANTUI,
tragiškai žuvus, mielai kolegei Renatai, jos 
motinai, ir broliui reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Ann Arbor’o lietuviai studentai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
1 Tel. YArds 7-1741 2

4330-34 South California Avenue
Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

Pranešame ^riminėms, drau 
garus ir pažįstamiems, kar 
mirė

JAM’ŠKEVIČlICTf:
Gyveno 4019 S. Artesian Avenue.

Mirė lapkr. 30 d. 1965, 3 v. popiet, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Linkuvos parapijos. Ruponių kaimo.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko nuliūdime duktė Irena KazanausJltas, žentas Casfcon, 

anūkai William, Margaret Mary ir Andręw; sūnus Algirdas, anū
kas Algirdas, jr. švogeris Antanas I’ajieltis, jo žmona Marcella, 
pusseserė Ona Žiedas su šeima, pusseserė Ieva Kanušas su šei
ma, pusbrolis Ignaca Šileika,f jo žmona Marie ir šeima, uošviai 
Ona Ir Balys Putrimas su šeima, kiti giminės, draugai ir pa-

A. -J- A.
PETRAS KENTRA

Priklausė Maldos Apaštalavimo dr-Jai, Tretininkų dr-Jai, 
Moterų s-gos 20-tai kuopai.

Buvo amžina narė šių draugijų: šv. Kazimiero Sės. Rėmėjų, 
T; Marijonų Rėmėjų, T. Jėzuitų Rėmėjų, T. Saleziečių Rėmėjų, 
šv. 1 Pranciškaus ges. Vienuolyno (Pittsburghe) Rėmėjų ir T. 
Pranciškonų (Maine) Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. 
California Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštad.. gruodžio 4 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bud atlydėta į švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žentas Ir anūkai.
Laidot. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Gyveno Šv. Šeimos Viloje.
Mirė gruodžio 1 d., 1965, 5:45 vai. popiet, sulaukęs 80 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Šilalės para

pijos, šaručių kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Uršulė Paulaitis, jos 

vyras Jonas, brolio duktė su šeima, brolienė Julijona Liepienė 
su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo dr-jai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 

W. 71st St. Laidotuvės įvyks šeštad., gruodžio 4 d. iš koply
čios 10 vai. ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo ir kiti giminės.
Laid. direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

Walter Skiris
Gimė Lietuvoje. 

Krakių parapijos, 
kaimo.

Kilo iš 
Gudaičių

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sesuo Olesė Kunevičius, jos vy- 
rffi Antanas, jų vaikai Adolfas, 
Elsie ir Ant.ana.-4 su šeimomis, 
brolienė Stella Skiris, ir kiti 
giminės.

Kūnas pašarvotas 
Marąuette koplyčioje,
71st St..

Laidotuvės ivy.ks 
gruodžio 4 d. iš koplyčios 11 
vai. ryto bud atlydėtas i Švč. P. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vidus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėde.

Nuliūdę: Sesuo, švogeris Iv
kiti giminės.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345.

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

feakbag Facttittaa

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600
Petkaus 

2533 W.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

yr?’-* i 
STEPONAS C. LACKAWICZ

A. -Į- A.
CHARLES RAUBA, SR

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETER ZIGMUNT

Gyveno 4653 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Mirė gruodžio 1 d., 1965, 1:05 valį ryto, sulaukęs 78 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Melvina, pagal tėvus 

Kernauskas, sūnus Edward ir marti Joan; dvi dukterys: 
Eleonor Zigmunt ir Dorothy Welsch, žentas Peter; 3 anūkai; 
švogeris Zenis Kernauskas su šeima. Kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Hough koplyčioje, 4300 No. Central 
Avė., Chicago, Illinois.

Laidotuvės įvyks šeštad., gruodžio 4 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Our Lady of Victory parapijos baž
nyčią, 5212 W. Agatite St., kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę.: žmona, sūnus, dukterys, marti, žentas ir kiti 
giminės

Laidotuvių direktorius Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108

PETRAS BIELIŪNASGyveno 4546 S. California Avė.
Mirė gruodžio 1 d., 1965, 10:22 vai. popiet, sulaukęs 78 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Gaurės pa

rapijos, Bąlančių kaimo,
Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Casimir, marti Vir

ginia ir Raymond, marti Madgalen, 5 anūkai, sesuo Petronėlė 
Mališauskas su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Liet. Kęstučio Pašalpos Klubui.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. 

California Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., gruodžio 4 d. iš kop
lyčios 12 vai. dieną bus atlydėtas į Švč. P. M. Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, anūkai ir sesuo.

Laidot. direkt. John F. Eudeikis. Tel. LA 3-0440

Kuriam galui
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
KITE NUO $500 IKI $1,000.

4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ,

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC.
“U WILL LIKĘ US”

CHRYSLER • EMPERIAL 
PLYMOUTH • VALIANT

4030 Archer, VI7-1515

10821 S. MICHIGAN AVĖ, Tel- COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympie 2-1003
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X Leokadija Brazdienė, Jau-1
nimo centro tautinių šokių an
samblio vadovė, rūpinsis suda- j 
ryti programą, šeštadienį 
Springfield, III., į kur V. Šim- j 
kus ir J. Vaičiūnas, pakviesti j 
vietos LB apyl. valdybos, orga- j 
nizuoja išvyką.

X Juozapas Kusta, perėjęs į 
“Draugo” skaitytojų eiles, dar 
dienraščiui paremti paaukojo 20 
dol. Leidėjai dėkingi už tokią 
paramą.

X Baigiantis antrajam visuo
tiniam Vatikano susirinkimui 
pamokslą pasakys ateinantį sek 
madienį tėvų marijonų koply
čioje prie Draugo kun. Vytau
tas Bagdanavičius. Mišių pra
džia 9 vai. ryto.

X Brighton Parko Balfo 
skyriaus vajaus rinkėja A. 
Abelkienė surinko aukų 77.50 
dol. Ignas Veleckas, nors bū
damas pensininkas, prisidėjo 
prie vajaus pasisekimo 30 dol 
auka.

X Dail. Vladas Vijeikis, už
jausdamas vargstančius lietu
vius, Balfo vajaus proga per 
Brighton Parko skyrių paauko
jo 50 dol. šalpos reikalams.

x Pranciška Vaitkaitė, 18 
kolonijos geradarė parapijos ir 
daugelio vienuolynų, sunkiai ser 
ga. Guli Šv. Kryžiaus ligoninėj, 
kamb. 430. Galima aplankyti.

X Angelė ir Vytenis Dirkiai 
pereitą sekmadienį turėjo duk
relės Danos Marijos krikštynas. 
Šeimoje dar auga Danos sesutė 
Audrė ir broliukas Aleksandras.
Į vaišes B. Pakšto salėje susi
rinko gražus būrys giminių, ar
timųjų. Tėvai yra jaunieji aka
demikai, todėl ir subuvime daly
vavo daug jaunųjų šeimų. Krikš 
to tėvai: Jūratė Goslin ir Vy
tautas Rusteikis. Muzikas B. 
Pakštas ir garsiabalsis V. Rus
teikis paįvairino vaišes instru- 
mentaline ir vokaline muzika.

x Britų prekybos atašė Chi
cagoje Harry D. Hali, gen. kon
sulas dr. Petras Daužvardis ir 
LB Centro valdybos pirminin
kas Jonas Jasaitis su poniomis 
dalyvavo Operos baliuje praeitą 
šeštadienį tarp daugelio kitų 
operos mecenatų ir rėmėjų.

X “Neurozė — didžiausia ir 
dažniausia mūsų visų liga”. Tai 
pagrindinė paskaita Alvudo dva 
sinės sveikatos kursuose, šį 
penktadienį, gruodžio 3 d. 7 v. 
v. Marąuette Parko liet. para
pijos salėje. Programoje daly
vauja: kun. dr. Ignas Urbonas, 
kan. V. Zakarauskas, kun. J. 
Bružikas, SJ„ prof. J. Rugis, 
prof. A-. Liaugminas, gyd. A. 
Rugienė, gyd. O. Vaškevičiūtė, 
gyd. J. Adomavičius. Filmai, 
literatūra, užkanda — jau nuo 
5 v. p. p. Visi kviečiami, vi
siems įėjimas laisvas.

X Liet. gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis ir P. L. B. valdybos 
pirm. J. Bačiūnas dalyvaus 
gruodžio 5 d. rengiamame Alice 
Stephens sukaktuviniam kon
certe — vakarienėj ir pasakys 
sveikinimų kalbas, (pr.)

X Sendraugiai ateitininkai 
ruošia paskaitų ciklą visiems 
aktualiais klausimais. Pirmąją 
paskaitą skaitys iš Montrealio 
atvykstąs kun. dr. F. Juozevi- 
čius ateinantį penktadienį, gruo
džio 10 d. 7:30 v. v. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje. Paskai
tos tema — “Gyvosios medžia
gos sintezė ir krikščioniškoji 
mąstysena”. Visuomenė kvie
čiama — įėjimas nemokamas 

(pr.).
X LVS RAMOVĖS ir LDK 

BIRUTĖS Dr-jos rengiamame 
NAUJŲJŲ METŲ sutikimo ba
liuje, kuris įvyks Dariaus ir Gi
rėno Amerikos Legijono didžio
joje salėje, 4416 So. Westem 
Av., Chicago. šokiams gros, vi
siems gerai žinomas pono 
ŠNIUKŠTOS orkestras. (Pr.)

| X Už a. a. Vinco Ausiukai- 
čio sielą, minint jo trejų metų 
mirties sukaktį, šv. mišios bus 

; atlaikytos gruodžio 4 d., šeš- 
; tadienį, 7:30 vai. ryte Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Prašome vi
sus gimines, draugus ir pažis- 

j Lamus mišiose dalyvauti, (pr.)

X Lietuviu studentų sąjun
gos susirinkimas įvyks gruodžio 
10 d. Vyčių salėje 7:30 vai. Su
sirinkime bus diskutuojamos te 
mos, labai svarbios kiekvienam 
studentui. Reikalinga mūsų sky 
riui padaryti keletą nutarimų, 
kuriems reikalingi visų nuomo
nės ir balsai. Prašomi gausiai 
dalyvauti.

X Metropolitan opera šį šeš
tadienį, finansuojama Texaco 
alyvos kompanijos, pradeda 
transliuoti operas tiesiai iš sce
nos New Yorke. Šį šeštadienį 
bus perduota Verdi “Trubadū
ras”. Chicagoje bus galima klau 
sytis iš WGN stoties (720) ly
giai 1 vai. po p. paprastomis 
bangomis. Pertraukų metu yra 
pravedami įdomūs pasikalbėji
mai muzikos meno klausimais 
su pačiais žymiausiais pasaulio 
dirigentais, dainininkais, direkto 
riais, impresarijais ibei techni
kais.

X Moterų sąjungos 20 kp. 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 5 d. 1 v. p. p. mokyk
los kambary. Bus renkama val
dyba ir perskaityti sveikinimo 
bei padėkos laiškai. Narės, ku
rios neatsiėmė jubiliejinių kny
gų, prašomi atsiimti po susirin
kimo.

X Sol. Jonas Vaznelis šį šeš
tadienį išvyksta į New Yorką, 
kur gruodžio 5 d. duos solo kon
certą kartu su muz. Vlado Bal
trušaičio vadovaujamu choru. 
Prieš porą savaičių sol. Jonas 
/aznelis turėjo labai sėkmingą 
koncertą Detroito lietuviams.

X Janina Juknevičienė, Mon
tessori Vaikų namų mokytoja, 
gruodžio 2 d. šv. Kryžiaus ligo
ninėje turėjo sunkią operaciją. 
Dr. G. Balulio priežiūroje ligo
nė sveiksta 331 kambary.

X Balys Brazdžionis prane
ša, kad radijų ir televizijų bei 
dovanų krautuvė, 2646 W. 71 
St., bus atdara ir sekmadieniais 
nuo 9 — 2 v. p. p. iki Kalėdų. 
Čia galima įsigyti spalvotų TV, 
mažų ir didelių radijų su AM- 
FM, fonografų, sveikinimo kor
telių, liet. plokštelių ir įvairių 
dovanų. Tel. PR 8-5374. (sk.)

X Lito akcijos — puiki ka
lėdinė dovana — dar gaunamos 
sena kaina. Užsakykite dabar, 
sumokėsit po Naujų Metų. Li
tas Investing Co., Ine., 6755 S. 
Westem Ave., Chicago, III. Tel. 
GR 6-2242. Treč. ir penkt. 7 — 
9; šešt. 10—3 vai. (sk.)

X Balfo vajaus užbaigimo 
koncertas aukų rinkėjams pa
gerbti įvyksta gruodžio 12 d. 
Jaunimo centre 3 v. p. p. Bilie
tai Marginiuose po $3. (pr.)

X Kalėdos arti. Nesigailėsit, 
pasiteiravę dėl įvairių dovanų 
A. Tvero laikrodžių bei bran
genybių krautuvėje, 2446 West 
69 St. (sk.)

X Viršus neatsidaro naujojo 
Telefunken hi fi stereo aparato 
— patogu pasidėti gėlėm, foto
grafijoms ir kt. Gradinsko TV, 
radijų, magnetofonų krautuvė, 
2512 W. 47 St. Atd. ir sekm. 
ligi Kalėdų, (sk.)

X Manigirdas Motekaitis iš
skrenda šį penktadienį, gruo
džio 3 d., iš O’Hare aerodromo 
į Detroitą pildyti fortepijono 
kūrinių rečitalį, kurį rengia 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to skyrius š. m. gruodžio 4 d. 8 
vai. vak. International Instituto 
salėje, 111 E. Kirby, Detroite. 
Grįžęs duos koncertą Chicagos 
visuomenei š. m. gruodžio 17 d., 
penktadienį, 8 v. vak. De Paul 
Universiteto Center Theatre sa
lėje, 25 East Jackson Blvd.

(pr.)
X Terros parduotuvė, 3237 

W. 63rd St., iki Kalėdų atdara 
ir sekmadieniais, nuo 12 iki 4
v. Švenčių progai dovanų pasi
rinkimas didelis ir labai įvai
rus. (sk.)

Lietuvių studentų suvažiavime Clevelande susitinka seni pažįstami. 
Iš k. šenbergas, J. Gailiušytė, P. Žygas (std. s-gos pirm.) N. žygienė.

Nuotr. J. Garlos

CHICAGOS ŽINIOS
OPERAI SEKASI IR NESI- \ 

SEKA
Chicagos Lyric opera jau yra 

išpardavusi visus bilietus dar li
kusiam keletos savaičių sezo
nui. Bet, nepaisant tokio pasi
sekimo, opera už kiekvieno spėk 
taklio pastatymą įlenda $15,000 
į skolą.

NUUSTATĖ NAUJO GREIT
KELIO VIETĄ

Naujas šiaurės-pietų greitke
lis nusitęs 22 mylias nuo Edens 
kelio iki 75-tos gatvės. Jis bus 
ištiestas virš Beit geležinkelio 
bėgių arti Cicero Avenue. Greit 
kelio statyba kainuos apie 500 
mil. dolerių. Federalinė valdžia 
apmokės 90% išlaidų. Žemės už 
pirkimas šalia naujo kelio pra
sidės 1967 m. Kelias turi būti 
užbaigtas iki 1971 metų galo.
PAVOGĖ 160 SVARŲ BRIEDĮ

Emil Zabella prie savo įstai
gos buvo iškabinęs parodai ke
turis briedžius, kuriuos jis ir 
trys draugai nušovė Wisconsine. 
Nakties metu briedienos mėgė
jas įsibrovė į krautuvę 2701 W. 
51 gatvėj ir pavogė vieną 160 
svarų briedį.
DINGO VONIA IŠ STATOMŲ 

NAMŲ
Nežinomi asmenys išnešė vo

nią iš naujai statomų namų 
8134 S. Western Ave.

AUKA UNIVERSITETUI
Indianos Standard Oil fondas 

paskyrė vieną milijoną dolerių 
Chicagos universitetui. Auka 
yra besąlyginė. Universitetas 
turi 940 profesorių štabą ir šio
mis dienomis praves 160 mil. 
statybos vajų.

SUDAUŽĖ DAUG LANGŲ
Šįmet ligi šiol Chicagos vie

šose mokyklose išdaužyta apie 
77,000 langų. Už naujų langų į- 
dėjimą sumokėta apie $700,000. 
Tas apsunkina mokesčių mokė
tojus. Policija veda griežtą ko
vą su tokiu vandalizmu.

X Cicero Lietuvių raudono
sios rožės klubo susirinkimas 
vyks penktadienį, gruodžio 3 
d., 7:30 v. v. Liberty salėj. 
Klubo nariai gauna pakvieti
mo atvirukus, tai be pasiteisi
nimo privalo atsilankyti. Bus 
renkama valdyba ir reikalingos 
komisijos, taipgi bus kalbama 
apie klubo ateitį. Bus vienas ka 
lakutas laimėjimui. Po susirin
kimo vaišės, draugiški pasikal
bėjimai. Klubo ižd. A. B. Pet
kus turės daug ko pasakyti. 
Būkite susirinkime ir atsiveski
te naujų narių.

Lietuvių mokytojų konferenciją 
p’rn. E. Nainys (kai

pirm. mokyt. Turūta,

1965. XI. 28 sveikina LB Chicagos 
■~jo). Stovi konferencijos prezidiumo

Nuotr. A. Gulbinsko

OFICIALI KALĖDŲ EGLUTĖ
Chicagos miesto oficiali Ka

lėdų eglutė statoma Congress 
aikštėje prie Michigan ir Con
gress gatvių. Ji bus 100 pėdų 
aukščio ir bus sustatyta iš 120 
mažesnių 30 pėdų pušų. Šią mil 
žinišką eglutę apšvies 9,300 lem 
pučių. Ji bus papuošta 2,100 į- 
vairių kalėdinių papuošalų. Me
ras Richard Daley gruodžio 10 
d. oficialiai ją dedikuos.

METEORITAI NUŠVIES . 
DANGŲ

Šiomis dienomis iki gruodžio 
13 d. ir keletą dienų vėliau dan 
guje bus galima matyti apie 50 
meteoritų kas valandą. Meteo
ritai, skrieją iš Gemini konste
liacijos, patenka į žemės atmo
sferą ir užsiliepsnoja skrisdami 
22 mylias kas sekundę.

TRŪKSTA KALĖDŲ DIE
DUKŲ

Manpower korporacija specia 
lizuojasi suradimu darbininkų 
trumpalaikiams darbams, šiuo 
metu korporaęįja Chicagoje ne
pajėgia surasti tinkamų, storo
kų, malonauš būdo Kalėdų die
dukų. Kalėdų diedukas uždirba 
už valandą nuo $1.65 iki $2.50. 
Šios įstaigos telefono numeris 
yra 775-6000.

VIENA NELAIMĖ — NE 
NELAIMĖ

Tankvežimis, vežęs 8,300 ga
lonų gasolino, prie Harlem ir 
70-os gatvės įvažiavo į sunkve
žimį ir apsivertė. Žuvo sunkve
žimio vairuotojas. Ugniagesiai, 
vykdami į nelaimės vietą, įva
žiavo į automobilį, kurio vairuo
tojas irgi žuvo. Ambulansas, ve
žąs sunkvežimio vairuotoją į li
goninę, įvažiavo į du automobi
lius. Nelaimių serijai užbaigti 

' kitas automobilis įvažiavo į ap
lamdytą sunkvežimį.

CHICAGOJ IR
M. KATILIŠKIO PAGERBI

MAS LEMONTE

Vienas iš pirmųjų, kurie at
rado Lemontą”, buvo mūsų ra
šytojas Marijus Katiliškis. 
Mums lemontiškiams yra mie
las pasididžiavimas, turėti savo 
kaimynu žmogų, kurio širdį svi 
liną ne vien neišmokėtų “mor- 
gičių” ugnis.

Prieš keletą sekmadienių gru 
pė jo rašto gerbėjų - kaimynų, 
(Umbrasai, Šilėnai, Baltrušai
čiai) suruošė tikrai nuoširdų ir

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. šilbajorio paskaita.
Jaunas Los Angeles Santaros 

— Šviesos Federacijos skyrius 
yra pasiryžęs duoti keletą įdo
mių pokalbių aktualiais, mums 
visiems rūpimais klausimais. 
Pirmą tokį pokalbių vakarą tu
rėsime gruodžio 11 d. 7:30 v. 
vakare Tautiniuose namuose, 
kur susirinksime pasiklausyti 
nepaprastai įdomaus dr. R. šil
bajorio diskusinio pašnekesio 
“Susitikimai su lietuvybe Mas
kvoje”. Paskaita įrašyta į juos
tą Tabor Farmoje įvykusiame 
Federacijos suvažiavime, kur su
kėlė daug minčių, diskusijų ir 
pasisakymų spaudoje. Kaip ži
nome, prof. R. Šilbajoris buvo 
išvykęs į Rusiją, kaipo ameri
kiečių mokslininkas ir jo įspū
džiai įdomūs kiekvienam, kurio 
veidas tėra jautriai atkreiptas į 
Lietuvą.

Santara — šviesa kviečia be
sidominčią visuomenę įsijungti į 
šį pokalbių vakarą. Vėliau kavu
tė ir pasidalinimas įspūdžiais. Į- 
čjimas nemokamas.

— Žuvo Vincas Jomantas. 
Lapkričio 26 d. prieš pat vidur
naktį sunkvežimio nelaimėje žu
vo geras lietuvis Vincas Joman
tas. Nelaimė įvyko Detroite ant 
John Lodge greitkelio. Velionis 
gyveno Temperance, Mich., ne
toli Toledo. Jis buvo 42 metų 
amžiaus, kilimu kaunietis, Vo
kietijoje gyveno Seligenstadto 
stovykloje, kur ir šeimą sukūrė 
su Olga Gružai te. Amerikon Jo
mantai atvyko 1949 m. ir apsi
gyveno Tolede, o vėliau persikė-

Devynių kunigų saleziečių jubilieji
nės iškilmės įvyko lapkričio 7 d. 
Maspeth, N. Y., lietuvių parapijoj. 
Nuotraukoj mtayti Rytų Amerikos 
saleziečių provincijos atstovas. Fr. 
Anthony, prel. J. Balkūnas. Kalba 
kun. P. Urbaitis.

APYLINKĖSE
kaimynišką Marijaus Katiliškio 
50 m. jubiliejaus paminėjimą. 
“Draugo” skelbta žinia, jog ren 
gė Lemonto LB apylinkė, neati 
tinka tiesos. Gana jaukioje 
“Žvirblio” salėje susirinko apie 
pusšimtis žmonių. Pobūvį pra
dėjo dr. A. Razma, pakviesda
mas O. Šilėnienę sukaktuvinin
ką pasveikinti rengėjų vardu. 
Kun. dr. F. Gureckas, LB Chi
cagos apygardos viešųjų reika
lų vedėjas A. šantaras, V. Šim
kus ir pats vakaro pravedėjas 
dr. A. Razma, trumpai, bet tik
rai bičiuliškai palinkėjo sukak
tuvininkui dar ilgai gėrėtis sek
madieniais už miesto ir prakas
ti dar ne vieną sodraus lietuviš
ko žodžio šaltinį. Pats Marijus 
Katiliškis padėkodamas sveikin 
tojams įdomiai papasakojo, sa
vo, Lemonto atsiradimo istori
ją. Nedažnai susirenkam, todėl 
ilgokai pasibuvota, padainuota, 
pabandyta įtikinti kaimynus, 
ne rožėm pražydėjo. Pabaigai 
sudainuota Marijaus mėgiamoji 
“Mes Žemaičių plėšikėliai”, už- 
kad paties bulvienojai čiut čiut 
vertos “žvirblio” durys ir pasi
nerta tiršton vakari nėn miglon. 

j Vyt. galiūnas

lė į Temperance. Nuo pat atvy
kimo dirbo sunkvežimio šoferiu 
didelėje transporto kompanijo
je. Palaidotas katalikų Calvary 
Cemetery Tolede.

Velionis buvo linksmo būdo, 
geras dainininkas, visų mėgia
mas, net ir amerikiečių. Visi lie
tuviški reikalai jam buvo arti
mi. Pasiliko liūdinti žmona, duk
tė — kolegijos studentė ir jau- 
nametis sūnus, taip pat dvi se
serys Lietuvoje, kurių vienos 
vyras yra šiame krašte ir deda 
daug pastangų savo žmonos at
vykimui. Pasiliko ir kitų liūdin
čių giminių, artimųjų ir didelis 
būrys draugų ir pažįstamų.

(J. K.)
— Fred Petrulis, 73 metų, 

mirė lapkr. 29 d. Sacred Heart 
ligoninėje Eau Claire, Wis., ir 
lapkr. 24 d. buvo palaidotas 
Šv. Jadvygos kapinėse, Thorp, 
Wis. Jis buvo kilęs iš Panevė
žio ir atvyko Amerikon 1913 
m. Nuliūdime paliko žmona 
Ona (Ulka), sūnus Ferdinan
das, dvi dukterys — Anita 
Baehr ir Sylvia Swienton, bro
lis Petras ir sesuo Ona Lietu
voje ir giminės Chicagoje dr. 
Antanas ir Halina Milakniai ir 
dr. Konstancija Štuopis.

ŠVEICARIJOJE
— Žvakė ant prel. K. Šaulio 

kapo. Vėlinių dieną trys Cas- 
telnuovo Don Bosco liet. gim
nazijos berniukai (Romas bei 
Pranas Žaliukai ir Albertas 
Mezals), kun. Ant. Tranavi- 
čiaus lydimi, nuvyko į Luganą 
(Šveicariją) ir visų gimnazis
tų vardu uždegė žvakę ant ne
priklausomybės akto signataro, 
prel. K. Šaulio kapo. Kapas be 
jokio užrašo ,todėl nebuvo len

ERNESTAS GALVANAUSKAS SERGA
Iš patikimi} šaltinių paty

riau, kad Ernestas Galvanaus
kas, kurį mes pažįstame kaip 
gerą lietuvį ir nepaprastai gerą 
žmogų, sunkiai serga.

Kai man teko 80 m. sukak
ties proga pasveikinti jį Mada
gaskare, tai jis dar buvo svei
kas. Vienas automobilistas jį 
buvo gerokai sužeidęs, bet jis 
jau buvo atsigavęs, gyvas ir į- 
domus. Jam rūpėjo gyvenimas 
Lietuvoje ir Chicagos lietuviai. 
Jį slėgė atskyrimas nuo savo 
tautiečių, t

Sudarėm jam sąlygas nuva
žiuoti j Prancūziją. Tikėjomės, 
kad ten jam bus lengviau gy
venti. Jis apsigyveno pietų Pran 
cūzijoje, netoli .Šveicarijos sie
nos. Nespėjo jis ten įsikurti, 
ligos ir vėl pradėjo jį spausti. 
Jam teko pakelti sunki opera
cija. šiaip taip atsilaikė, bet 
bėdų neatsikratė. Jau ištisi me
tai, kai guli lovoje. Jo akys jau 
labai susilpusios.

Sergančiam Galvanauskui rei 
kalinga parama. Chicagoje bu
vo susidaręs Galvanausko drau 
gų komitetas, prie kurio ir aš 
buvau prisidėjęs. Mes jam pa- 
dėjom iš Madagaskaro atvažiuo 
ti į Prancūziją, bet jam ir šian
dien reikalinga skubi pagalba.

BAISUSIS BIRŽELISDP/I/O5
PRANAS J. NAUMIESTIŠKIS

Trys augštos kokybės vaidinimai dramos ir litera
tūros žinovui.

Stipri intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai ir 
vykęs charakterių išryškinimas pririša prie šių dramų 
ne tik žiūrovą, bet ir skaitytoją, neatleisdamas jo iki 
pabaigos.

Gražiai, ant specialaus popierio išleista didelio for
mato knyga su dail. V. Igno iliustracijomis, tinka kalė
dinėms ir kitokioms dovanoms. 238 psl., kaina dol. 3,50.

Užsakymus siųskite

DRAUGAS 
4545 W. 63rd. Street 
Chicago, JU. 60629.

gva surasti bei ko nors pa
klausti, tik sena, jau nubluku
si, trispalvė, įsmeigta žemėje, 
padėjo identifikuoti šio garbin
go Lietuvos vyro kapą.

ITALIJOJ
— Europos Jaunųjų krikščio

nių demokratų vyriausiojo ir 
vykdomojo komitetų posėdžiai 
įvyko Venecijoje lapkričio 19— 
21 d. Svarstyta Europos integ
racijos ir laisvojo pasaulio gy
nybos klausimai.

Posėdžių dalyviai italų buvo 
gražiai priimti. Venecijos me
ras inž. Jean Favaretto Fisca 
dalyvavo posėdžiuose ir suruo
šė komitetui iškilmingus pietus. 
Posėdžiuose taip pat buvo ap
silankę iždo sekretorius sena
torius Eugenio Gatto. Vidurio 
Europos Krikščionių demokra
tų sąjungos jaunimo sekcijai ir 
lietuviams jauniesiems krikščio 
nims demokratams atstovavo 
posėdžiavusių komitetų narys 
inž. Adolfas Venskus iš Pary
žiaus.

— Čilės primas pas lietu
vius. Lapkričio 5 d. Castelnuo- 
vo lietuvius aplankė Čilės pri
mas, kard. Raul Silva, iš Lyono 
grįždamas Romon. Garbinga
sis Svečias prisiminė prieš tre
jus metus jam padarytą priė
mimą, ir sakė nuo tada lietu
vių daugiau neužmiršęs. Pa
prašytas suteikti ganytojinį 
palaiminimą, Eminencija tarė: 
“Dabar mielai duodu savo pa
laiminimą; bet pirmą kartą su
sitikęs su Popiežium, Jo Šven
tenybei priminsiu lietuvius ir 
Jo prašysiu didelio palaimini
mo jums, jūsų tėveliams ir 
man taip mielai Lietuvai”. PG

Jeigu dar yra laisvame pasau
lyje Ernesto Galvanausko mo
kinių arba asmeniškų draugų, 
tai prašyčiau jam padėti. Laiš
kus ir pinigus prašau siųsti to
kiu adresu: Mr. Ernestas Gal
vanauskas, Avenue de Marioz 
—Le Longohamp, Aix Les Bai- 
nes, Savoie, FRANCE.

Padėkime daug Lietuvai dir
busiam žmogui.

Walte rRask-Rasčiauskas
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KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Cards

"Drauge” jau galima gauti kalė
dinių kortelių.

RINKINYS Nr. 1
Įvairūs gražūs relig. ir gamtos Ka

lėdų vaizdai su lietuviškais sveikini
mo tekstais. Dėžutėj yra 15 korte
lių. Kaina $1.00.

RINKINYS Nr. 3
V. Tubelienės Kalėdinės kortelės 

specialiai šilko spausdinimo būdu 
pagamintos su lietuviškais piešiniais 
ir sveikinimais. Dėžutėj 10 kortelių. 
Kaina $1.00.

RINKINYS N r. 3
Įvairūs gražūs religiniai Kalėdų 

vaizdai su angliškai^ sveikinimų 
tekstais. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti:

Užsakymus siųsti:

Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, Illinois 60629 
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