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I $ VISUR JAV vyriausybė pristatyta gyventojams
“Juodoji knyga”

Prahoje

R. Nixonas kiekvieną valdžios pareigūną apibūdino keliais sakiniais — Naujoji vy
riausybė parinktų jos narių, sugebėjimų atžvilgiu, aplamai, vertinama teigiamai

Saugumo agentai paruošė dirvą,

invazijai
PRAHA. — Čekoslovakijos
Mokslų akademijos, istorijos
skyriaus neseniai išleista vad.
Juodoji knyga skirta platinti
ne plačioje visuomenėje. Ji jau
mėnuo plačiai pasklidusi čekų
ir slovakų intelektualų sluoks
niuose.
Knygoje (iš viso 494 psl.)
išryškinta, kad sovietų saugu
mo (KGB) agentai bendradar
biavę su Prahos vidaus reikalų
agentais ir jie suvaidinę patį
svarbiausią vaidmenį sovietams
su sąjungininkais pradėjus kraš
to okupaciją. Tie agentai pa
rengė pagrindinius okupacijos
įvykdymo planus. Sovietų agen
tai į kraštą jau buvo atvykę
rugpiūčio 17 d., keturias dienas
prieš invazijai prasidedant.
Dubėekas ir kiti galėjo likti
kalėjimuose

“Juodoji knyga” plačiai vaiz
duoja invazijos dienas. Pvz. nu
rodoma, kaip buvo nelengva
rasti žmones, kurie suimtų Dubčeką ir kt. politikus. Suimtieji
Dubček, Černik, Smrkovski ir
kiti niekuomet nebūtų buvę grą
žinti į Prahą, jei ne vėliau pa
aiškėjusi nemaloni padėtis —<■
sovietai nerado paramos ir tal
kininkų krašte.
Sios knygos nufotografuoti
nuorašai šiuo metu yra pasiekę
ir Vakarus.

Pristatė ne 12, bet 13 valdžios
Tačiau ir užsienio viešoji nuo
monė priminė jau nuo seniau
pareigūnų
žinomą tiesą: iš esmės, JAV
WASHINGTON. — Gruodžio prezidentas, jei ir nelaikytinas
11 diena buvo ypatinga JAV diktatorium, tačiau savo asme
politiniame gyvenime — išrink ny yra sukaupęs labai didelę
tas prezidentu R. Nixon prista vykdomąją valdžios galią, ne
tė visus naujos vyriausybės na palyginti didesnę už Vak. Eu
rius. Visos pavardės buvo žino ropos min. pirmininkų turimą,
mos jau išvakarėse ir spaudos, žinoma, nekalbant apie prezi
radijo ir TV paskleistos krašte. dentus — šie daugumoje yra
Naujų pareigūnų pavardės ne vykdomosios, bet reprezen
nebuvo sukėlusios staigmenos. tacinės galios re'škėjai. Išimtis
Nauja buvo tik tai, kad pir — Prancūzijos de Gaulle.
muoju R. Nixono pristatytas
biudžeto direktorius, Robert P. Draugai, politikai, gubernato
Mayo — priešingai Johnsono ir
riai, direktoriai
kitoms vyriausybėms, jis daly
R. Nixono, kraštui, žinoma, ir
vaus valdžios posėdžiuose Bal
užsieniui,
pristatyti, be minėto
tuosiuose Rūmuose.

12 pareigūnų — “sekretorių”,

su teigiamais bruožais
Specialus TV “spektaklis” ar
radijo programa Shoreham vieš
bučio ištaigingoje salėje vyko
35 minutes. R. Nixonas buvo
pagrindine “žvaigžde”, 12 pa
rinktų asmenų pristatęs su ke
liomis pastabomis, trumpai iš
kėlęs politikų ar ekonomistų bei
kitų valstybininkų pačius tei
giamuosius bruožus. Pažymėjo,
kad tai esančios stiprios asme
nybės, ne “taip” žmonės, at
seit, pareigūnai, sugebą sava
rankiškai galvoti, bet ne aklai
paklusti vado — JAV preziden David M. Kennedy, iždo vadovas
to įsakymams ar pageidavi R. NLį^no vyrtausvl/jįje, 63 m.
amž., vyriausias kabinete.
mams.

Rinkimų duomenys
ryškina...

499.704 halsų daugiau
WASHINGTON. — Vakar pa
skelbti galutiniai lapkričio 5 d.
rinkimų AJV-se duomenys. Jie
liudija: prezidentu išrinktas R.
Nixon gavo 499.704 balsų dau
giau už savo varžovą H. H.
Humphrey.
Už R. Nixoną pasisakė 31.
770.237 rinkikai, už Humphrey
— 31.270.533, gi už vad. nepri
klausomųjų kandidatą G. Wallace balsavo 9.897.141 krašto
gyventojas. R. Nixonas gavo
43.40% visų balsų, Humphrey
— 42.72% ir VVallace — 13.53
procento.
Balsavo tarėjuslų teisę balsuoti
— 60.2%
Iš viso rinkimuose dalyvavo
rekordinis skaičius gyventojų
— 73.177.821, tačiau tie rinki
kai atstovavo vos 60.2% visų
turėjusių teisę balsuoti (jų buvo
121.5 mil.).
Anksčiau minėti duomenys
nekeičia elektorių skaičiaus.

VUKo suvažiavimo dalyviai
New York — Vyriausio Lietu
vos išlaisvinimo Komiteto 1968 jų Lietuvos Laisvės Kovos Metų
Seime (gruodžio 7 - 8 d., New
Yorke) dalyvavo visų penkioli
kos Vliką sudarančių grupių 39
atstovai, būtent:

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio —
Kazys Bačauskas, Juozas Mauru
kas, Domas Penikas; Liet. Krikš
čionių Darbininkų S -gos —kun.
Kornelijus Bučmys, Antanas Va
saitis, Vytautas Vaitiekūnas; Ma
žosios Lietuvos Rezist. S -džio —
Jonas Vilgalys, Algis Gudaitis,
Jonas Stiklorius; Lietuvių Vieny
bės S -džio — Juozas Pažemėnas,
Antanas Skirius, Rytų Lietuvos
Rezist. S-džio — Kęstutis Čižiūnas, Valerijonas Šimkus; Liet. Re
zistencinės Santarvės — Bronius
Bieliukas, A. Daunys, J. Vėbra;
Liet. Valst. Liaudininkų S -gos—
Antanas Novickis, Juozas Audė
nas, Jonas Daugėla. Liet. Fronto
Bičiulių — Pranas Padalis, An
tanas Sabalis, Kęstutis Kudžma;

Liet. Socialdemokratų Partijos —
Jonas Pakalka, Jurgis Valaitis,
Jonas Vilkaitis; Liet. Krikščionių
Demokratų S -gos — Pranas Vai
nauskas, Kazys Šidlauskas, Algis
Kasulaitis; Liet. Laisvės Kovoto
jų S - gos —Vaclovas Alksninis,
Justinas Liaukus; Liet. Ūkininkų
Partijos — Vytautas Baneiis, Do
mas Krivickas, Vaclovas Sidzi
kauskas; Liet. Ūkininkų S -gos —
Juozas Kęstutis Valiūnas, Balys
Vitkus. Liet. Darbo Federacijos Antanas Škėrys.
(Iš viso sprendžiamuoju balsu
Vliko seime gali būti 45 atstovai.
Šiuo atveju 4 grupės buvo atsto
vaujamos tik dviejų ir viena tik
vieno atstovo).
Seimui pirmininkavo LKDS
atstovas (pirmininkas) A. Kasu
laitis pakaitomis su vicepirminin
ku D. Krivicku, LUP atstovu. Sek
retoriavo — pirmą dieną. RLRS
atst. K. Čižiūnas, antrą dieną
LTS atst. J. Maurukas.
Seimo nutarimams redaguoti ko
misijoje buvo J. Daugėla (pirm.)
A. Vasaitis, J. Stiklorius, P. Pada
lis, D. Penikas, K. Šidlauskas.
Visa eilė sveikinimų

JAV karo laivas “Dyess”. sovietų triukanaavimo bei kalbų apie
vokaciją” nepaisant, eu kitu laivu plaukiąs Juodojoje jūroje.

Posėdžiams prasidedant seimą
[pasveikino gen. konsulas A. Si| mutis (L. Dipl. Tam. vardu), dr.
Pijus Grigaitis (ALT vardu),
kun. Trepša (BATUN vardu),
V. Volertas (PLB vald. vardu),
kun. V. Dabušis (ALB vald. var
du), V. Jonuškaitė (Moterų Klu
bų Federacijos vardu) ir J. Šle
petys (Teisininkų d -jos vardu).
Buvo paskelbti prel. M. Krupa
vičiaus, gen. konsulo J. Žmuidzino ir Liet. Katalikių Moterų S-gos
sveikinamieji laiškai.
Po pirmos dienos posėdžių visi
seimo dalyviai ir svečiai bendro
je vakarienėje paminėjo Vliko
veiklos 25 metų sukaktį. Kalbė
pro- jo pirm. dr. J. K. Valiūnas. Buvo
I solisto J. Citvaro koncertas (E). I

Mayo, šie 12 pareigūnų — nau
jojo kabineto narių:
— W. P. Rogers — valstybės
sekretorius, 55 metų amžiaus,
ilgametis Nixono draugas, tei
sininkas, buvęs Eisenhovverio
valdžioje, neturįs patyrimo dip
lomatijoje,
D. Kennedy, iždo sekretorius,
63 m. amžiaus, Chicagos banko
valdybos pirmininkas, nesąs ži
nomos Kennedž'ų šeimos narys,
— M. Laird. gynybos žinybos
vadovas 46 m. Atstovų Rūmų
narys, respublikonų vadas Kon
grese,
— R. Finch, sveikatos, • švie
timo ir socialinių reikalų sekr.,
43 m., Kalifornijos gubernato
riaus pavaduotojas, ilgametis
R. Nixono bičiulis bei patikėti
nis,
— C. H. Hardin, žemės ūkio
sekr., 53 m. amžiaus, Nebraskos
universiteto vadovas,
— J. N. Mitchell — teisingu
mo žinybos vadovas (attorney
general), 55 m. amžiaus, Nixono bendradarbis advokatų įstai
goje ir vadovavęs rinkiminei
kampanijai,
— W. J. Hickel — vidaus rei
kalai, 49 m., Aliaskos valstijos
gubernatorius,
— J. Volpe — transportas,
60 m. amžiaus, Massachusetts
valst. gubernatorius,
— M. Stans — prekyba, 60
metų amžiaus, bankininkas, biu
džeto diretkorium buvęs jau
Eisenhowerio laikmečiu,
— G. Romney — miestų ūkio reikalai, 61 m. amžiaus, bu
vęs prezidentiniu kandidatu šių
metų pradžioje, bet vėliau at
sisakęs,
— W. M. Blount — pašto ži
nyba, 47 m. amžiaus, ligšiolinis
JAV Prekybos rūmų pirminin
kas,
— G. P. Shultz — darbo sekr.,
48 m. amž., Chicagos universi
teto biznio mokyklos direkto
rius.
Buvo laukiama paskelbsiant
naujojo JAV atstovo J. Tau
tose pavardę. Spaudai teko pa
tirti. kad juo numatytas demo
kratas. Galimas dalykas, bet
dar ne visai tikra, kad šios pa
reigos atiteksiančios amb. S.
Shriveriui.

Kard. S. Višinskį vakar grįžo
Lenkiją, kelias savaites praleidę
Romoje ir keletą kartų taręsis s
popiežium. Čia kardinolas laimin
jį sveikinusius Romos gyventojui

• Sveikino grįžusį kard. Vi
šinskj. Kardinolui gruodžio 1
d. grįžus iš Vatikano, tūkstan
čiai Varšuvos gyventojų jį svei
kino stoty. Kardinolui įteikto!
gėlių puokštės, minia sugiedo
jo tautos himną ir populiari!
dainą “Tegyvuoja šimtą me
tų...”
• M. R ūmo r Italijos prezi
dento Saragato paskirtas nau
josios Italijos vyriausybės min
pirmininku, jau 11-ju pokarii
metuose.
• Tallulah Bankhead, buvus
filmų aktorė, vakar mirė Nev
Yorke, sulaukusi 65 m. amž
Jai susirgus gripu, liga susikon
pūkavo atsiradus plačių užde
gimui.

Naujojo prezidento R. Nixono gruodžio 11 d. visam kraštui, iškilmingĮoje formoje, paskelbta sudarytos
vyriausybės sudėtis. Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: D. Kennedy, iždo sekr., M. Laird — gynybos,
viceprezidentas S. Agnew, prez. R ,Nixon, J. Volpe — transporto, R. Mayo — biudžeto direktorius (jis ne
įeina į 12 sekretorių tarpą, tačiau dalyvaus vyriausybės posėdžiuose) ir R. Finch — sveikatos, švietimo
ir sočiai, reik. sekr. .Antroje eilėje iš kairės: W. Rogers — valst. sekr. (užsienio reik.), W. Blount —
paštos. J. Mitchell — teisingumo žinyba. M. Stans — prekyba, G. Romney — miestai, urbanistika, C.
Hardin — žemes ūkis, G. Shultz — darbo reik. ir W. Hickel — vidaus reik.

Trys JAV galios židiniai
Trečiame organizme — nau
Didieji sprendimai bus vykdomi Baltieji Rūmai su štabu, Saugu
joje
Miestų taryboje, manoma,
mo ir Miestų taryba
ne kabineto
pagrindinis vaidmuo atiteks
WASHINGTON. — Nors gruo
Pirmasis toks svarbus spren Nixono patikėtiniui Finch. Jo
džio 11 d. Nixonas paskelbė jo dimų židinys, tai Baltųjų Rū pagrindiniu talkininku, panašiai
sudarytos vyriausybės sudėtį, mų štabas. Kiti du — Tautos Kissingerio pareigoms Saugumo
tačiau tiek pastarieji, tiek anks saugumo
taryba
(svarbieji taryboje, bus Daniel Moynihan.
čiau įvykę paskyrimai teikia į- sprendimai užsienio politikos ba
Čia spauda kelia klausimą —
spūdžio, kad pagrindiniai JAV ruose) ir naujai sudaryta Mie kokios pareigos teks Urbanisti
valdžios galios židiniai būsią su stų reikalų (urbanistikos) ta kos, miestų valdytojui Romney
kaupti ne kabinete, kuris nuo ryba, kuriai teks spręsti ne tik bei viceprezidentui Agnew, anks
seniau laikomas atgyvenusia pačių miestų, bet ypač opiuo čiau nužiūrėtam miestų klausi
krašto institucija.
sius rasinius klausimus.
mų tvarkytojui. Viena aišku —
“Washington Post” nurodo,
viceprezidentui Agnew, kaip se
B. Rūmų talkininkai, tai dau
kad patys didieji krašto spren
ka ir iš Nixono pareiškimo gruo
giausia jauni vyrai (amžiaus
dimai, vidaus ir užsienio klau
džio 11 d., teks vis daugiau pre
vidurkis — 40 metų), žymiai
simais, būsią vykdomi trijuose
zidentą atstovauti ir užsienio
talkininkavę Nixono rinkiminė
galios židiniuose. Jiems vado
ir vidaus klausimus sprendžiant.
vauja Nixonui esą lojalūs, gali je kampanijoje.
• R. Nivonas su naujos vy
ma tarti, visiškai atsidavę pa
Saugumo tarybą, kaip ir pre
riausybės nariais vakar buvo
reigūnai — politikai, moksli zidento Johnsono laikmečiu, su
plačiai informuojami ligšiolinės
ninkai ir kiti, jų tarpe ne vie daro du sekretoriai — valstybės
vyriausybės pareigūnų. Valsty
nas vyriausybės narių.
bei gynybos ir vienas specialu
bės
departamentas surengė spe
sis pareigūnas — Nixono val
cialų priėmimą.
Visi respublikonai, trys katali džioje juo parinktas prof. H.
Kissinger. Šiam teks artimai
kai, nei vieno negro
dirbti su Rogers (užsienio rei
KALENDORIUS
WASHTNGTON. — Naujos kalai) ir Laird (gynyba).
Gruodžio 13 d.: šv. Orestas,
vyriausybės sudėtis kai kuriais
šv.
Liucija, Kastytis, Dulūnė.
atžvilgiais yra būdinga: nors
.
Demokratai patenkinti
Gruodžio
14 d.: šv. Arseni
ir buvo spėliota, tačiau į ją ne
jus,
šv.
Pijalė,
Trainaitis, Žvan
įtrauktas nei vienas demokra
WASHINGTON. — Apie nau
gutė.
tų partijos žmogus. Joje neat josios vyriausybės sudėtį JAV
stovaujami ir negrai, jau spėję politikai reiškia daugiausia tei
ORAS
pareikšti nepasitenkinimo nuo giamas nuomones. Prezidentas
taikas. Tačiau juodosios rasės Johnson pasisakė vertinąs pas
atžvilgiu parodytas mostas — kirtųjų sugebėjimus, apie nau
Nixonas pareiškė pasiryžęs lig ją vyriausybę itin palankiai kai
šiolinį Washingtono, krašto sos bėjo demokratų viceprezidentitinės, miesto galvą — merą W. nis kandidatas šen. Muskie.
Washingtoną jo pareigose lai
COLDER
Kai kurie demokratų politi
kyti ir ateity.
kai negaili šiltų žodžių naujam
Oro biuras praneša: Chica
Iš paskirtųjų pareigūnų trys
valstybės sekretoriui W. Ro goje ir jos apylinkėse šiandien
yra katalikai: Volpe, Stans ir
gers. Jį teigiamai vertina Se debesuota, vėjuota, žymiai šal
Hickel, du — mormonai (Ken
nato užsienio reikalų komiteto čiau, temp. sieks 30 ir daugiau
nedy ir Romney), vienas kvanarys J. W. Fulbright ir M. 1 .F., galimi smulkūs sniego kri
keris — Hardin, trys presbiteMansfield, senato daugumos va tuliai, ryt — šalta.
rijonai (Blount, Laird ir Ro
das (“tai puikus parinkimas”).
Saulė teka 7:09, leidžias 4:20.
gers).
Geografiniu požiūriu vyriau
sybės nariai atstovauja įvairias
valstijas nuo vieno ligi kito van
denyno, tačiau pietinių valstijų
tėra vienas atstovas — Blount,
iš Alabamos. Spauda vyriausybę
laiko daugiau “vidurinį liberaliz
mą” atstovaujančią.

Vidutinis paskirtųjų amžius
— 53 metai. Jauniausias yra
Finch (43 m.), vyriausias —
chicagiškis Kennedy — 63 m.
• Prez. Johnsonas vakar Bal
tuosiuose Rūmuose kalbėjosi su
R. Nixonu. Aptarta ne tik da
bartinė vidaus, užsienio padėtis,
bet ir valdžios perėmimo klau
simai. B. Rūmų viešniomis bu
vo ir P. Nixonienė su dukra JAV karo laivas “New Jersey” apšaudo priešo įsistiprinimus Vietna
Tricia.
me
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DRAUGAS, penktadienis, 19ū8 m. gruodžio 13 d.
MUZIKŲ NUOMONES APIE BUSIMĄJĄ

KETVIRTĄJĄ DAINŲ ŠVENTĘ
Jurgis Janušaitis

Lažričio 25 d. LB c. v. pirm.
inž. Br. Nainio bute įvykusio
mimikų pokalbio metu iškilo
daug naujų siūlymų ir sumany
mų, Jie įdomūs ir bus gera me
džiaga šventės rengėjams ir diBkusijoms, kurie šventės problemomis domėsis.
Pokalbyje muz. J. Bertulis,
pasigerėjęs centro valdybos rū
pėtu ir dėmesiu busimajai dai
nų šventei, pąžymėjo, kad šven
tėje dalyvauju chorai turi būti
getrai. pasiruošę. išpildyti reper
tuare numatytas dainas. Chorai
mažėjų ir chorų ugdymui reikė
tų daugiau dėmesio ir priemo
nių,. Reikėtų, rūpintis vaikų cho
rais ir iš jų išauginti naujus
choristus suaugusių chorams.
Gį į švenčių repertuarą reikėtų
įjungti'lietuviškų .baileta ar net
ir tautinius šokius ir tuo šven
tei esą būtų galima duoti dau
gittu įvairumo ir spalvingumo,
Gi bent vieną dainą galėtų drau
ge su chorais sudainuoti ir pub
lika.
Tuo tarpu muz. Petras Armonas kiek kitokiu žvilgsniu žvel
gia į dainų šventės įvairumus.
Jis teigia, kad ypatingas dėme
sys kreiptinas į chorų meninio
lygio ugdymą ir tik bazuotis
dainomis, o į šventės repertua
rą įtraukti daugiau naujų ir ver
tingų dainų, šventės turi būti
aukšto meninio lygio. Jis siūlo
repertuarą skelti į dvi dalis: didesniesiems ir pajėgiems cho
rams skirti sudėtingesnius ir
sunkesnius kūrinius, gi mažes
niesiems ir mažiau pajėgiems
chorams duoti lengvesnio turi
nio repertuarą, bet nuotaikingą
ir gerai skambančių dainų. Ben
dram chorui skirti lengvai vi
siems paruošiamas dainas.
Muz. Alice iStephens, pritar
dama muz. Petro Armono nuo
monei, kreipia dėmesį į chorų su
dominimą tokioms Šventėms
nuoširdžiai ruoštis ir dirbti. Da
rytinos chorų varžybos, skiriant
net pereinamąsias dovanas lai
mėtojams. Tokios chorų varžy
bos galimos ir šventės išvakarė
se. Ieškotina priemonių, kad
chorai nuoširdžiai ruoštųsi šven
tei ir tai laikytų sau už garbę
šventės dalyvavime.
Muz. Br. Jonušas sugrįžta į
praėjusias dainų šventes ir jose
randąs, kad chorai nemokėję
(kai kurie} net pusės repertu
aro. Repertuarai būdavo gauna
mi labai vėlai ir prie geriausių
norų nebebūdavo galima dainų
paruošti, o apie kantatas jau ir
kalbos nėra. Visus chorus, pa
reiškusius norą šventėje daly
vauti, turėtų bent vieną kartą
metuose aplankyti šventės diri
gentai, chorus patikrinti, daina
vimą išlyginti, kas chorus įga
lintų pasiekti vienodumo daina
vime. Dainas repertuaro komi
sija turėtų parinkti tinkamas

masiniam chorui ir gerai skam
bančias. Ypatingas dėmesys
kreiptinas į kantatas ir jų pa
ruošimą. Atsimintina ir tai, kad
chorai, sakysime kaip “Dainava’h turį ir kitų įsipareigojimų
metų eigoje, tad -repertuaro ga
vimas iš anksto būtinasi.
Vaikų choru besisielęjąs V,
Pokalbyje apie busimąją ketvirtą dainų šventę mint'mis pasikeičia
Gutauskas, jau eilę, metų dirbąs (iš k. j d.) muz. J. Bertulis muz. A. Kačanauskas, JAV LB c.v. pirm.
su mokyklų chorais pažymėjo, inž. Br. Nainys ir K. Barzdukas.
Nuotr...A Gulbinsko
•* »»,!»
-M* --MS —
kad chorų prieauglio ugdymas ■ •
yra įmanomas, tik reikią tam
iš anksto ruoštis ir propaguoti. mūsų
ezistencija altrušaitis
Vaikų chorai didėja ir prie
IR SASNAUSKAS
auglis užtikrintas. Iki šio rudens
reikėtų turėti vaikų chorams
Mūsų chorai šiame krašte, ne- nai lietuviškai tautinį, repertuanumatytą repertuarą. Iki šiol
žiūrint
chorų valdybų ir diri- rą.
esą tikrai stokojame gražių, sa
gontų
daromų
pastangų, nyks
vo komp/sukurtų vaikams dai
Pradėjęs šį sezoną, choras
nų. V. Gutauskas pareiškė, kad ta. Chorų meninis lygis silpnė išsirinko savo naują valdybą.
gautų iš okupuotos Lietuvos ja, jų kokybė pastebimai mažė Ją sudaro Vaclovas Montkus,
vaikams skirtų dainų, okup. Lie ja. Kadaise buvę geri parapijų pirmininkas, dr. Edmundas Rin
tuvos komp. parašytų, vaikų chorai šiuo metu jau yra visai gus, vicepirmininkas, Valerija
chorai nesimokysią ir būtina, nutilę, o ir esami daug kur vos Krasauskienė, sekretorė, Vytau
kad valkams dainas paruoštų laikosi. Geriau laikosi pasauli tas Kazlauskas, iždininkas, Ma
laisvajame pasaulyje gyveną niai chorai, tačiau ir juose jau ry Banky, įvairių reikalų vedė
kompozitoriai. Varžybos, esą čiamas aiškus atoslūgis. Priešas ja. Neseniai Ričardas Edwargalėtų įvykti išvakarėse kitoje čių nagrinėjimas, kurios atvedė ds, kuris yra stambus kontrak
salėje, gi kanklių bei kitų lietu, prie bendrojo chorų susilpnėji torius ir kariu to choro narys,
chorams palydėti tikrai džiugiu mo JAV, jau būtų plati ir visai su savo žmona surengė savo na
atskira tema.
tų.
muose šaunias vaišes visiems
Prie to muz. Bertulis pridėjo,
Marųuette Parko parapijos
choro nariams su jų antrosio
kad jis turįs parašęs kantatą ir
mis
pusėmis. Tai jau antrosios
choro veikla
net per 100 dainelių, kurios ga
jų vaišės, kurias šie mecenatai
Tačiau vienas iš sustiprėjusių paruošia parapijos chorui. Tą
lėtų tikti vaikų chorams, tik
šiame
sezone chorų yra patyru pobūvį
reikia, kad kas į tai atkreiptų
pradėjo energingasis
sio
muziko
ir dirigento Vlado chiro pirmininkas V. Momkus,
rimtesnį dėmėsį, ko iki šiol tik
Baltrušaičio vedamas Marųuet pabrėždamas tokių bendravimų
rai pasigesta.
Kun. Budreckas siūlo į dainų te Parko lietuvių parapijos cho prasmę bei maudą vieneto ma
šventės repertuarą įjungti ir ras. Chicagoje šis choras gar riams ir kartu dėkodamas šei
giesmių, nes tai esą daugumoje sėja savo puikiu giedojimu pa mininkams. Be mecenatų joks
bažnytiniai chorai. Tėkias šven maldų metu. Antrus metus dirb choras beveik negali laikytis.
tes remtų parapijų klebonai ir darnias su šiuo choru, dirigentas Jie duoda tai, kas paskiro viene
parapiečiai jose gausiai daly visad parenka meniškai puikų, to marius suriša (bendram dar
o ypatingomis progomis ir gry- bui ir skatina tam darbui ir to
vautų.
liau ryžtis. Todėl choristai su
Muzikos kritikas B. Chomskis kritišku žvilgsniu apžvelgia geriausdai pažįstą visas proble entuziazmu jiems sugiedojo Il
'
giausių metų. Vąįšėse dalyvavo
praėjusias 'dainų šventes, kurios mas.
čia
pat
Centro
Valdybos pir ir parapijos kunigai: J. Kuzinspraėję nepasiekusios aukštesnio
meninio lygio.; Masinis choras mininkas inž. Br. Nainys per kas ir kan. V. Zakarauskas, ku
mažiau tepasireiškiąs, o dainuo skaitė raštu gautus muz. Mari- rie ta proga tarė žodį, iškelda
ja tik stipresnieji ir diriguoja jošiaus siūlymus. Jis teigia, kad mi choro grąžų giedojimą pa
mo dirigento chorai. Dainų šven šventė galėtų būti iš dviejų da maldose. Vėliau atvyko įr pats
čių aukštesnis meninis lygis bū lių - lengvo repertuaro masi parapijos klebonas prel. V. Čer
tinas. šventėse dalyvavę ir nę- niam chorui, stipresniesiems niauskas. Visi šašo kleboną nuo
pasiruošę chorai, kas šventės ši- chorams iš vakaro padaryti var širdžiai sveikino ir kalbėjosi.
žybas, duodant po 10 minučių Toks bendravimas rodo tamprų
kilumui nenaudinga.
4 SCSI’ "'i'
laiko kiekvienam chorui. Pabai ryšį tarp parapijos dvasiškijos
Dainų šventes ruošti reikėtų goje šventės varžybose dalyva ir choro narių, kurie nuosekliai
tinkamesnėse salėse, kaip kad vę chorai išpildytų kantatą.
ir blaiviai žiūri į parapijos lie
Roosevelto auditorijoje, kurioje
tuviškus reikalus. Išsikalbėta su
Visiems
iš
esmės
pasisakius,
telpa iki 5000 žiūrovų- Ligšioli
prelatu, gal atviriau negu bet
nis amphiteatras šventėms ne muz. A. Kačanauskas įtaigoja, kada, ir rasta, kad tų skirtu
tinka ir pats šventės įspūdingu kad iškeltais sumanymais ir siū mų yra daug mažiau, negu pa
mas bei dainų išpildymas nuken lymais pasidomėtų busimoji re viršutiniškai galvojančių skel
čia. Šventėje galėtų chorai dai pertuaro komisija ir tuo reikalu
biama.
nuoti grupėmis, kaip kad Chica dar plačiau išsikalbėjus su po
Dedikacija žuvusiems
gos, Clevelando, Kanados ir sėdyje nedalyvavusiais muzi
kais,
sudaryti
šventės
repertu

kiekviena grupė turėtų paruošu
Šiemet muz. V. Baltrušaičio
si savąjį, skirtingą repertuarą. arą tokį, kuris dainų švente da vedamas choras žymiai paaugo
Gi šventės pabaigoje jungtinis rytu iškilia, meniniu požiūriu ir skaičiumi ir kokybe. Šiuo me
bendras choras išpildytų gerai aukšto lygio ir atitiktų visas tu choras rengiasi kalėdiniam
paruoštų porą dainų. Tada šven laiko ir aplinkybių sąlygas.
giedojimui įr repetuoja koncertė įvairuotų savo dainų spalvin
Po šių pokalbių buvo sustota tines mišias, kurias atliks Kalė
gumu, nebūtų. monotoniška ir prie klausimo — Dainų šventės dų naktį. Tačiau svarbiausias
nebūtų kasdieniška. Repertuaro organizacinė stuktūra. Apie tai šio sezono tikslas yra pastatyt
komisiją turę sudaryti tik akty pakalbėsime sekančiame repor ištisinį veikalą, kuris Chicagoje
viųjų chorų chorvedžiai, kurie taže.
bus atliktas vėlyvą . pavasarį.
Tai Česlovo Sasnausko kūrinys
“Reųuiem”. šį kūrinį savo mė
tų daug kas pageidavo išgirsti
ir kadaise daug kas patarė ir
Operai statyti. Sasnausko Reąuiem yra įdomus kūrinys ir
choras jį pasiryžęs dedikuoti
žuvusiųjų už laisvę garbei. Tai
tikrai šviesus pragiedrulys mū
sų lietuviškame Chicagos gyve
nime.

R

,B

TOLU
tiems, jog Įnumyse dar tvirtai
tebedega nepalaužiama dvasia
už pilnutinę laisvę Lietuvai, ir
THE LITHUANIAN WORLD-W1DE Džffiif
tai būtų'itin reta ir puiki pro
4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500
ga tokiam lietuvio rezistenci
S. Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Ppblished daily,
nės dvasios iškėlimui, gal būt
s except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian
birželio dienose, mes ir mūsų
|
Catholic Press Society.
tautos rezistencija spontaniškai
5 Subscriptlon rates: $16.00 per yr. in Chicago, Cicero & foreign
prasidėjo su 1940 metų birželiu.
S
$14.00 per year outside of Chicago and in Canada.
Tik 1943 m. lapkričio 25 d. pra
S Prenumerata:
Metams
y2 metų 3 men. 1 meu.
sidėjo organizuota rezistencija,
S Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje $16.00
$8.50 $4.50
$1.75
S JAV lr Kanadoj
$14.00
$7.50
$4.00
$1.50
kai visų pažiūrų liętuviaį suda
rė vieną Vliko vadovybę, kurios
* Redakciją straipsnius tai
* Redakcija dirba kasdien
so savo nuožiūra. Nesunau
nurodymus visa tauta vykdė.
8:30
— 4:30, Šeštadieniais
dotų straipsnių nesaugo, Juos
Kaip tik tą rezistencinę dvasią
8:30 — 12:00.
grąžina tik iš anksto susita
mūsų tarpe Lietuvos okupan
rus. Redakcija už skelbimų
* Administracija dirba kas
turinj neatsako. Skelbimų
tas ir nori palaužti rafinuotais
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
kainos
prisiunčiamos
gavus
būdais, pavyzdžiui, kad ir savo
prašymus.
niais — 8:30 —• 12:00.
veikėjus, politinius ar kultūri
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:
nius, mes patys sulikviduotume,
juos įvairiai
apšmeiždami ir Or. Aut. Baidoku kabinetą perėmė
A88OOIATE OPTOMETRI8T8
Lietuviškai kalba
tuo atitolindami nuo lietuviško
optometriBtas
jo darbo.
DR. FRANK PLECKAS, Opi
DR. EDMUND L CIARA
3434 W. 6Srd St, GR 6-7044
2700
W.
Slot
Street
Tėkis rezistencijos iškėlimas
akis.
pr|taflu> akinius S
Tel.
QR
0-2400
Chicagoje kaip tik būtų laiku
lenses”.
Vai. pagal susltarlma: Pirm., »»«..
ip vietoje ir jį tur būt nesun aatv. S—B, 7' -t v*L Penkt. 1—» lr
Valandos pa#al susltarlma.
kiai būtų galima surišti su Sas 4e*tad !»-- » vai.
Uždaryta trečiad lenlata
nausko “Reųuiem”.
Ola 788-4477,
Kės. PR 8-8080
DR. A. PUSTELNIKAS
„.
.
R. Tūbėnas
DR. L DECKYS
GYDYTOJAS
m CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
spec
rinkus
uode
BPEOIALVBf — SERVU IR
ŠVIESA

EMOCINftN LIGOS
ORAVVPORP MEDICAL BLOG.
6448 80. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma

PRANAS GARŠVA

DR. W. M. EISIN-EISINAS

NEGĘSTANTI

Valandos; ą—» vai. p

TOL 423-2669 .

DR. E. RMGDD

Akušerija tr motėm Ilgos

Marijonų, vienuolijos 50-ties
pietų sukakčiai atžymėti išleista
ifiarijonų veiklos istoriia Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdomi kiekvienam, kuris nori atsekti
pirmuosius musų tautiečių žings
nius šiame krašte.
K '
' , Tik paskaičius šią knygą susi
daro pilnas vaizdas, kokį darbą
atliko., marijonai įsteigdami čia
savo vienuolijos padalinį.
Knygos lengva, sklandi kalba,
gyvas stilius ir intriguojančiai
pasakojami įvykiai skaitytoją pa
gauna ir visa istorija atsistoja
prieš jo akis ne kaip sausa moks
linė praeities registracija, bet
kaip gyvas gyvenimo fragmen
tas'.
Patartina kiekvienam perskai
tyti. Gaunama “Drauge”, kaina
$3.50.
Illinois gyventojai turi pridėti
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue'

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2870

..Rfflrfd-

}OL

388-4688

akušerija m moterų ligok
GINEKOLOGINIS CHIRCROUA

8449 S. PuteėM Boad (Cravvford

štad. 8 v. r, iki 8 v. popiet

Ofiso

DR.'a'GAlM’ ,6867
IR

DR. ZIGMAS RUDAITIS

CHIRURGj

Specialybe akušerija jr

Prl0<s š*- Krriuaua Uaonins
rVAL,.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p.: akt
raą, lr ketv. nuo 9 Iki 11 v. ryto lr
flu,° 6-B v. v.; penkt. nuo 9 Iki 11 ★
.ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
_____ Telef. REpnhllo 7.3280

2454 We8t 71žt Street
ftettodL L S—1 vai. popiet,
ri-ečiadlenlala uždaryta
Ofiso tek PR 8-85
NaMt —s ritCi
-------

DR. LEONAS SEIBUTIS

8-8081

DR. JARINA JAKšEVretUS INKSTŲ, POSLfiS IR PROSTATO
CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. "lst Street
GYDYTOJA HI CHIRURGE
VAIKU IJGOS
, Vai. antrad. nuo 2- -5 popie.
2856 VVeet 6Std Street
ketvirtad. nuo 6—8 vak
Pirmad., autrad. ketvlrt. tr penkt.
Ofiso telef. 776-2880
nuo 12 Iki 8 v. lr nuo B Iki 8 v. v.
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofa. PB 8-6022

Rezid, telef. PB 9-6730

Bez. PB 8-6960

DR. ALDONA SIMKUS

DR. E. JATULIS

AKIŲ LIGOS' IR CHIRURGIJA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PRITAIKO AKINIUS

Bendra praktika

15542 Sa Cicero, Oak Foreet, m

2815 W. 71st Street

Kabineto tel. 687 2020
Namu tel. 8SP-1071
Vlsltal pagal susltarlma

Ofiso vai. kasdien nuo S Iki B v. v.:
šešt .nuo b iki 12 vai.: arba susi
tarus.
...
Ofa. PO 741000

- a A ša V'

DR. J. J. SIMONAITIS

Bez. GA 3-7278

GYDYTOJAS IR CHIRURGE
Adresas: 4255 VT. 6Srd i
Ofiso teL Į^tsns^ė *-4410

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. GRovriklU 6-0617
8344 Weet 6Srd Street
Valandos: pirm. « ket nuo 12 vai
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr • Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v vak*iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.
Ofiso lr buto ML OLympie I-1Z81

DR. AURA BALIŪNAS

AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

antr. tr penkt. nuo: 12 iki 2 vai. p.p.'
Ir vakarais pagal susltarlma.
v

DR. F. V. KAUNAS

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika lr chirurall*
Ofisas 27BO W. 7l8t8trSl

Medical BuUding) TeL LU 5-6448
Priima ligonius pagal analtarlm*,
|el neatsiliepia, skambinti HU 8-8222
"w į*
1 o' tt

J

Valandos pagal susitarimą Jei nč- VaJ., pirmad.
antrad.. kėtvlrtaįl.
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
nktad. 8 v. r. iki 9 y. v. Treč iv

DR. A. JENKINS

DR. K. (k BALUKAS

p.

Išskyrus trečiad.lėni

BųK ^.fll 8-0878

,,.v

J-Lšrs

Telefonas 925-8296

TeL —REUaaoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK

PRITAIKO AKINIUS
gydytojas ir chirurgas
3858 Weet OSrd Street
(Idetavla gydytojas)
kasdien lt-^-12 vai. lr 7—■<* v.
i
8925 Weet 59th Street
i Šeštadieniais 10—J. vai. TreSia1
J a.ryta Ligoniai priimami 8u- Vąl.: plnnad.. antrad., ketvirtad. ir
Jjg.
p. p,
vai vak. i
vai p.p., treči
telefonas: PR

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10__ ir
# rv 2-8 v.----- »»
'karo. Sekmad lr tte
Rezid. tel. WA 6-80PP

,

OR. VYT. TAURA*
YŲyTOJĄS IR, CHIRURGAS
____ * » MOTERĄ
IjIGOS

s

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St

uždaryta.

OflŠstf SU Wrei
.. 68rd
. _ Sntl
Tel.: PRospeeti i-ii
8-1717

DR. S. BIEŽIS
C H IR U R G A S

Į

M. ofiso lr boto Ol/ymplc Z-41KP

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15tb Street, Cicero
Kasdien 1-rįR vai. Ir 6—8 vaL vak..

talku pagal susltarlma.______
Of. teL HE 4-3138, Namu GI 8-11P6

DR.

3454

j-— Z i *

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
8801 West Mrd Street
Kampas 68-Člos tr California

t/a£:
frečlad

kasdien nuo 8-8 vai. vak.
SetSad. 2—4 vai.
ir kitu laiku pasai susitar

ŪR. t. K. BOBELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

"““SfeSgl uo’

Mes negalime jokiu kitu ‘bū
du dabar kovoti už Lietuvos
laisvę, kaip tik savo rezistenci
ne dvasia. Tokia proga labai tik
tų suruošti mūsų rezistencijos
Šokėjos Chicagos Jaunimo centro vakarienėje gruodžio 8 d. Jaunosios šokėjos yra Jaunučio Puodžiūno dieną. Rezistencinį savo nusitei- Ddal
baleto studijos mokinės . Nuotr. Lietuvių foto arch.
kimą turėtume parodyti ir ki

pirm.,

ketv.

1-4.

TUMASONIS

Ifat

71st Stroef

Priiminėja ligonius tik suriihrus
Vai.: 2—4 p. p
Trečiad. Ir ”

Telefonas — GRovehUl 6-3838
MEDICAL BUILDING
DR. A. TALIS - LABOKAS
7166 Sonth Weatern Avenne
Pirmad.. antrad., ketvlrt lr penkt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuo 11 vai iki 1 vai. p. p. lr nuo
AKUŠERIJA m
# — 8 vai. vakare. Tredlad. nuo
MOTERŲ LIGOS
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., kefttad
3524 VVeet 69tb Street
m
U vaL ryto Iki I vai. p. p.
Valandos: 1 tkl 4 ir « tkl 8 v. vak
Oflao telef. RE 7-1168
šeštadieniais 1 iki 4 vai
________ Rea tet Ž86-ŽP1D_________
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS

Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija

Vai.:

V.

CHIRURGAS

VaJandois: Kasdien nuo T tki S : tre
čiadieniais
-X « a atdaryta
Uidaryta Antradieniais lr
penktadieniai,
vak. ntto7 Orf t vai.
'

Į šį vaidybos, muz. V. Baltru
TW 695-0533 ~ Elgin
šaičio ir viso choro užmojį, ku
425 No. Liberty Street
ris esmėje yra labai gilus ir.
tioute 25, Elgin, Illinois
sveikintinas, reikia kreipti iš -- ------------------------- Bia.'ia '‘i j
skirtinį dėmesį, šiuo Sasnausko rei. ofbo BGE 4-4S4I. rau *08-2131
kūriniu, kuris sukurtas įniru
DR. PETER T. BRAZIS
siems atminti, choras pagerbs
GYDYTOJAS irj chirurgas
mūsų žuvusius.
3434 West Tint Street

Rezistencijos diena

TeL Ofiso PB 6-7800; Namu Safi-76»t
5150 So. Damen Avenue

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
2817 West 71M Street
Tdefonae HEmlock 6-3545
(Oflao tr resldenotjoe)
Valandos pagal susltarlma
Oflao

tel

TeL I*Kcapeo« 6-P400

DA ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGf
6648 So. Albany Ave. ?

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai
vak., penkt Ir šeštad 3—4 Popiet
lr kitu laiku pagal susitarimą.
PR 8-7778; Rea PR 6-4783

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
3858 West 63rd Street

Tet oflao PR 6-,«
i
F.
C.

DR

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vakar. 7-8
8107 VVeet 71ef Street
Ir šešt. tik Valandos: pirm., keitv., B—R vai..
Var:
S
iki 4 v: p. p lr 7 Iki 8 v. .
antrad. Ir penkt. I—4 vai.

Ofiso — HI 4-6758

DR. S. Ir
ALERGIJA
3751 VV'est 51st Street
penktame

PrllmlnSJa tik susitarus

Ofiso HE 4-1818

Rea PR 6-P801

Treč

lr ftefitad, pagal aualtArlniy

Ofiso teL

767-3141. Namu

0R. L MEiKAUSKAS

DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligoti
2454 We«t 71st Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6448 So. Pulaski Road
Vai. pųmad., antlpd., pe&kUd. 1-

(SflRKITE DVASIAS, AR JOS IS DIEVO

Sovietų S-goje ir okup. Lietuvoje

GRIEŽTINAMAS REŽIMAS
Neseniai sovietų spaudoje
buvo paskelbta nedaugelio pa
stebėta trumpa žinelė, kad auk
ščiausia Sovietų Sąjungos ta
ryba (be kurių nors diskusijų,
kaip ten įprasta) pakeitė Vie
šosios tvarkos apsaugos minis
terijos pavadinimą Vidaus rei
kalų ministerija — Ministerstvo vnutrennyeh dėl — trumpai
M.V.D. Netrukus (XTI.4.) “Tie.
soje” buvo atspausdinta trum
putė “Kronika”: “Lietuvos
TSR Aukščiausios Tarybos
Prezidiumas savo įsaku pakei
tė Lietuvos TSR Viešosios tvar
kos ministerijos pavadinimą į
Lietuvos TSR Vidaus reikalų
ministeriją”.

Ši žinia, ne visur pastebėta
Vakarų kraštuose, daugumai
Sovietų gyventojų buvo didelė
staigmena. Šį, rodos, nekaltą
pavadinimo pakeitimą labai
paėmė į galvą tebesą gyvi la
bai gausūs sovietų koncentra
cijų stovyklų buvę vergai: su
vardo grąžinimu Sovietuose
paprastai grįžta ne tik simbo
linis pavadinimas, bet ir daly
kinė reikšmė; mūsų atveju —
beteisiškumas, savivalė, tero
ras ir prievarta.
*
Sovietų Sąjungos saugumo
istorija sena kaip ir pati sant
varka. 1917 m. gale, tuojau po
Bpalio revoliucijos, Feliksui
Dzieržinskiui buvo pavesta or
ganizuoti sovietų saugumo mi
liciją ir kovą su kontrrevoliucija. 1918X1.2 dekretu buvo
įsteigta Črezvyėainaja Kommissija (Čeką) — ypatingoji ko
misija vesti kovai su kontrrevoliucija ir tarybiniais nusikal
timais. Jog organizatorius F.
Dzieržinskis (1877 — 1926)
buvo lietuvių kilmės smulkus
Ašmenos aps. bajorėlis, ak
tyviai dalyvavęs Lietuvos (SD
KPL) soc. partijos veikloje,
gyvenęs ir veikęs ilgesnį laiką
Kaune, Vilniuje, caro kalėji
muose iškalėjęs 11 metų.
1922.11.6 čeką būvo panai
kintą. Jos vietoje įkurta GPU
(Gosudarstvennoje Političeskoje Upravleni je). 1923 m. ji
pavadinta OGPU. 1934 m. ta
pati įstaiga gavo NKVD var
dą, o 1946 m. ji pavadinta
MVD. Visos šios įstaigos, ne
svarbu, kuriuo vardu vadinosi,
buvo labai žiaurios, vartojo
žiauriausias sekimo bei kan
kinimo priemones, išžudė dau
gybę milijonų žmonių, sukūrė
milžinišką koncentracijos la
gerių organizaciją savo aukom
naikinti. Iki šiol niekas nėra
tų aukų suskaitęs, tačiau ma
noma, kad nukankinta buvo
ne viena dešimtis milijonų (kai
kas aukų skaičių spėlioja ga
lėjus būti 20-40 milijonų).
NKVD-MVD yra skaudžiai
pajutę ir lietuviai: aukų skai
čius siekia šimtais tūkstančių.
Bet ir patys čekos — MVD
šefai savo mirtimi nemirdavo
— jie taip pat būdavo kaip
liaudies priešai sušaudomi.
Paskutinis MVD šefas buvo iš
tikimas Stalino draugas Lavrentij Berija. Tačiau po Stali
no mirties jis 1953 m. savo
dienas baigė lygiai tuo pačiu
būdu, kaip ir jo pirmtakūnai:
tų metų gruodžio mėnesį jis
buvo “specialios komandos”
sušaudytas kaip liaudies prie1960 m. Chruščiovas padarė
MVD galą. Viešosios tvarkos

ministerijos funkcijas ilgainiui
buvo padalintos 15-kai sąjun
ginių respublikų. Tuo pačiu lai
ku skaičius uniformuotų ir neuniformuotų milicininkų buvo
gerokai sumažintas ir griežtai
aprėžtas. Piliečių kaltę ar nekaltę nustatyti turėjo nebe mi
licija ar valstybės gynėjas, bet
teismai. Lygiagrečiai buvo sten
gtasi šiuos principus praktiš
kai įgyvendinti. Spaudoje pa
sirodydavo balsų, nukreiptų
prieš sovietinės milicijos žiau
rumus ir nekultūringumą. Ir
tikrai 1960 — 1964 m. bėgyje
Sovietuose buvo suimta nepa
lyginamai mažiau asmenų, o ir
tie patys daug švelniau nu
bausti, kaip bet kada nors So
vietų istorijoje.

Tačiau Chruščiovo priešai,
“tvirtos rankos” šalininkai, ne
paliovė su šiuo “laisvėjimu”
kovoję, nurodydami, kad dėl
švelnesnių įstatymų augąs kri
minalinių nusikaltėlių bei chu
liganų skaičius. Dėlto 1966 m.
įstatymu 15-kos respublikų
saugumo įstaigos buvo iš nau
jo centralizuotos, įkuriant Mas
kvoje jas apjungiančią Vieš.
tvarkos ministeriją. Jos viršū
nėje pastatytas L. Brežnevo
patikėtinis gen. pik. Solokovas.
Policijos skaičius buvo padi
dintas, aprūpinimas pagerin
tas, teisės išplėstos. Saugumo
įstaigoms buvo vėl leista su
iminėti žmones ir be jokio teis
mo išlaikyti suimtus ištisą mė
nesį. Milicijos kumštis vėl bu
vo jaučiama. Jo pradėta vis
daugiau bijoti, kad ir ne taip
labai, kaip Stalino - Berijos lai
kais.

*
Tačiau Sovietų žmonės jau
buvo paragavę laisvės, kurią
ne taip lengva užgniaužti. Dau
gelyje krašto vietų įvykdavo
prieš miliciją nukreiptų riau
šių. Sakysime, Centrinės Azi
jos čimkent mieste milicinin
kai sumušė vieną taksio šo
ferį, padariusį lengą nusižen
gimą prieš susisiekimo taisyk
les, mieste kilo beveik sukili
mas: susirinkusi minia sude
gino dvi milicijos nuovadas.
Ją išsklaidė tik iššaukta ka
riuomenė, panaudojusi tankus
ir kitus sunkiuosius ginklus.
Panašių pasireiškimų Rusijos
gilumoje būta ir daugiau, šiek
tiek jų buvo net pačioje Mask
voje ir Leningrade.
Dabartiniams Sovietų Rusi
jos valdovams paaiškėjo, kad
bet koks “vadžių atleidimas”
gali vesti prie didesnių nera
mumų, kurių išdavoje gali grei
tai išryškėti didžiulis gyven
tojų daugumos nepasitenkini
mas sovietine santvarka. Šiam
reikalui turėjo įtakos ir Čeko
slovakijos okupacija, kuriai
nepritarė ne tik rusų tautos
dauguma, bet ir nemaža ko
munistų partijos narių.
Štai kodėl vėl buvo grąžin
tas saugumo įstaigai senasis
MVD vardas, šios trys raidės
Sovietų gyventojams, jų tarpe
ir pavergtiems lietuviams, su
kelia šiurpų prievartos atmi
nimą. Paskutinės žinios iš Lie
tuvos sako, kad gyventojų se
kimas ten esąs sustiprintas.
Kaip ten bebūtų, Lietuvos žmo
nės iš okupantų pusės paleng
vėjimo negali laukti. Gali tik
būti kalba apie okupacinio re
žimo pagriežtinimą.
b. kv.

Spaudoj ir gyvenime
MAŽEJANTIEJI LIETUVIŠKIEJI

ŽIDINIAI
Net lietuviškoje nekatalikų spau
doje teko nekartą matyti pareiški
mus, kad vis dėlto lietuvių para
pijos yra turėjusios nuopelnų lie
tuvybei. Labai jau baigiasi karta
tų klebonų, kurie buvo gimę, au
gę Lietuvoje. Pvz. Chicagoje jau vi
si klebonai yra šio krašto auklėti
niai, ir ui tarpais labai jaučiama.
B« vis dėlto, tos parapijos yra lie
tuvių įkurtos ir kol jos lietuvių

rankose, tol yra viltis.
Dabar Antanas Sabalis savo pra
nešime Lietuvių fronto bičiulių si
mpoziume Maspethe iškėlė šiuos
duomenis (išspausdintus “Darbinin
ko” 79 numeryje, gruodžio 3 d.):
Per paskutinius septynerius metus
lietuvių parapijų skaičius JAV-se
nukrito iš 118 iki 96. Šalia lietu
viškų parapijų mes turime 611 lie
tuvių kunigų. Vienam kunigui ten

GALVOSŪKIS KALĖDOMS
ARTĖJANT

Problemos po Vatikano II susirinkimo
Romoje jėzuitu leidžiamas dvi tas į!0 pamatų. Iš visų pusių
radikalus atsinaujiniCattolica” 1968.XI.2 d. numery Įųįį^“ųggiornamento", nepasi
je įdėjo vedamąjį, su kurio min tenkinant antraeiliais pakeiti
mais, kurie, kaip dažnai su pa
timis verta susipažinti.
Jei kas klaustų, kuri proble nieka sakoma, “nesą tikras
ma yra pati aktualiausia šių šiems laikams prisitaikymas”.
dienų Bažnyčioje, tai nesvyruo Tad reikalaujama atmesti . di
dami atsakytume: “mokėjimas dele dalį praeities ne tik ten,
skirti dvasias”. Šis. išsireiški kur ejna klausimas apie Bažny
mas, nors, atrodo, ištrauktas iš čios gyvenimą ir discipliną bei
kokm nors seno asketikos va jos santykius su nekrikščionidovėlio, tarp kita ko turįs pir mis ir netikinčiųjų pasauliu, bet
mą vietą šv. Ignoto asketikoje, dažnai ir ten, kur jau yra dog
yra faktinai biblinis. Šv. Pau mų sritis.
lius ragina . tesalonikiečius “vi
ši naujų idėjų fermentacija,
sa ištirti ir kas gera laikyti" šis neramus naujų būdų ieško
(I Tęs. 5,21). Savo ruožtu šv. jimas, kad Bažnyčia ir krikščio
Jonas rašo: “Mylimiausieji, ne nys gyventų Evangelijos dva
kiekvienai dvasiai tikėkite, bet sia ir mokslu, kad tas mokslas
ištirkite dvasias ar jos iš Dievo; moderniškam pasauliui būtų su
nes daug netikrų pranašų ėjo prantamas ir priimtinas, atsi
į pasaulį” (I Jon. 4,1).
žvelgiant vis į gilesnį ir ryškes
Kokį tačiau mastą krikščio nį supasaulėjimą, tikriausiai ynys turi pavartoti, kad pažintų ra gyvastingumo ženklas. Var
ar dvasios yra iš Dievo? Tas gas būtų, jei šių dienų Bažny
pats šv. Joųas prideda: “Štai čia užsidarytų savo kiaute, vien
kuo esti pažįstama Dievo dva tik kontelnpliuodama savo pra
sia: kiekviena dvasia, kuri iš eitį. Tai būtų senatvės nepa
pažįsta, kad Jėzus Kristus atė jėgumas ir mirties ramybė.
jo kūne, yra iš Dievo; ir kiek
Tačiau nėra abejonės, kad
viena dvasia, kuri neišpažįsta tame “naujume”, kuris pasireiš
Jėzaus, nėra iš Dievo; tai An kė šių paskutinių metų Bažny
tikristas, apie kurį girdėjote, čioje, yra daug gero, bet taip
kad ateina, ir jau dabar yra pat ir mažiau gero, o netgi ir
pasaulyje" (I Jon. 4, 2-3). Taigi blogo bei klaidingo. Visa tai
mastas atskirti Dievo dvasią yra tarsi srauni upė, kuria te
nuo dvasios antikristo, kuris — ka švarus vanduo, bet drauge
įsidėmėkite — jau yra pasau jis su savim neša dumblą ir
lyje, nors dar nepasireiškęs vi atmatas.
Vartojant apaštalo
soje savo galybėje, yra tikėji Jono žodžius, šių dienų Bažny
mas i Jėzaus isikūnijimą ir die čioje yra tikrų pranašų, deja,
viškumą. Tad kas neišpažįsta yra ir “netikrų”. Tas tačiau ne
Jėzaus, atėjusio kūne, yra “ne turi mus stebinti ir jaudinti:
tikras pranašas”.
Dievo dirvoje auga kviečiai susi
Kada yra prisitaikymas laikui maišę su piktžolėmis. O gundy
tojas arba. kaip Kristus sako,
“Ištirkite dvasias, ar jos iš priešas visuomet stengiasi sėti
Dievo”. Šis Apaštalo pamoky piktžoles ten, kur Dievas pa
mas savo laiko krikščionims tin sėjo savo kviečius, visuomet
ka ir mums šiandien. Iš tikrųjų pasiryžęs prisiimti “šviesybės
įtemptoje posusirinkiminėje at angelo išvaizdą” (U Kor. 11,
mosferoje, kurią Bažnyčia šian 14), kad suardytų Dievo dar
dien išgyvena, knibžda naujos bą, apsinaudodamas pačiu Die
idėjos, nauji principai, drąsūs vo žodžiu.
ir kartais klaidiną siūlymai. Baž
nyčios pastatas, statytas per Negalima atmesti visų naujumų
praėjusius amžius, yra sukrės
Tad kas darytina? Tikriausavaitinis žurnalas,. “La Cįvilta siūloma

ka maždaug 660 lietuvių.
Šių skaičių akivaizdoje iš vienos
pusės matyti, kad lietuviams kuni
gams yra galimybė Išvystyti sielo
vados darbą, jei tik jie turi tam są
lygas, nes kiekvienam atitenka neperdldeelis skaičius savo tautos žmo
nių, kurių dvasinius reikalus turė
tų aptarnauti. Tačiau mažėjimas
lietuviškų parapijų skatina sustip
rinti budrumą, kad bent esančiąsias
išlaikytume, kad jos nepatektų j ki
tataučių rankas, kur lietuviai iš šei
mininkų taps tik kampininkais.
Reikia susirūpinti ir lietuvių mo
kyklomis. Paskutiniu laikotarpiu
Chicagoje Ir apylinkėse, kur yra be

šiai būtų didelė klaida atmesti
visokį naujumą, tarsi Bažnyčio
je viskas jau būtų buvę pasa
kyta ir viskas jau padaryta ir
šiandien Bažnyčiai nieko kito
neliktų, kaip tik rūpestingai sau
goti savo praeitį. Nors apreiš
kimas yra baigtas su paskutinio
apaštalo mirtimi, tačiau Dievas
ir toliau kalba savo Bažnyčiai
per savo “pranašus” ne tam,
kad apreikštų naujas tikėjimo
tiesas arba perduotų mokslą,
skirtingą nuo Kristaus mokslo,
bet tam, kad būtų galima ge
riau suprasti to mokslo “neiš
matuojamus turtus” ir rasti ja
me naują atsakymą naujai iš
kylančioms problemoms. Tikru
moje pranašystės dovana yra
duota Dievo Bažnyčiai, kad ji
mokėtų pažinti laiko ženklus ir
aiškintų juos Evangelijos švie
soje (žiūr. Gaudium et Spės, 4)
ir kad suvoktų per juos šau
kiantį Dievo balsą, kaip kitados
buvo šaukiamas Abraomas im
tis naujų ir nežinomų kelių.
Bažnyčia tad negali liktis įsiki
busi tik į praeitį, bet turi imtis
naujų uždavinių, rinktis naujus
kelius, kad tuo būdu būtų ak
tuali, šiandieninė visiems tiems,
kuriuos turi išganyti ir kuriems
turi skelbti Kristaus mokslą.
Kaip pažinti kas yra iš Dievo
Bet tie “pranašai”, kurie šian
dien pasišovė nurodyti Bažny
čiai naujus kelius — ar jie yra
iš Dievo? Kaip galima tų naujų
idėjų knibždyne pažinti, kas tik
rai yra iš Dievo, kur yra “pra
našiškas” Dievo balsas savo Baž

J. KUPRIONIS

Daugelis susirūpinę, kiti net
pyksta, kad Amerikoje Kalėdų ir
Naujų metų šventėms suteikiama
prekybinė atmosfera. Dovanų pir
kimas švenčių proga čia yra virtęs
universaliu reikalu.
Mes lietuviai esame atvykę iš
krašto, kur Kalėdos, ypač su
šventuoju Kūčių vakaru, turi
šventadieniškai jaukią ir giliai
prasmingą dvasią. Nors Lietuvo
je būna daug sniego ir šalta, ke
liai užpustyti, bet viduje, ar tai šei
mos namuose ar nuvykus { bažnyčią, dominuoja iškilminga, jau
ki, lyg kokiu tai šventumu dvelkianti nuotaika. Kūčių stalas ap
krautas mamos iškeptais šližikais,
spalgenų kisielium ir kitais pasninkiškais valgiais — tai svarbiau
šia ir vienintelė kalėdinė dova
na, kurios visi labai laukdavome.
Bet dabar esame svetur. Šalia
dar vis praktikuojamo lietuviškų
Kūčių stalo ir brangių lietuviškų
Kalėdų prisiminimų, retas kuris
iŠ mūsų begalime pajėgti išsisuk
ti ir išlikti neįtrauktas į čionykšnyčiai, q kas tik “žmogiškas”
žodis, o dar blogiau — tik prie
šo pagunda?
Dėl pranašų Jėzus davė ne
klaidingą taisyklę, kad būtų ga
lima atskirti tikrus pranašus
nuo netikrų: “Juos pažinsite iš
jų vaisių”. Kokių vaisių? Aiš
ku, kad Dvasios vaisių, šv. Pau
liūs laiške galatams išskaičiuo
ja tuos vaisius rašydamas taip:
“Dvasios gi vaisiai yra meilė,
(Nukelta į 4 psl.)

rods 13 parapijų su mokyklomis,
jau yra užsidariusios trys mokyklos:
Šv. Mykolo parapijoje, Šv. Kazimie
ro parapijoje Chicago Heights ir Sv.
Kazimiero parapijoje Gary, Ind.

Dabartiniu metu, kai tenka dau
giau samdytis pasauliečių mokyto
jų su didesniu atlyginimu, nėra tai
taip lengva parapines mokyklas iš
laikyti. Bet jos mums yra reikalin
gos ir parapijų vadovų pastangos
šioje srityje turėtų susilaukti para
mos. Paramos gi jos daugiau susi
lauks, kai bus reikiamai atsižvelggiama j teisėtus tėvų pageidavimus Pietų Vietnamo taikos delegacijos Paryžiuje pirmininkas Nguyen Cao
Ky su savo žmona ir 3 metų dukrelė viename Paryžiaus parkų, netoli
dėl auklėjimo krypties. J. Daugi.
tos vietos, kur delegacija apsistojo.

VIDURNAKČIO SERENADA
Romanas

AURELIJA BAIASATTIENE
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Bet Renata, kaip ir jis pats, dingo be pėdsakų. Leo
nas vengė visko, kas jam primintų Renatą, bet kelis jos
laiškus bei nuotrauką laikė paslėpęs užrakintame stal
čiuje su Matildos gimimo metrikais ir kitais svarbiais
dokumentais. Stalčiuje tarp kitų dalykų buvo dailus
kvepalų buteliukas su įmantriu užrašu “Vidurnakčio
serenada.” Vartydamas rankose, Leonas negalėjo prisi
versti padovanoti Marijai.

Jei ilgokai Leonas svajojo apie Renatą, kaip apie
prarastą turtą, tai pamažu Jo vaizduotėje Renatos vaiz
das pradėjo keistis. Jos vietoje atsirado moteris, nebepa
naši į jo buvusią žmoną. Jos tikrasis vaizdas pradėjo
blėsti, o jo vietoje toji karališko grožio moteris pradė
jo virsti į pabaisą. Tai moteris be širdies, be pareigos
jausmo, nesugebanti ko nors mylėti išskyrus save pa
čią. Tai moteris, kuriai gamta neturėjusi leisti tapti mo
tina. Renata — moteris, kuri kitų gyvenimo griuvėsiuo
se ieškojo savo laimės, kitų ašaromis ir ilgesiu klojo
savo gyvenimo kelius į laimę. Jei kadaise Leonas mylė
jo Renatą kaip moters idealą, tai Marija jam tapo mo
ters idealo pakaitalu. Jis mylėjo ją, kaip primityvių
tautų vyrai mylėjo moteris, kurių gyvenimo funkcijos
buvo aiškiai apribotos. Vyro meilumas — tai atpildas
už gerai atliktas pareigas, jo rūpestingumas ir dėmesystai savo vertingos nuosavybės saugojimas.
Matilda buvo jo akies obuolys. Juo siaubingesnis

Renatos vaizdas augo jo vaizduotėje, tuo stipresnė mei-,
lė savo dukrai vertė jį apsupti ją savo išskirtiniu dėme
siu ir meile, turinčia atstoti tikros motinos meilę. Jis pra
dėjo į Matildą Žiūrėti, kaip į našlaitę, augančią be
motinus.
Pagaliau jis pasiryžo, Matildai paaugus, pasakyti
dalį tiesos, kad Marija nesanti jos tikra motina, o tikro
ji motina mirusi. Leonas pajėgė pats save įtikinti, kad
Renatos nesą gyvųjų tarpe. Tik retkarčiais pagalvojus,
kad kur nors kada nors gyvenime dar gali su ja susi
tikti, jį apimdavo siaubas. Renata gali iš jo atimti dukrą,
jo gyvenimo vienintelį turtą, vienintelį tikslą, kuris |prasmina jo buvimą žemėje.
Kraujo balso skatinamas, Leonas pradėjo Matildą
mokyti lietuviškai. Matilda buvo rami, vieniša ir gabi,
todėl su elementorių pagalba ji greitai neblogai pramo
ko lietuviškai. Marija, kasdien girdėdama lietuviškus
pasikalbėjimus, pradėjo jų kalbą suprasti ir pati drau
ge su Matilda mokėsi jau vien iš meilės Leonui ir jo
kūdikiui.
Penkerius metus užtrukusi idilija staiga sutrupėjo.
Vieną pavasarį Marija pradėjo sirguliuoti, ir nei Leono
priežiūra, nei gydytojų pastangos vienoje iš moderniau
sių ligoninių nepajėgė jos išgelbėti. Rugsėjo mėnesį Ma
rija mirė. Leonas ilgai negalėjo nuo jos mirties atsigau
ti, o ir šešerių metų Matilda staiga, suaugo, surimtė
jo, galutinai nustojusi savo vaikiškumo. Gyveno jiedu
du tyliame vienišame name, Matilda, užsiėmusi savo
knygutėmis ir piešiniais, Leonas — savo darbu ir min
timis.
Parūpinęs kuklią paminklinę lentelę kapinėse, Leo
nas lankydavo jas dažnai, drauge nusivesdamas su sa
vim Matildą. Vieną kartą Matilda, jau gerai pramokus
skaityti, stebėjo antkapį.

čių papročių veiksmą. Ir dabar,
artėjant šventėms, jau galvoja
ma, ir ne tik galvojame, Bet daž
nai tiesiog galvosūkį sudaro: ką gi
Kalėdų švenčii) proga nupirkti
vaikams, žmonai ar vyrui ar ki
tiems artimiesiems. Daug dalykų
jau esame pripirkę, nes ne tik Ka
lėdos, bet ir vardadienis bei gim
tadienis ir dar kitos progos to rei
kalavo. Ką dar pirkti — jau gal
vosūkis.

Kai pažiūriu į save, tai musų
šeimoj, sakysim, vaikai tėvams
da, k KaW
>„•
___
Z xz;
„„. dalykai
ga yra dovanoję.
Vieni
buvo valgomi, kiti nešiojami. Na,
tai juos suvalgėm ar sunešiojote.
Bet tarp tų dalykų vienom Kalė
dom dovanų gavom iš medžio išpiaustytą menišką koplytėlę. Da
bar ji visada kabo kambary pa
rinktoje vietoje.. Kada tik į ją pa
žiūriu, vis prisimenu ir galvoju,
kad tai tikrai vertingiausia it
labiausiai prasminga dovana.
Kurie gyvena didesniuose mies
tuose, kaip Chicagoj, Detroite,
New Yorke ir pan., kur yra lietu
viškos tautodailės krautuvių, tai
jos labai gražiai gali padėti išsprę
sti kalėdinį galvosūkį. Ir tai labai
vertinga prasme.
.Šiemet L. bendruomenė yri
pagaminusi mažutį ant atlapo nę
šioti pritaikytą ženklelį —Vyti. JI
išsirašiau, sakau, pažiūrėsiu, kaip
atrodo. Ženklelis ne tik gražus,
bet ir puošnus. Jis mažytis, dai
liai stilizuotas, padarytas iš bran
gaus metalo. Vieni auksiniai —
10 karatų, kiti sidabriniai, dėlto
ir kaina kiek aukštesnė: auksinis
— 6 dol., sidabrinis - 3 dol. Bet
užtat vertinga dovana. Ypač pa;
augančiam jaunimui. Ženklelis
savo dydžiu ir stiliumi nesime
ta į akį labiau išsiskiriančiai ar
rėžiančiai, o tačiau sukaupia sav^
gilią prasmę. Puiki kalėdinė do
vana.
Žinoma,
užprenurnėravimas
vaikams ar žmonai ar vyrui kūrio nors lietuviško žurnalo ar lai
kraščio, kurių turime gražų pasi
rinkimą, taip pat sudarytų pras
mingą švenčių dovaną. Vyras, už
rašęs žmonai “Moterį” ar “Laiš
kai Lietuviams”, ar “Lietuvių
Dienas” paskui ištisus metus tu
rėtų ką “prikaišioti” žmonai, kad
tu naudojiesi mano
dovana.
Taip pat lietuviška knyga į tą ka
tegoriją įeitų. Tai visai ne tas, kas
pirkti kokį šaliką, marškinius ar
megztuką, kurie dažnai daugiau
kaštuoja ir dažnai sunku pataiky
ti kito skonį, ypač spalvos ar dy
džio atžvilgiu. Nors kaip sakoma,
dovanotam arkliui į dantis ne
žiūrima, taigi bet kokios dovanos
priimamos, bet vistiek yra lyg ir
pinigų mėtymas, užuot to, kad ga
Įima jiems suteikti vertingą ir gi
lią prasmę.

— Tėte, kodėl mama Marija vadinosi Smith?
Leonas iš karto jos klausimo nesuprato.
— Kaip tai? Tai jos pavardė.
— Bet tu ir aš esame Gylės.
— O! — Leonas krūptelėjo. — Hm.., Tai ilga isto
rija, kurios tu nesuprasi, Tildą. Kai būsi didesnė, aš tau
viską paaiškinsiu.
— Bet aš esu didelė, tėte. Man jau septyneri mė
tai.
— Ne, ne. Kai tu užaugsi.
— Kai būsiu tokia, kaip tu?
— Beveik.
— Bet ar mama Marija tikrai mano mama?
— Kodėl tų klausi? — klausimu į vaiko klausimą
atsakė Leonas.
— Todėl, kad mano mokyklos draugių mainytės
taip vadinasi, kaip jos ir jų tėveliai.
— Gerai. Tiek aš tau pasakysiu: Marija nebuvo
tavo mama, Tildą.
— Ar aš visai neturėjau mamos? — su ašaromis
akyse paklausė mergaitė.
— Tu turėjai, mažyte. Visi vaikai turi mamas, —
glostydamas dukrelės galvą, atsakė Leonas, bijodamas
tolimesnio pokalbio. — Dabar einame namo. Gal nori
ledų?
Bet Matilda nesidavė išblaškoma. Jos mažame vei
delyje atsispindėjo susirūpinimas.
— Tai kur mano mamytė? — vėl paklausė Ji.
— Tavo mamytė mirusi, — pirmą kartą Leonas
ištarė tuos žodžius garsiai. Pats savo žodžių išsigandęs,
jis nutilo, spausdamas Matildos mažytę rankutę savojoje.
Taip, Renata jam ir jo dukrelei mirusi, ir niekas to tlėpajėgs pakeisti, niekas jo kūdikio neatims.
(Bu* d*uąi*o)

DRAUGAS, penktadienis, 19ū8 m. gruodžio 13 d. šauliai laisvės kovotojai ir, ben
drai, visi kiti ano meto Lietu
vos ginkluotų jėgų nariai. Skir
tumas gal tik tas, kad Birželio
23 dienos sukilėliai buvo dar fi
ziniai pajėgūs ginklo tarnybai,
tuo tarpu kai 1918 — 1919 m.
savanoriai bei nepriklausomy
bės karo dalyviai vis labiau —
dėl didelio amžiaus — palinksta
Pik. K. Škirpos paskaitos, skaitytos 1968. XI. 24
į visus priglob’ančią žemelę ir
Chicagoje, ištrauka
išeina iš rikiuotės.
Nežiūrint kokį kelią didžio lėtume grįžti į savo senąją tė
Gera pradžia vyrų atrankos
sios politikos raida mums be- vynę Lietuvą. Jug esame ne lais gautųsi automatiškai, jei taria
nutiestų, nebūkime naivūs pa vos valios emigrantai, bet poli mos antinacinės rez’stencijos
siduoti iliuzijai, kad valstybinį tiniai tremtiniai, pastarojo ka grupės, kaip išsivysčiusios iš
suverenumą Lietuvai kas nors ro aukos.
Lietuvių aktyvistų fronto kai
Tikruoju karinės pajėgos kri- jis tapo nacių sulikviduotas, ap
mums patiektų, kaip gatavai iš
keptą karvelį... Tai reiškia, jog terium yra ne jos organizacinė sispręstų vėl apsijungti į bend
ginkluota pajėga savo vaidmens forma ar metodas kaip ji susi rą organizaciją besąlyginės tau
kovoje už tautos laisvės idealą formuoja, bet pirmoje vietoje tinės vienybės ir karinio susiKariuomenes šventės ir kitų metinių švenčių metu buvo aplanky
jokiu atveju nebus nustojusi; tai, ką jos vyrai nešioja savo drausminimo pagrindais. Nea tas laisvės kovų paminklas, padėti vainikai, susikaupimu pa>net ir tada, jei reikalas pasuk širdyse, kitaip sakant — jų pat bejoju, jog nuo to galėtų žymiai gerbti bei prisiminti žuvusieji dėl Lietuvos laisvės. Nuotraukoje mū
ti 1918 — 1919 metų savanorių riotinis ryžtas aukščiausiai au susidinaminti ir dabartinė Lie sų iškilusis sportininkas - krepšininkas, aktyvus akademinių organiza
kovos keliu ir nebekiltų, arba kai už bendrą tautos idelaą. Tą tuvos laisvinimo akcija. Tai sa cijų veikėjas. Korp! Neo-Lithuania sporto klubo ir korporacijos pir
nebereikėtų pakartoti 1941 me vaizdžiai parodo, pavyzdžiui, vo ruožtu stiprintų tautos viltį mininkas Edas Modestavičius kalba jaunimo vardu, šalia stovi studNuotr. M Kasniūno
tų tautos sukilėlių — aktyvistų kad ir buvęs Lietuvių Aktyvistų ir tikėjimą į naują Lietuvos pri Gražina Vainaitė.
heroinį žygį. Nepamirškime, jog Fronto sąjūdis 1940 — 1941 m. sikėlimą, nors šios džiugios va
atsikūrimo išvakarėse ir pra Tik dėka tam, kad jo dalyviai landos turėtume laukti dar il
PRIEŠ-RUSIŠKA DEMONSTRACIJA
džioje Lietuva būtų, dėl jos pra gaivino save besąlyginiu pat giau.
KOLUMBIJOJE
dinio silpnumo, viliojantis ob riotiniu pasiryžimu išlaisvinti
Turėtų domėtis ir jaunimas
jektas bent kieno piktoms į ją Lietuvą iš sovietų vergijos ir
K. KLASTAUSKAS,
Deja, Lietuvos išlaisvinimo va
užmačioms, jei neturėtume iš atkurti jos valstybinį suverenu- landai vis labiau nusidelsiant,
Netikėtina, bet faktas. Net gal sileidimo į kraštą, kuri daranti
anksto paruoštos, nors ir miniimtų ir čia mano siūlomos T.D.
patys
rusai netikėjo, kad Kolum Kolumbijai daug žalos.
malinės skaičiumi, ryžtingų vy
A. atrankos vyrai nusenti. Tai
Priešais atstovybę darbininkų
bijoję
nerami
studentija ir kairūs
rų rinktinės apsisaugojimui nuo
reiškia, jog turėtume lygiagre
partijos
CTC atstovas perskaitė
darbininkai
galėtų
demonstruoti
galimų staigmenų...
čiai susirūpinti ir tuo, kaip jų prieš rusų atstovybę. Bet tai įvy protestą, kurio tekstas yra toks:
gretas papildyti jaunesnio am ko lapkričio 7 dieną, kai Sovietai “Ekscelencijai Nikolaj AndrejeBet tai ne vien karinė, o ir
žiaus vyrais iš tautos priaugan minėjo revoliucijos metines. Ta- vič Belovs, Sovietų atstovybė Bo
politinė problema. Jos išspren
čių kartų. To galima geriau ir da, keli tūkstančiai studentų ir gota
dimu, atrodo, privalėjo susirū
greičiau atsiekti ne tą prieauglį darbininkų, su plakatais susirin-1
pinti mūsų bendrinė politinė va
tampant į visas puses puses ir kę prie Sovietų atstovybės, kuri y- — Sąryšy su revoliucijos meti
dovybė, VLIKas. Iš to, kad jis
jį
parceliuojant pagal partines ra pačiame miesto centre, akme nių minėjimu, Kolumbijos darbi
reikalingos iniciatyvos iki šiol
bei
grupines ideologijas, bet jį nimis pradėjo laidyti į atstovy ninkai prašo Jūsų Ekscelenciją
nesiėmė, dar nesako, kad jos
ugdant tautinės vienybės ir pa bės rūmus šaukdami: Šalin Be pasmerkti Sovietų S-gos smur
negalėtų imtis kas kitas...
grindinio. višiems bendro, tau lovs! Lauk rusail Tegyvuoja Če tą -už užpuolimą nepriklausomos
Išlaisvinimo valandai reikia
tos politinio idealo dvasioje — koslovakija! Manifestacijai prasi Čekoslovakijos valstybės. Pagal
dabar ruoštis
dvasioje 1918 — 1919 metų ka dėjus, rusų atstovybės tarnauto laisvuosius tautinius principus ši
Kalba
I-sis
Lietuvos
kūrėjas
sava

riuomenės
kūrėjų - savanorių jai tuojau paprašė policijos pa tauta turi teisę būti laisva ir pasi
Kalbu tuo klausimu iš šios
noris
pik.
K.
Škirpa
.
bei 1941 metų tautos sukilėlių galbos. Atvykus policija demon rinkti kelią į demokratiją, kaip vi
Iškilios vietos į jus, mano bu
Nuotr. M. Nagio
sos kitos pasaulio tautos. Ateis
- aktyvistų.
vę kovos draugai, nes jaučiuos j
strantus pradėjo vaikyti, bet jie su diena kada Čekoslovakija galės
Patirtis parodo, jog toksai sibūrė už poros skersgatvių nuo
tikras, jog ginkluotos jėgos rei mą, jiems — lemtingam momen
iškovoti sau laisvę ir kelią į demo
kalas jums, kaip buvusiems Lie tui atėjus — bebuvo likę tik nu priaugančių kartų politinis ug atstovybės, pasiruošė tribūną.
kratinį
gyvenimą; mes visi stosi
tuvos kariuomenės kariams ir rodyti, kad vieton vienokios ar dymas žada daugiau pasiseki Čia darbininkų bei studentų at
me
už
ją.
Rusams teks atsiteis
tautos laisvės kovotojams, yra kitokios uniformos, teužsidėtų mo, kai to siekiama per jų pa stovai pasakė kalbas prieš Sovie ti už užpuolimą beginklės tautos,
arčiau prie širdies, negu kam baltos lietuviškos drobės kaspi čių sudaromas organizacijas, a- tus, kurios susirinkusios mi kuri šiandien yra rusų imperia
kitam. Jūs neblogiau už mūsų nus ant kairiosios rankovės, su titinkamai priaugančiųjų am nios buvo pertraukiamos šūkiais: lizmo auka. Su pagarba — Ko
didžiausius politikus pramatot, raidėmis T.D.A. (Tautinio Dar žiui ir jų fiziniam ir protiniam Lauk rusai iš Kolumbijos! Tegy lumbijos susivienijimas. CTC“
Panašiai kaip pribrendimui.
vuoja laisva Čekoslovakija! Kalbė
į kur Lietuvos atkūrimo veži bo Apsauga).
Manyčiau, jog L.V.S-ga pa ję studentų atstovai pareiškė grie
Sovietų atstovybė nustebo, kad
mas galėtų nuklimpti susilau 1918 metų Vilniaus savanoriams
kus išsilaisvinimo valandos, jei buvau nurodęs prisisegti: kari darytų didelį pasitarnavimą ben žtą protestą dėl rusų atstovybės į- šio vargingo krašto darbininkai
ir studentai galėjo protestuoti
neturėtume iš anksto parinktų ninkams — tautinių spalvų tri dram tautos reikalui ir Lietu
ryžtingų vyrų jo gelbėjimui nuo kampius, pasiženklinimui pri vos laisvinimo tikslams, jei per ją pasisakyti apie tai, “kas jau prieš rusus. Tai yra ženklas, kad
Pietų Amerika nėra pakeliui nei
susižlugdymo ant Lietuvos pri klausymo staiga atsikūrusiai imtų mūsų tautos prieauglį trem šiuo laiku darytina”...
su Maskviniu nei Pekininiu ko
tyje savo autoritetingon globon,
Lietuvos ginkluotai pajėgai.
sikėlimo slenksčio.
tokia forma, kokia būtų tikslin
Tariu jums visiems ačiū už munizmu.
Kad nebūčiau suprastas klai Reiktų sudaryti vyrų atranką giausia organizaciniu požiūriu, suteiktą man didelę garbę pa
Kad šio krašto gyventojai ieško
dingai, prašau nepamanyti, jog
Nematau jokių ypatingų kliū siekiant patikrinti tinkamą pa sidalinti tomis mintimis su ju
kelių
į naujas socialines reformas
siūlau jau dabar užsidėti gra čių nei iš kur, jei ir esamomis pildymą vyrų atrankos Lietu mis, kaip mano buvusiais ko
yra
faktas,
bet komunistinės re
žias mūsų buvusių ginkluotų naujomis aplinkybėmis imtumė vos ateities uždaviniams.
vos draugais, ir su visais ki- formos brukamos per Sovietų ajėgų uniformas. Tremtyje tai mės vyrų atrankos būsimai Lie
Šiomis keliomis mintimis, ti / tais, čia susirinkusiais Lietuvos
nėra įmanoma, kol šalys, kur tuvos ginkluotai jėgai sudaryti, kiuos, būsiu atsakęs į mano kal ginkluotųjų pajėgų didelei su gentus, šiems kraštams yra nepri
imtinos, kaip kad matosi iš šios
esame prisiglaudę, nesiskaito kai tam būtų atėjęs laikas, ir bos pradžioje paminėtą sugesti- kaktuvinei šventei...
pirmosios
Sovietų patirtos prak
karo padėtyje su Sovietų Są jei tą atranką darytume po Tau
tikos
demonstracijos.
junga, Lietuvos okupantu, mū tinio Darbo Apsaugos vėliava
sų dabartiniu priešu. Aš taip ar kokiu kitu atitinkamu civili
pat nesiūlau imtis nei kokios nės organizacijos pavadinimu.
konspiracijos. Tai nebūtų loja Juk buvę Birželio 23 dienos tau
SIUNTINIAI Į LIETUVA
lu ir galėtų nustumti mus į ne tos sukilėliai aktyvistai dabar
COSMOS EKPRESS
susipratimus su saugumo orga jau irgi yra tik anos heroinės
MAHŲUFTTF GIFT PABOKI. 8KBV.
nais tų valstybių, kurių svetin kovos veteranai, tokie pat, kaip
2«©8 UDth St.
Tel. WA B-2787
2501 OOth St.
Tel. WA 5-2787
gumu naudojamės, laukdami tos 1918 — 1919 metų savanoriai,
3838 So. Halsted St.
Tel. 254-8820
laimingos valandos, kada ga nepriklausomybės karo dalyviai,
Lietuviu
bendrove
turinti teis®
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GINKLUOTOS PAJĖGOS VAIDMUO
KOVOVOJE UZ VALSTYBE

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA
Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota,
414 psl. kaina $3.75.

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS
Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių,
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.
NAKTYS KARALIŠKUOSE

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.
MĖLYNI KARVELIAI

Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną,
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.
GRIMŲ PASAKOS
Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, ir Sniego
Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli
niam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl.,
kai.ia $2.50.
JURININKO SINDBABO NUOTYKIAI

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios
“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose.
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.
Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc.
mokesčiams.

KALĖDINĖS KORTELES
Christmas C a r d s
“Drauge” jau galima gauti kalėdinių kortelių.

RINKINYS Nr. 1
Įvairūs gražūs religiniai Kalėdų vaizdai su lietuviš
kais sveikinimo tekstais. Dėžutėje yra 15 kortelių. Kai
na $1.00.

RINKINYS Nr. 2
V. Tubelienės Kalėdinės kortelės specialiai šilko spaus
dinimo būdu pagamintos su lietuviškais piešiniais ir svei
kinimais. Dėžutėje 10 kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS Nr. 3
Įvairus religiniai Kalėdų vaizdai su angliškais sveiki
nimų tekstais. Kaina $1.00.
Taippat galima gauti gražių medžio drožinių: Lietuviškų Vyčių,
Koplytėlių ir kitokių meniškai atliktų drožinių.

siuntinius siųsti savo vardu lfi Chi
cagos tiesiai į Lietuvą.

Didelis
pasirinkimas
džiagų, ttal. lietpalčių Ir
Priimami doleriniai
sakymai.
K. ir V.

Ištirkite dvasias.
f Atkelta iš 5* isl.i
džiaugsmas, ramybė, kantru
mas, maloningumas, gerumas,
romumas, meilumas, ištikimybė,
kuklumas, susilaikymas, skais
tybė” (Gal. 5, 22-23). Tuo tarpu
kūno vaisiai yra paleistuvystė,
susitepimas, begėdystė, neprietelystės, barniai, pavydai” ir
t. t.
Tad, kaip galima tikėti, kad
tai yra tikri pranašai, kalbą
Dievo vardu, nors žmonės ir nuo
širdūs ir geros valios, bet jei
juose nematyti evangelinių mei
lės ir nuolankumo dorybių spin
dėjimo? Kaip galima tikėti, kad
yra iš Dievo tie principai ir tos
teorijos, kurios paveikė į dau
gelio kunigų paklydimą, į pa
šaukimų sumažėjimą, į misijinės dvasios sumenkėjimą, į re
liginių praktikų susilpnėjimą?
Tie naujieji principai ir nau
jos teorijos sukrėtė daugelį sie
lų, iššaukdamos abejones ir ti
kėjimo krizę, paskatino priešin
tis Kristaus pastatytai hierar
chijai, kuri turi vadovauti Baž
nyčiai, pastūmė kai kuriuos at

skilti nuo didžiosios krikščio
nių bendruomenės ir užsidaryti
į mažus, naujus sambūrius arba
atsidėti aštriai ir žiauriai kri
tikai savo tikėjimo brolių, ypač
hierarchijos? Kur yra apkarti
mas, kur aštri savo brolių kri
tika, kur yra susiskaldymas ir
sektantizmo dvasia, kur atvi
ras pasipriešinimas teisėtai val
džiai, — galima drąsiai teigti,
kad ten Dievo Dvasios nėra,
kad ten ji nekalba, nepaisant
tų “pranašų’’ gerų intencijų ir
nuoširdaus noro pasitarnauti
ievo karalystei.
Iš tikrųjų pranašystės dva
sia Bažnyčioje niekad neišsisky
rė su šventumo dvasia, kuri yra
meilė, nuolankumas, skaistybė
ir kūno polinkių suvaldymas,
savęs kitiems paaukojimas, išti
kimybė Bažnyčiai, džiaugsmas
jai priklausyti ir nešti jos naš
tas bei silpnybes. Taip visuomet
buvo praeityje: Dievas kalbėjo
savo Bažnyčiai per šventuosius.
Kodėl tad šiandien jau turėtų
būti kitaip?
Išvertė J. Vaišnora, MIC '

(vairių me
kitų prekių
dovanų už

DRAUGAS, 4545 West 63 rd Street,
Chicago, Illinois 60629

Žukauskai

w&is55SSfc^i2§5S3B§ijžj3SBS5.
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M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Nancy Moore, 22 m., per Kalėdas tuokiasi su šen. J. S. Thurmon.d
(R.-S.C.). Mergina yra senatoriaus sekretorė. Apie jungtuves paskel
bė mergaitės- tėvai. Mergaitė labai gerai baigė universitetą ,buvo Pietų
Carolinos gražuolė. Senatoriaus pirmoji žmona, kuri buvo ta;p pat sek
retorė ir buvo už savo vyrą jaunesnė apie dvidešimt metų, mirė prieš
keletą .metų.

: - ' X- fi

"/

At •

2047 VV. 67th Place

BA K E R Y
2450 West

59th

Street

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS
Priima tortų ir kitų gamintų užsakymus įvairiems parengimams.
KRAUTUVĖJE GAUNAMI.- importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.
Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v.
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį !

HA 5-8068

APDRAUDŲ AGENTŪRA

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

Namų, gyvybių,
automobilių,
sveikatos. Ma
nio.
Patogiom
Išslmokėjimo sąly
gos.

LITHUANIAN

J.
6455 S.

==V\

...................

BACEVIČIUS
Kedzie Ave., PR 8-2288

FURNITURE CENTER,

MSRQUETTE PK., 6211 S. YVestern.

INC.

PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai,
stereo, oro vesintuvaL
Pardavimas Ir taisymas.

J.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 Utį 9:30 vut. Kitom

dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

MIGLINAS

Krautuvė Marųuette Parke

2346 W. 69th Street
776-1481
Namų tel. — PR 6-1063

-

*

--------------------------------- #

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.

RYTOJ VAKARO PROGRAMOJ
KALBĖS
KONGRESMANAS

Sios programos svečias kongrese atstovauja Brighton Parko,
Gage Parko, dalį Tovvn of Lake ir dalį Marąuette Parko apy
linkių,
Jis neseniai lankėsi Europos kraštuose ir ten ypač domėjosi
užsienio reikalais.
Tad visiems bus tikrai įdomu išgirsti jo pasi- J
sakymus, o ypač patirti dabartinę Europos padėtį, paliečiant ją
po įvykių Čekoslovakijoje.

*

John C. KLUCZYNSKI

NAUJA LITHUANIAN VILLAB-VĖS VALDYBA

VYSK. VALANČIAUS
MOKYKLOJ

8-9 v.v,
WXRT-FM
93.1

Norintieji pateikti klausimy, prašomi skambinti
44 5 - 6 84 2.

Chairman Federal Public Works Program

CLEVELANDO ŽINIOS

Šeštadieniais

baigta tautos himnu. Po to ra čių Lietuvos gamtą su augme
movėnų skyrius dalyvius pavai nija, gyvūnija ir pakelėse ar
šino kava ir s’.canumynais. Vai prie partizanų kapų miškuose
šių šeimininkėmis buvo Emil ja stovinčiais kryžiais, iš kurių pra
Totilienė ir Ona Kovienė. Aukų eiviai semiasi dvasinės stipry
Vinco Kudirkos vietininkijos Lietuvos laisvės kovų invali bės. Visi paveikslai gausiai spal
skautai ir Neries tunto skautės
dams sušelpti buvo surinkta 88 voti ir malonūs lietuvio širdžia.i
suvaidino montažą su dainomis,
dol. Aukas rinko Jonas Sermukš Reikia tik pasidžiaugti, kad
deklamacijomis ir partizanų i
nis ir Pranas Kovas. Be to Juo Omahoje yra visokių meninin
dvasiomis. Montažą
režisavo,
zas Navakas pardavinėjo Lietu kų : dalininkų, muzikų, solistų,
tuntininkė pask. Ramutė Micuvos jubilėjinius ženklelius iš choristų, deklaimuotojų, vaidin
taitė. Solistė Julita šermukšnyleistus Jungtinio finansų komi tojų ir kitokių, kurie paįvairina
tė, akompanuojant Vidai Misiū
teto. Šviesinęs ir garsines nuo minėjimus ir subuvimus. J.D.
naitei, ir solistas Anatolius Cigtraukas darė Antanas Pocevileris, akompanuojant įSilvijai
Lisabona. Čia vadovaujant
čius.
Kazlauskaitei, padainavo keletą
patriarkui
kardinolui Manuel
Clevelandietės dainuoja jaunųjų talentų vakare. Nuotr. M. Kasniūno
dainų. Jaunuoliui iškilmingai lai
DAILĖS DARBŲ PARODA i Cerejeira, prasidėjo metinė Por
kant Lietuvos vėliavą ir pirmi
Ryšium su kariuomenės atkū tugalijos katalikų vyskupų kon
ninkaujančiam simboliškai krei
ferencija. Darbų programoje na
piantis į ją, kaipo jos atsakymą rimo minėjimu ramovėnai su grinėjama aktualiausi
krašto
Stasys Radžiūnas padeklamavo ruošė Omahoje gyvenančio dai Bažnyčios klausimai ir Popie
Balio Brazdžionio eilėraštį “Uo lininko Prano Kvedaro kūrinių žiaus Pauliaus VI-jo enciklikos
parodą. Buvo išstatyta 30 pa
Omaha, Nebr.
kus paaukojo šv. Mišias ir pasa la”. Omahos choro “Rambyno” veikslų, didžiumoje vaizduojan i “Humanae Vitae” iškeltos pro
kė gražų šventei pritaikytą pa- vyrai viso apie 25 choristai mublemos.
LIETUVOS KARIUOMENĖS mokslą. Iškilmingoji ir meninė zikui Broniui Jonušui diriguo-|
dalis įvyko parapijos salėje, ku- jant ir Silvijai Kazlauskaitei IIIIIIIIIIIIIII.......
ATKŪRIMO 50 METŲ
rias atidarė pirm. Pr. Totilas, i akompanuojant padainavo keRapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti
SUKAKTIES MINĖJIMAS
pakviesdamas susirinkusiuosius lėtą dainų, įskaitant ir paties knygos:
L.V.S. “Ramovė’’ 'Omahos atsistojimu pagerbti tuos, kurie dirigento sukompanuotą Rai
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ........................... $5.00
skyrius yra viena iš stipresnių žuvo begindami Lietuvos laisvę,
telių dainą’. Visa programa užjų organizacijų visoje kolonijo ir sugiedoti giesmę Marija, Ma
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas,
je. Kiekvienais metais rudenį ji rija. Pagrindinę kalbą pasakė
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.
suruošia kariuomenės šventės iš Chicagos atvykęs svečias bu
SKELBIMAI
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ............................................... $7.00
minėjimus, o kitais sezonais ki vęs karo aviacijos štabo virši
tų kultūrinių subuvimų. Kaipo ninkas pulk. Juozas Rapšys.
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
organizacija ji yra įstojusi na- Omaha yra toli nuo didžiųjų PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoravimas — Taiso
klausomybės paskelbimo jubiliejų.
rau į Lietuvių fondą ir jau į- lietuvybės centrų, tat žmonės' Kambarius
— Verandas — Garažus,
nešusi 600 dol. Skyriui vado labai džiaugiasi, kad kas nors įdeda ''‘Plaster Board1’. Visu rūšių
Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
yrlndų lr stenu plytelės.
vauja daugiametis pirm. kapt.
12787 Grandmont Rd.. Detroit 27, čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia
Pranas Totilas.
Michigan — Tel. VE 8-4064
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.
Šiais laisvės kovos metais,
Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos
Lietuvos kariuomenės atkūrimo
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
50 metų sukakties minėjimas įLIETUVIŠKU MELIODIJŲ iiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimi
vyko gruodžio 1 d. Ta proga
bažnyčioje už žuvusius karius
RADIJO VALANDA
Pranešėjai: PATRICUA BANDŽA
ir .partizanus kun. Juozas Tautiš toliau atvažiavęs į juos pra
byla. Iškilmingai daliai pasibai
gus. po pertraukos sekė meninė
dalis.

Mokyklos eglutė
Lapkričio 6 d. Lifhuanian Vil
lage b -vės naujojj .direktorių ta
Vysk. Valančiaus mokyklos
ryba pasiskirstė pareigom. B-vės Clevelande Kalėdų eglutė įvyks
pirm. yra S. Mačys, I -sis vice gruodžio 29 d. 3 vai. Šv. Jurgio
pirmininkas Z. Dučmanas, pla parapijos salėje. Moksleiviai, mo
navimo k -jos pirm. V. Venc kytojų vadovaujami, rengia įdo
lovas, pastato administratorius S. mią programą. Tėveliai prašomi
Lukas, administratoriaus pav. J. atsinešti dovanėles su aiškiai už
Švarcas, finansų sekretorius J. rašytais vardais. Salėje bus Kalė
Apanavičius, ižd. E. Šamas, pro dų senelis, kuris padalins dova
tokolų sekr. ir parengimų k -jos nėles.
pirm. P. Stempužis, akcijų sekr.
Gali gauti pažymėjimus
ir raštnės vedėjas Ig. Gatautis,
informacijos vedėjas J. Stempužis,
Vysk. Valančiaus lituanistinė
kontrolės k -jos pirm. J. Malskis mokykla Clevelande pagamino
ir direktorius P. Šukys.
anglų kalba mokyklos baigimo
Lithuanian Village b -vė turi pažymėjimų kopijas. Visi abitu
La Šalie kino teatro pastata, už rientai baigę šią mokyklą gali
kurį dar likę $26,000 skolos.
gauti kopijas. Taip pat visi tie,
kurie
lankė šią mokyklą, bet jos
Lithuanian Village b -vė nuo
nebaigė
gali gauti mokyklos lan
širdžiai dėkoja vysk. Valančiaus
kymo
pažymėjimus.
Abiem at
lituanistinės mokyklos kanklių
orkestrui ir vadovei mkt. O. Mi vejais prašoma kreiptis į mokyk
kulskienei už gražią lietuviškos los vedėją šeštadieniais arba į na
kanklių muzikos programą, atlik mus.
P.J.
tą bendrovės metiniame baliuje,
P. Lėliui už dovanotą baliaus
DONA C1PKUS (įGelgotaitė),
laimėjimams paveikslą, Ir. Vinatidarė
nuosavą namų pardaviclovienei už sėkmingą dovanų
dalinimo pravedimą. Dėkui ir vi- mo įstaigą rytinėje Clevelando
siems svečiams,' kurie taip gau-!dalyje: OIPKUS Realty, 31601
šiai atsilankė bendrovės baliuje.
Virte Street, Wįllowiek, Ohio.
Tel. 913-0910.
NORI STATYTI NAUJUS
Du įstaigos lietuviai bendra
NAMUS
darbiai, neseniai išlaikę Ohio
egzaminus
Lithuanian Village bendrovės State valstybinius
ir
įsigiję
nekilnojimo
turto par
direktorių tarybos gruodžio 1 d.
davimo
leidimus
yra:
IRENA
sušauktame susirinkime, kuriame
JOHANSONAS
ir
STASYS
dalyvavo bendrovės pirm. S. Ma
čys ir direktoriai Z. Dučmanas, ČIPKUS.
J. Malskis, V. Vinelovas, P. Stem
pužis ir J. Stempužis, o lietuvių
visuomenę atstpvavo JAV Lietu
vių Bendruomenės Ohio apygar
kun. dr. Pr. Gaida, o kiek pasisti
dos pirmininkas| dr. A. Butkus, Toronto Ont.
prinus — skyriaus moteris nuošir
LB Ohio apygardos vicepirm. J.
džiai pasveikino parapijos kleb.
Virbalis, LB I -os apylinkės pir
KATALIKIŲ MOTERŲ
kun. P. Ažubalis.
min. F. Eidimtas, LB II -os apy
ŠVENTĖ
linkės atstovas V. Cyvas ir ALT
proga subuvime paskai. Motina Nellie Ward„ sveikina savo
Kaip kasmet, taip šiemet, Ma tą Šventės
skaitė K. L. K. Moterų pirm. sūnų marinų kjorpo išleistuvėse
Clevelando skyr. pirm. R. Kudurijos Nekalto Prasidėjimo šven
kis, buvo pasiimformuota apie tėje, gruodžio 8 d. Toronto Kata dr. O. Gustainienė. Prelegentė San Diego, Calif.. kai sūnus baigė
kalbėjo ryškindama lietuvio ir apmokymą po 11 metų, nes vyrui
Lithuanian Village b -vės suma
likės moterys, priklausančios Sv.
lietuvės būdo bruožus, lyginda vieną kartą lūžo ranka, kitą kartą
nymą pastatyti naujus namus.
Jono Krikštytojo lietuvių parapi
koja, sirgo meningičiu ir turėjo
ma juos su kitų tautų žmonėmis kitokių nelaimių.
Susipažino su esama padėtimi,
jai, iškilmingai atšventė savo me
bei jų charakteriais.
pasisakius dėl ekonominių sąly
tinę Šventę. Tautiniais rūbais pa
Jos paskaita nebuvo ilga, bet buvo viešnia iš Hamiltono E. Balgų ir Clevelando lietuvių visuo
sirėdžiusios, su savo vėliava, jos
itin gražiai ir kruopščiai paruoš taplaukytė — Vilimaitienė. Ypa
menės pageidavimų, susirinkime
dalyvavo 11 vai. pamaldose, o ta, su daugeliu citatų bei pavyz
dalyvavę atstovai ir Alto Cleve
tingai jautriais žodžiais ji pasvei
po to — parapijos salėje (bendro
džių. Buvo cituoti tuo reikalu pa kino torontietes d -jos nares halando skyriaus atstovas pasidžiau
se su šeimų nariais) vaišėse ir iš
sisakymai ir kūrybos pavyzdžiai miltoniečių vardu, be to, jautriai
gė atviru ir nuoširdžiu pasikeiti
pildytoj neilgoj, bet prasmingoj
visos eilės autoritetų ir kūrybos' padeklamavo trejetą savo kūry
mu mintimis ir pritarė Lithua
programoj.
autorių, kaip. dr. Brazaičio, dr. bos dalykėlių — ištraukų iš Lais
nian Village b -vės sumanymui
Bažnyčioje K. L. K. Moterų d
Gaidos, rašyt. Vaižganto, Ad. Jak ves kovotojo”, Motinai” ir “Ma
pirkti East 185 g -vės ir Neff Ro
- jos intencija Sv. Mišias atlaikė
što ir kt.
ad sankryžoje esantį sklypą ir pa
no tremties kelias”, o taip pat - B.
parapijos kleb. kun. Petras Ažu
Po paskaitos dar kalbėjo ilga- Brazdžionio eilėraštį (nepasaky
žada visuomenėje sukelti susido
balis, o pamokslą pasakė kun. J.
' metė pirmininkė ir dabartinė sk
mėjimą lietuvių namų statybos’
Staškevičius, pabrėždamas, kad , garbės narė O. Jonaitienė. Ji savo dama jo pavadinimo), bylojantį
projektu bei sukelti finansinę
pasaulio moterų vertybę, jų ly kalboj išryškino Šv. Jono parapi apie ieškojimą tėviškės tamsioj
paramą, tam tikslui sudarydami
nakty.
gybę su vyrais ir teises iškėlusi į
jos nuolatinę ir visokeriopą para
studijinę komisiją ir platinda
Pranys Alšėnas.
gražias aukštumas Dievo Motina mą Katalikėms moterims, pami bendrovės akcijas.
Marija.
bėždama, kad prie šios parapijos
Lithuanian Village b -vės di

MŪSŲ KOLONIJOSE

KANADOS ŽINIOS

ir savo org -jos atsikūrimą Kana
doje lietuvės moterys pradėju
sios ne kur kitur, tik Šv. Jono panpijoj. Tai buvę 1949 m. ba
landžio 10 d. Taigi, ateinančių
metų pradžioj —bus 20 veiklos
metų Kanados žemėje.
Iš kalbėtojų ir moteris sveikinu
šių dar buvo “Tėv. Žiburių” red.
dr. P. Gaida, nekalbėjęs plačiai,
bet svariais žodžiais pabrėžda
mas, jog nebedaug ką turėtų pri
dėti prie dr. Gustaitienės paskai
tos minčių, nebent, norėtų palin
kėti Kat. moterims, kaip toms
darbščioms bitėms, ir toliau taip
našiai darbuotis, gink Dieve, ven
giant panašaus išsiskirstymo ir iš
nykimo kaip anoms bitėms — bitininkavimą perėmus netinka
mam bitininkui. Gi šiaip, esą, ir
Šv. Rašte sakoma, jog žmogus —
nevien duona sotus. Gi tą priedą
prie duonos - dažnai parūpinan
čios moterys.
Labai didelė, graži ir nuoširdi
San Francisco kolegijos studentai, sukurstyti neatsakingų gaivalų,
staigmena šiame pobūvyje — tai
demonstracijose akmenimis apmėto policiją.

rektorių taryba šio pasitarimo
paskatinta gruodžio 4 d. nutarė
pasirašyti 90 -čiai dienų termi
nuotą sklypo pirkimo sutartį.
Sklypo kaina siekianti $85,000.
J. S.

Susirinkus salėn gražiam daly
lyvių skaičiui, pobūvio atidaromą
jį žodį tarė skyriaus pirm. Vero
nika Otienė, programai konferuoti pakviesdama A. Sčepavičienę.
Prieš vaišes maldą sukalbėjo

r AI .GIS ZAPARACKAS.
flrdima Itfekv. šeštadieni 3:00---- t:«M
p. p. Iš Detroito stoties VVJI.B —
1400 kil. — AM.
Vedėjas - RAI.PB VALATKA.

15756 Lesure. Detroit. Mich. 48227
N»l. 273-2224

PARDUODAMI
16 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50^ nuolaida
Galima
pirkti dalimis ir išmoketinai.

SOUTHVVEST FURNITURE CO
6200 S. Western, Tel. GR 6-4421

įsteigta prieš 49 metus
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra “tuck
pointing". Pilnai apsidraudė.
Visas
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai

laiku

Apdraustas perkraustymas

Savo užsakymus perduokite telefonu Virginia 7-1250 TUOJAU
PAT ir galėsite ramiai laukti šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

(vairių atstumų.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

r,TONAS FRANGKUS
Remontas

marciponų. lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, taipgi
ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLį (Baumkucheną). Visi gaminiai bus
pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais.

BRIGHTON BAKERY

IVI O V I N G

LEO’S SINCLAIR SERVICE
Tune-up ir Motorų

Artėjančioms Kalėdų šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir Seiminin
kių bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anksčiau, kad
galėtų visokiais gaminiais aprūpinti visus ir tinkamu laiku.
Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medaunlnkų,

2457 W. 46fh Place, Chicago, III. 60632

iimiiiiiiuiiiimiiiiiiiiimiiiiiimtiiiiiiiijii

Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos,

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

Feliksas Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune Nepri
klausomoje Lietuvoje ir kėlioliką metų Čikagoje, o dabar visą savo
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI.

A. ABALL ROOFING C0.

Skambinkite bet kuriuo

KALĖDŲ ŠVENTES
DŽIUGINA VISUS!

A. V I L I M A S
823 MEST 34th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

5759 So. Western Ave.
Kampas 58th Street
Telefonas — PRospect 8-9538

PASINAUDOK

iiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiimiiiiiiiimiiiiiiii

AUKŠTESNIAIS

{Smchnrį SERVICE
RICHMOND
'-■'•'J
Kampas Richmond lr SSrd St.
’žstenlniu lr vietiniu
automobiliu
Paisymas Priklauso Chlca<o Motor
Club. Nelaimūs atveju skambinkit,
GR 6-3134 arba GR 6-3353
Sav. — Juozas (JoeJ Jurams

DIVIDENDAIS

Į kosminio amžiaus

aušrą
Jau išėjo iš spaudos prof di
Antano Ramūno knyga
44

IS

SUTEMŲ
AUŠRĄ”

J

Autorius, atsiremdamas j pra
eitį. gvildena lietuvio. Lietuvos,
Europos ir pasaulio tragišką liki
mą. atskleisdamas nūn auštančio
TV, Radio, Stereo, Spalvotam tele kosminio amžiaus viziją
vizijom antenos. Pard. ir taisymas.
Veikalas — 454 pusi Gaunamai
2649 W GSrd SL, Tel. 484-0421 Drauge. Kaina — $6.
Vakarais skambinti WA 5-3607
> jryve
P. Rudėnas
K. Šimulis
turi piridėti 5% taksų.

BANGA

DABAR

4.75
PER ANNUM
ON REGULAR

rout

5.25

op

savings

INSURED
Mt TO

Jįfį

CURRENT RATE

%

PER ANNUM
ON INVESTMENT
BONUS
$1.000 MIN.

DAUGIAU KAIP PUS® ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD I6MOKĖJOM TAUPYTOJAMS PAGAL
PAREIKALAVIMU

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., Chicago, I1L 60632

LA 3-8248

DRAUGAS, penktadipTiiB, lftfiS m. gruodžio 13 4.

MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau nuAMl
už aiKlrtuKlA nno ugnies Ir automo
bilio pas

FRANK

SIUNTINIAI J LIETUVĄ

ZAPOLIS

TeL UA

4-MA34 lr OK- fl-43Mfl

P. NEDZINSKAS, 4085 Archer A v
Chicago, III. 60682. Tel. Y A 7-5980

D Ė M E S I O I

RAIKO PROGRAMA

•

REAL

ESTATE

IŠNUOMOJAM — FOR RENT

♦

3-jų
miegamųjų “ex|»andaWe”
mūr. namas. 1% vonios, 2 maš.
garažas. Daug priedų. ApyL 71st
Lr Marųuette pko
776-3200

Bent Age-ncy. 2425 W. «3, PR S-0432
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Nelaukit — užsiregistruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarinę dalį 7 metus.
Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

IŠNUOM. 5 kamb. butas su vonia.
M O V I N G
Seniausia Lietuvių Radio Pro
Č
14,900
$45
men.
J. NAUJOKAITIS
grama Naujoj Anglijoj. >š stoties
4620 S. VVood Stret
7208
S.
Rockw«Tl
—
5
rm.
brk.
Apdraustas perkraustymas
WLYN, 1360 bangos, veikia sek bungalow. 2 bdrms.. full attic. full
Ilgų metų patyrimas
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 va) basement, 2 car. garage. Immed
VI A 5-9209
Chicago, IUinois po pietų Perduodama: vėlinusių oceupancy. Shown by appt. only.
HELP VV ANTED — VYRAI
pasaulinių žinių santrauka ir ko
VAN BEVEREN
925-0200
mentarai. muzika, dainos ir Mag
dutės pasaka Programą veda — Arti lyocport, Iii. parduodamas
GARBAGE DRUMS Steponas J. Minkus, Biznio reika 27akrų ūkis, 5 kamb. “ranch ’
lais kreiptis j: Baltic Florists —
namas, su 50 p. poilsio kamb. rūsy
VVITH COVERS AND HANDLES gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E.
PRODUCTION
Skambint 815—888-4408.
Broaduay, So. Boston, Mass. Tel.
80 and 50 gal. Free delivery
44
akrų
ūkis
su
trobesiais
ir
ma

Do you likę to have someone else
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir
šinerija Mičigane, 120 mylių nuo Chi do your plan ning and thinking?
5622 So. Racine, 434-1113 dienraštis “‘Drangas”.
cagos. $14.000.

FOR EMA N

REZIDENCINIAI,
{KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAlI

J 2457 West 69th Street
TeL HE 4-7482

IO butų mūr. namas
Marąuette
Pk. $11,000 met pajamų. Savininkas
duos paskolų 6%. Kaina $68.000.
5 kamb. mūr. bungaloiv prie 71os ir Rocktvell. Galima tuoj užimti.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiii
miiiiiMiiiiiiiiuiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii $17,900.
4 butų po 5 kamb.
mūr. namas
JEIGU JUMS REIKIA Gage Pk. Nauja šiluma ir elektra.
garažas.
GRAŽIU VIZITINIŲ KORTELIŲ, Alum. langai. Dvigubas
18 VIDAUS IR 16 LAUKO
Kilimai ir apmušti baldai valomi. kreipkitės j ‘Draugą’’, kuris spaus $46.000.
2 butai po 0*4 kamb. ir 4 kamb.
dina tokius dalykėlius gražiai, grei angliškam rūsyj. 12 metu mūr. na
Kreiptis į:
mas Marąuette Pk. 8 auto garažas.
J. RUDIS — Tei. ČLiffside 4-1050 tai ir prieinama kaina.
$62,000.
2 gražūs sklypai po 50x150 pėdų
DRAUGAS
illllilllllllllllllllllilllllllllltllllllllllllllllll
Beverly Shores, Tnd. $7,90.0.

DEKORAVIMAS

Platinkite “Draugę”.

Remkite dienr. "Draugą".

iiimitiiiiiiiimiiiiiiiiiiis;;;;;;;iiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii

Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi
džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau ir
vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui
tinkamų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją:

Pupučio skėtis (spalvavimui) ...............
Algis ir Alytė (spalvavimui) ..........
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys ..............
Aukso kirvis, J. Švaistas .................... „
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė
Labas rytas vovere, J. Minelga ..........
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys
Mėlyni karveliai, A. Baronas ..........
Murklys, A- Giedrius .............................
Trys Sakalai, A. Vambutas ....................
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė.............
Baltosios pelytės kelionė j mėnulį,
D. Bindokienė .........

0.75
0.50
1.00

2.50

4545 VVest 68rd Street
CHICAGO 29, ILL.
NIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIUUIIIUIIHIIIIIIIilIlIlII

STOP
If you do not, and want CHALLENGE,
VARIETY, INDEPENDENCE and RECOGNITION and are a people leader
with HIGHER goals, you have a
chance to join a growth organization
on the ground floor.

The individual we seek should have
a minimum Of three years first line
experience in a job shop atmosphere.
some study beyond high school and
lNOOME TAA. — Nt/rAKlATAS IMIGRACIJA
be dissatisfied with his present posi2735 W. 7 lat St.
TeL 925-6015 tion due to inability to utilize his full
potential.

LEONAS REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas Salary commensurate with experience
patarnavimas visais Real Estate and baekground.
reikalais. Be to, veikia Notariatas.
daromi Ir liudijami vertimai. Tvar
NAMŲ PIRKIMAS —
Send Complete Reaume To
PARDAVIMAS — VALDYMAS komi pilietybės dokumentai, pildo
Bala namvima* — Inean. Tau. mi Income Tax ir atliekami kitokį
DR — AG — 500
patarnavimai.
Notikriatau — Vertimai

ESTATE

SEAL

Apdraudų Agentūra

1.25
2.00
2.50
2.50
1.50
1.80
2.00
3.60

BELL REALTY

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4258 S. Mapleuood Av„ CL 4-7450

J.
BAOEVICIUS
6456 S Kedzie Avė. — PR 8-2283 REAL ESTATE — INCOME TAN
DRAUDIMO IR R T. REIKALAIS

Namų Centras

A. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY

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

V AIH *

2.50
2.50
3.50

Sias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau
ge”Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 5% mokesčiams.

REAL

ESTATE

2 po e kamb. mūr. Modernios vo
nia, alum. langai, šiluma
gražu. 2
auto. garažas. Marųuette pke. $29,900.
2 po
kamb. Ir 4 kanib. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros

šilimos gazu. alum. langai,
kilimai.
$46,500.
fl butų nau Ina niūras. Karštu vand.
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų
virš $10,000. metams. $86,000.
14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros
pajamos. Marųuette pke. $83,000.
10 butų po 3 kamb. mūr. Alum.
langai.
netoli mūsų įstaigos.
Tik
$67,000.
4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų Įstalgos $18,900.

NERIS

VALDIS REAL ESTATE
ti k. mūru pajamų namas su rūsiu,
nauj. šildy., kabinetine
virtuve ir
Kražiai įrengta veikiančia rūbų va
lykla Goge pke. $16,900
Didelei ar giminingai
" ‘ ’
šeimai mO
no namas aa .
____ lr garažu ant pla
rūsiu
taus
sklypo.
6 Mj
kamb. plius
katnb. au pilna vonia pastogėje 58
ir Talman. $21,000.
Sklypus lr šaitanai S I
geroj Brkrbton pko *pyl.___ m
k modernūs butai Virk $<00 paja
mų. $25.900.

ilMAITIS REALTY
CL 4-2890

HELP VVANTED — MOTERYS

S T E N O

Tel. 471-0821

■MM

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMĖAT

Member of M.L.S.

A L E X ŠATAS-REALTOR
Main Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2233
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti I mūsų įstaigą
tr Išsirinkti iš katalogo.

To Staff New 200-Bed Wing Of The

WESLEY MEDICAL CENTER
550 North Hillside, VViehita, Kansas 67214

MINIMUM SALARIES POR R.N.’s $528.00 MONTHLY
(This Will Movė To $580.00 As Of January 6, 1960)
MINIMUM SALARIES FOR L P.N ’s $346.00 MONTHLY
(This Wlll Movė To $381.00 As Of January 6. 1969)
Ėxcellent vvorking conditions and employee benefits plūs shift and
weekend differential. Relocation aseistance.

Contact Mrs. C. Lindley, Dept, J.B.
Director Of Nursing, Or The Personnel Office
By Letter Or Telephone Collect

ENGINEERS

,pAcfe

design
engineers:
.........................

State

Has Immediate OpportunitlPfl

TECHNICIANS
For Small Electronics
Corporation.

for

CALL: MR. MICHAEL SVVANSON

MEN

LUNDELL CONTROLS,

IN RETREAD SHOP
Work for old Established Company

2560 N. Elston Avenue
Phone: 772-8200

Lisle, III.

4728 Yender

J A N I T O R

Automatic scretv machine oper.
and setiip man

WANTED

Good working «onxUtions, top wagc«,
oompany benefits.

References reąuired. mušt under- Anderson Bros. Screw Products
stand floor polishing with buffing
252-6100
machine. Speak English.
Good 2700 N. Karlov
steady job. Over 40 years old O.K. iiiiiiiiiiHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm
Apply in person to:
Apsimoka skelbtis DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomas lie
PEERLESS SERVICE
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
207 S. Wabash Avė.
nos visiems prieinamos.
Room 500
Mr. Lynch 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIU(III)
HELP

VVANTED — VYRAI

AIRCRAFr —

PLANT

POWER
Mušt have Mechanical
degree.

ENGINEERS

Engineering or Aeronautical

Engineering

POVVER PLANT INSTALLATION
Three years oeperience to include: thrust reversas systams and
components, aiudliary power units engine structural installation.
POVVER PLANT SERVICE & PROJECTS
Three years experience to include: basic engine hardvvare. Systems
and components, engine performance, overhaul procedures and
technicąl publications.
Salary commensurate with experience. Excellent benefits ineluding
world wide travel privileges

Send Complete Resume To:
Superintendent, Power Plant Engineering

AM

John F. Kennedy International Airport
Hanger 14, Room 140, Nevv York
“An iUąuai Opportunity Einployer"

IMMEDIATE OPENINGS FOR

PRINTED CIRCUIT

TECHNICIANS
PLATERS — ROUTERS — DRILLERS
TAPĖ CONTROL, ASSEMBLERS etc.
STEADY JOBS — GOOD PAY
“PLirNTY OF OVERTIME’’ — NEVV PLANT
Air Conditioned, Humldity Controlled.
Free Medical, Dental, Life Insurance — Retirement Plan
Send Realume or Call: 313—388-7186

OAKLAND GRAPHIC ARTS, INC.
938 Featherstone Rd., PONTIAC. Michigan 48056

LAYOUT MAN * SHEAR O PER.
HELI ARC WELDER
Job shop vvork, 8—5 yra. experlence mušt sėt jobs and reed prints
Union Shop, E.vperieneed Man pieks his own shift,

Call FR 6-2233

JOBS FOR MEN
2nd and 3rd Shifts

**2 & 4 COLOR PRESS OPERATORS (6)
* SLOTTER OPERATOSS (6)
* W0RK 0N CONVEYOR BELTS
* HELPERS 0N VARIOUS MACHINES
Good pay and Bonusses. Many company benefits.

Steady job.

oeve«^°B

RAC

AC
Plans are being carried out now for an accelerator of a size undrearoed of a
few years ago. By 1972 the VVeston accelerator will make it possible for
scientists to accoierate protoną to an energy of 200 billion eleetron volts.
bringing the U.S. ever eloser to the Solutions sought in the world’s race to
discover the secrets of inner space.
Design engineers of the highest calibre are needed by the National Accelerator
Laboratory for this important project—one of the most ambitious pure research
projects in the world today. Engineers with E.E. degree will be given aseignments in the areas of radio frequency, potver supplies, ęryogenics, and Circuit
design—tvorking on the designing and testing of components for the ,200 BeV
accelerator From 1 to 5 years experience in design engineering is necessary.
Located in a tvestem Chicago suburb, the National Accelerator Laboratory offers
superior tvorking conditions and liberal fringe benefits. This is your opportunity
to become a part of one of the most exciting research projects in the history
of the United States.
PLEABE CALL COLLECT OR SEND RESUME, IN CONFIDENCE TO:
MR.
An Kąual opportunity •mployer

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

REALTY

AND LICENSED PRACTICAL NURSES
NEEDED IMMEDIATĖLY

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE

6924 South Western Avenue

GEHERirilRri^ŪBBER
COMPANY

REGISTERED NURSES

2458 W. 69thSt..RE 7-7200

kamb. 8 motų rūraa, karštu 2737 W. 43 8»

2 ,a> fl
vand. šiluma gazu. Marąuette pke.
$42,000.
50 p. sklypas Marųuette pke. Biz
niui ir apartmentama Teiraukitės.
12 butų 1 inntų modernūs 1 rturtlngas įrengimais, balkonai.
Pajamų
$26.000 metams. Pietvakarių miesto
daly. Teiraukitės.
Koontlng tieuse. Pajamų $50,000
metams labai gerai išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.
S kamb mūr. ‘Bullt-lnn". kokli
nės plytelės karšto vandens šildymas
gazu. Marą. pke. $20,5<>0.
IH aukšto mūr. 5 Ir 5 kamb. I
'ėjimai. Atskirt šildymai. 2 auto ga
ražas 67 lr Oakley $10,5041

Experienced

PAN

« kamb. 15 metų mūras
Marą.
Stock Brokers in our busy Michi
parke. Gezu SUdymas Plni.ua lotas.
gan Aflenue Office need aaalntan.ee in
2 auto mūro garažas. $20.000.
gtving
ąuotea. arauvering
telephone
A- LAURAITIS
Aukso kasykla.
Pelninga maisto
Typing and sluyrthand
necessary.
1.50
prekyba žinoma Marąuette pke. Kai
4645 So. Ashland Avė., LA 5-8775 Liberal benefits — 8:80 to 4:30.
tų su raunu. Geros sąlygos.
(Currency Exchange patalpose)
aukšto, 16 mettj pajamų mū
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai ras,3 $42 auto.
Call —
garažas Prie pat parko.
Sąžiningas patarnavimas
$26,700..
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
Miss Hjomstrup for appt.
2 butų namas po 3 mieg. Kabinetų
vlr-tuvės. sAusns įrengtas beismentas.
ittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Aukštas, aukas. įmokėti $5,000.
MERRILL, LYNCH, PIERCE,
72 tr TUtman. Mūr. 1% aukšto. 2
3 butų iiiornA. Sausos rūsys. 2 po butai — liti ki'Garažae. Ill.Oon.
FENNER & SMITH, INC.
•'~sr
1 lr 4 kamb butai. Garažas. $29,600.
71 tr Tujinau Med. 4 kamb. bo
fl kamb. reUdetadja
orte Pulaski tas ir 2
kamb.
rūsy. Garnį
Aini.
už porgK&'vkMkmiH-iš lauko ir viduj. $18.600.
350 No. Michigan, FI 6-8700
'
“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS,
Pirkėjui patiks kaina prieš Kalėdas.
Mūr.
ė kamb. bungalovt.
Geram
2 ankštų, M batų modernus mūras, stovy. Garažas. Tik $14,900.
į 1 metų statyba
Beverly
Woods.
kurių dar galima gauti:
70 lr Talman. Mūr. 8 po 5 kamb
Remkite tuos biznierius, kūne
Virš $14,000 nuoma. Namas per 6 y. ir butas rūsy. GAražaa $29,900.
metus išsimoka įnešti $25.000.
skelbiasi dienraštyje “Drauge”
"Rūta” restoranas. įrengta pagal
visus miesto relfcalavtnrua
Pire 68
ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą
4.00
lr West«-m. Lietuviui lengvos sąlygos. MII W. 71«t Street — RE 7-9S15
ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS — J. Gliaudą
2.50
Dviguba nauda Iš 8 kamb. mūro.
PLATINKITE “DRAUGĄ’
Arti Maria Hlgb. Pigus.
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas
2.50
Liuksus 7 kamb. mūras. įrengtas
beismentas,
garažas,
daug
priedų.
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas
3.00
Gerų vieta. $20.000.
HELP VVANTED — MOTERYS
LIEPTAI IR BEDUGNĖS — A. Baronas
3.00
išvaratėlis, gražus 4% kamb. med.
Platus lotas. Arti mūsų. $12.760.

KALNŲ GIESMĖ — V. Kavaliūnas
KARKLUPĖNUOSE — A. Baranauskas
SĄMOKSLAS — V. Volertas

HELP VVANTED — VYRAI

Solid

32<»fl% Wem »»th Street
Chtcago, IUinois

ir kitus kraštus

iJ

CLASSIFIED GUIDE

HELP VVANTED — VYRAI

Wn,LlAM BLTLER

NATIONAL ACCEJ.ERATOR
LABORATORY P. O. Box 500
BATAVIA, ILLINOIS 60510
Tet.

(312)

231-#840

Apply empioyment offlce:

LANZIT CORRUGATED BOX COMPANY
2445 S. Rockwell
Tel. 247-7000
—- An Kąual Opportunity Fraulnve, —

PROJECT ENGINEER
Laundiy And Dry Cleaning Eąuipment
Planned expansion has created this high level, responsible poeltion
with leading manufacturer of laundry and dry cleaning eąuipment
Will assume complete responslbiilty from inception to produetion of
the produet. These projects deal with machines or devices heated
by steam, gas or electricity and reąuire a fundamentai knovvledge
of mechanical movements wlth simple eleetrie controls. B.S.M.E.
degree or escuivalent reąuired plūs three to five years eocperience.

Send resume of experience and personai data, ineluding salary
reąuirements in confidence to:
P. JOHNSON, PERSONNEL DIRECTOR

W. M. CISSELL MFG. COMPANY
831 S. First St, LoulavUle, Kentucky 40208
AN EQUAL OPPORTUNTTY EMPLOYER

TALENTŲ VAK ARAS - GRAŽI JAUNIMO
DOVANA MUMS
Po gražios ir. prasmingos
Ktmp! Neo - Litnania metinės
šventės, kurios metu į senjorus
buvo pakelta 18 jaunų studen
tų ir jiems suteiktos korporaci
jos spalvos, sekančią, savaitę
buvo surengtas jaunųjų talentų
vakaras, j kurį čikagiečiai gau
siai susirinkę įvertino jaunųjų
užsimojimą, tuo pačiu skatinda
mi šį gražų tradicinį vakarą
rengti ir ateityje.
Korporacijos Chicagos pada
linio pirmininkas Edas Modes
tavičius, iškilusis mūsų sportinikas - krepšininkas, atidary
damas vakaro programą savo
kalboje pabrėžė, kad Koi’p! NeoLdtuania stengiasi sudaryti vi
sas sąlygas, kad jaunos lietuviš
kos jėgos, naujos kartos talen
tai; turėtų galimybės pasireikšti
ir tuo pačiu įgautų savyje dau
giau pasitikėjimo bei ryžto dirb
ti* ir tobulėti vienoje ar kitoje
meno šakoje.
Jo prašymas priimti šio vaka
ro jaunuosius talentus viliantis,
jog tai bus mažas šviesus spin
dulėlis lietuviškame kultūrinio
gyvenimo kelyje, virto tikrove,
kai atidarius uždangą, išgirdome
korporacijos orkestrą, vadovau
jant Algiui Modestui, grojant
ned • lituanų dainą (žodžiai gar
bės filisterio poeto Stasio Santvaro, o muzika Gaidelio), kurio
pirmas posmas skamba šiais
gražiais žodžiais:

Jaunoji dain’ninkč Zita Btimeikytė, dalyvvausi talentų vakaro pro
gramoje.
Nuotr. M. Kasniūno

Į sceną vėl sugrįžo du mūsų
jaunieji iškilieji
menininkai.
Živilė Keliuotytė ir Vytautas
Nakas, šį kartą Živilė akompa
navo, o Vytautas padainavo
Giuseppe Verdi ariją, kur jo
sodrus, spalvingas balsas pasi
reiškė visu gražumu.

Dainas išdainavę, poeziją iš
sakę, muzikos garsais savo jaus
mus išsakę, išraiškos Šokiu į
romantinius laikus nusikėlę, jau
nieji talentai vakarą baigė tau
tinių šokių grupės pasirodymu;
pašokdami ketvirtainį, audėjė
lę ir senių tryptinį.

NAtJI VATIKANO PAŠTO
ŽENKLAI
Vatikano paštas artėjančių
NAMINE VAISTINĖLĖ
Šv. Kalėdų proga išleidžia spe
cialią pašto ženklų
seriją su
“
Prahos
Kūdikėlio
”
atvaizdu,
užrašas
su
vaistų
pavadinimu,
rei
Einąs Chicagos miesto sveikagarbinamu
Cekoslotingunjo komisionieriaus pareigas kia jį prilipinti. Pavojinga pasi-’ ypatingai
Taip pat ir JAV-ių
dr. M. J.. O‘CĮonnell primena, tikėti, kad vaistus atpažinsi pa- vakijoje.
kad vąistai ilgainiui praranda gy gal indelio spalvą, išvaizdą ir t.t. paštas šiomis dienomis išleido
domąją galią ir net gali tapti pa Nepatartina imti vaistus iš spin naujus kalėdinius ženklus su
vojingi. Dėl to nereikia jų per telės tamsoje. Žinoma, dažniau Arkangelo Gabrieliaus atvaizdu,
daug prisipirkti ir perilgai laikyti. sia paimsi reikiamą buteliuką, paimtu iš gaišiojo olandų meni
Reikėtų atžymėti, kokią dieną ku bet kartais tamsoje ar jeigu kas ninko Jean van Eyek paveikslo
rie vaistai įgyti, nes tai padėtų nu bus sukeitęs buteliukus, galima “Apreiškimas”.
ir apsirikti ir padaryti labai ne
statyti, ar jie nepasenę.
Vaistus reikia laikyti tokioje vie laimingą klaidą.
Niekados nenaudoki vaistų, ku
toje, kur prie jų lengvai nepriei
VALOME
rie
kam nors kitam prirašyti, nors
tų vaikai. Kiekvienus vaistus rei
KILIMUS IR BALDUS
kia laikyti tame pat inde, kokia tavo susirgimo ženklai atrodytų
Plauname
Ir vaškuojame tisų
me jie buvo įgyti. Kitaip galima panašūs. Tuos pačius ženklus,
rūšių
grindis.
lengvai sumaišyti. Jeigu nukrinta simptomus gali sukelti įvairūs su J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
sirgimai, ir tik gydymu šalinant
čius, korp! Neo-Lithuania vyr. tikras susirgimo priežastis gali
valdybos pirm., šių jaunųjų ta ma susilaukti pagerėjimo.
lentų vakarų rengimo iniciato
Patartina du tris kartus metuo
rius ir organizatorius, progra se peržiūrėti savo namų vaistinė Heating Contractor
mos pabaigoje padėkojo visiems lę ir išmesti pasenusius vaistus, įrengiu naujus lr perstatau
visų rūstų namo apšildymo
jauniesiems meno talentams, ypač parašytuosius nuo ligos, nuo aus
pečius lr alr oondltlonln* |
naujus lr senus namus Stogų
programos dalyviams tiek vieti kurios jau išgyta. Pasenusius vais rinas
(gutters), vandens Šildy
niams, tiek iš Clevelando, Bos tus reikia sudeginti, išpilti į kana- mui bollerlua Turiu leidimus
.
t •
t
• •
< dirbti mieste lr užmiesčiuose,
tono bei Urbanos atvykusiems. iliząciją.
Jeigu abejojama, ar ver-, Darbas atliekamas greitai ir au
Apskaičiavimai nemoVisas lietuvių išeivijos dėmesys ta tuos vaistus ilgiau laikyti, gali-1 žlntngal.
ainat
ma
paklausti
gydytojo,
vaistinin

yra nukreiptas į jaunimą, į jų
DOMAS ŽUKAUSKAS
HKATIN’G A SHEET METAL
nuoširdumą bei pasiruošimą lie ko ar patelefonuoti j įstaigą, kuri 4444
8. We*tcrn, Gblrago •, HL
Telefonas VI 7-3447.
tuviškam gyvenimui, darbui, — kontroliuoja anuodus.
J. Daug.
toliau jis kalbėjo.
Kiekviena
šeima ir organizacija deda vi
są* pastangas, kad tas jauni
A. -Į- A.
mas, kaip upės vanduo, nenu
bėgtų j- plačiuosius svetimųjų
vandenis. Ir tegul bus šis korp!
Nėo-Litiiuania talentų vakaras
mirus, dukrai ALDONAI nuoširdžią už
maloni', jaunimo dovana savo
broliams > lietuviams, — baigė
uojautą reiškia
jis savo žodį.
Vytas Kąsnis.

išsaugoti sveikatą

mirus,

ANTANUI NOVICKUI minis,

broliui HENRIKUI IR JO ŠEIMAI reiškiame nuoŠlrdžią užuojautą.
LIUCIJA, ANTANAS IR VIKTORAS PETRIKONIAI
ELZBIETA LAUČIENE
ANTANAS LAUCEVIČIUS

.-t

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotu vh
ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicago, fll.
Telef. PRospect 8-0838

—

PRospect 8-0834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
AIKŠTE

Tel. 476 - 2345
Tel. TO 3-2108-09
STATYTI

AUTOMOBILIAMS

ERINGIENĘ,

DANUTĘ

jos tėveliui mirus, didžioje

skausmo

va

landoje užjaučiame ir kartu liūdime.

Vanda Bagdonienė
Kęstutis ir Olga Jauniškiai

A. ir A. Baleišiai

A. -f- A.

LEONUI RAMANAUSKUI,
buv. Šventosios Uosto Direktoriui mirus, nuošir
džiausią užuojautą reiškiame jo broliui, LB valdybos
nariui. Muzikui VACLOVUI ROMANUI - RAMANAUS
KUI.

šaures Rytu Peimsylvanijes
Liet. Bendruomenės Apylinkė
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
1968 m. gruodžio 12 dieną, sulaukusi 81 metų amžiaus, mirė
mūsų mylima mamytė ir močiutė

A.

SMA I L I E N E

Laidotuvės įvyks pirmad., gruod. 16 dieną iš Mischler’s
Funeral Home, 708 — 57 St., Kenosha, Wiscons'in. Devintą
valandą ryto bus nulydėta'į šv. Petro bažnyčią Po gedulingų
pamaldų bus palaidota šv. Jurgio kapinėse.
Praneša giliai nuliūdę dukterys sūnus. Žentai,
anūkai ir proanūkė

Gruodžio mėn. 11 dieną sukako dešimt metų
nuo mirties
A. -f-

A.

Gruodžio mėn. 15 d., 10 vai. ryto, Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, bus atnašaujamos šv. Mišios už
jo sielą.
Pažinusieji velionį prašomi prisiminti savo
maldose.

A. -f- A.

Mirė gruod. 10 d., 1968. 2:15 vai. popiet, sulaukus 83 m
amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 65 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Chiester Arasim.
marti Ruth, ir Victor Arakim, anūkė Ruth Arasim, ir kiti
giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Dievo Motinos Sopulingos dr-jai.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje. 1410
S. 50th Avė. Cicero. Laidotuvės įvyks šeštadieni, gruodžio 14
d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano pa
rapijos bažnyčią kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Queen of Heaven Mauzolejų
Nuoširdžiai kvičiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marti ir anūkė.

Laidotuvių direkt. A Petkus ir Sūnus Tel. 863-2108

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

PIRKITE DABAR TIESIOG HU0<
M R . NELSON

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

ANTANO GOTGEITO

seserys Stasė ir Juzė

Gyveno 1834 S. 47th Court, Cicero. Illinois

4330 - 34 South California Avenue

SAVININKO

Žmona Marija, sūnus švitrius su šeima,

ĖUFRIŽINA- KRICAUSKAS

DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:

PLK. PETRUI VALANTIEJUI mirus,

žmonai ANELEI, dukterimi? DANAI ERINGIENEI ir
ILONAI WILSONIENEI. sūnums VYTAUTUI ir KĘS
TUČIUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

A. -f A.

ONA

A. -J- A.

Dainavos ansamblis

jos dukrą mielą p-lę ALDONĄ JANKAUSKAITĘ ir
sesutę EMILIJĄ didžio skausmo valandoje nuošir
džiai užjaučia

A. -Į-

7

ELENAI JANKAUSKIENEI

Programos vedėju buvo’ Vyt.
Bėga ir nubėga debesys pa- Kasniūnas, jr.
/dange,
Algis Modestas - ModestaviNebegrįžta niekad dingusio
•..
, i : /pavasario diena.
Seserys ir broliai į rytojų ženBrangiai mamytei
/gia ~A.- -f- A.
Ir jaunatvė skamba, kaip
/giedri daina!
ELENAI JANKAUSKIENEI

Po šios jaunystės ryžto dai
nos, įsijungė korporacijos meno
ansamblis, kuris vaidinant Vik
torijai Kašubaitęi, Alvydui Jo
nikui ir Jonui Valkumui atliko
vaizdelį “žvejo dukra Banguolė”
iš Antano Vaičiulaičio knygos
.“Gluosnio pasaka’*. Sis muzikos,
šokių ir dainų pynę baigė Olevelando neo-lithuanės su daina
“Pajūryje”.
Iškili jaunoji pianistė Živilė
Keliuotytė paskambino E. Lecuono “Malaąuena”.
Vytautas Nakas, kuris įvai
riuose dainos konkursuose yra
laimėjęs eilę premijų, stebino
savo pažanga, gražiai padainuo
damas muziko Antano Nako su
komponuotas dvi dainas “Sidab
rą” ir “Serbentą”.
Eglė Juodvalkytė, kuri yra
laikoma viena iš geresniųjų jau
nųjų deklamuotoja, ir šį kartą
pasireiškė visu spalvingumu pa
deklamuodama Putino “Miru
sius šaukia”. Tiko prie jos žodi
nio meno išpildymo programos
pranešėjo pasakymas, kad kur
Eglė, ten poezija, o kur Juod
valkytė — ten jau literatūros
vakaras.
Kristina žebrauskaitė, kuri
yra viena iŠ iškiliųjų išraiškos
šokių Šokėja, nuostabiai gražiai
pąišoko skambant “Lasso Di
Dorina” muzikos garsams.
Romas Oesas, kuris be šokio
meno, domisi vaidyba ir dai
liuoju skaitymu, įspūdingai per
davė ištrauką iš Aloyzo Barono
knygos “Lieptai ir bedugnės”.
Živilė Keliuotytė ir Vytautas
Nakas paskambinę - pianinu R.
Federio “Rapsody in D minor”, susilaukė audros katučių
ir bisavimo.
Zita Bumeikytė dainos mene
pašokusi žymiai aukštyn. Klau
sytojų dideliam džiaugsmui ji
nuotaikingai padainavo dvi dai
nas.
Pasiklausę Clevelando daini
ninkių, laukėme, kuo pasirodys
Bostono svečiai: Laima Antana
vičiūtė, Birutė Vaičjurgytė ir
Algis Antanavičius. Sis trejetu
kas — tai senas vilkas literatū
ros vakaruose. Ir šį kartą jie
atlikę poėzijos pynę “Prisimini
mai”, klausytojams lyg žadą
atėmę, pasirodė nepaprastai

DRAUGAS, penktadienis, 19ū8 m. gruodžio 13 d.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335j
Vienas blokas nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVYICZ IR SOROS

PADĖKA
Mūsų brangiam Vyrui ir Tėveliui, uošviui ir seneliui

A. j- A.
ANTANUI

GALESUI mirus

Mintis taip sunkią valandą visokeriopai padėjoMems tr palengvinusiems, reiškiame ųųošlrdžtą padėką: mieliems giminėms ir

draugams.
.
> j L_,
Taip pat dėkojame prel. f'einiauskui ni maldas koplyčioje, šv.

Mišių atnašavimą bei pi,mokslą bažnyčioje, Kan. Zakarauskui, kon.
J. Kiizlnskui ir k,m. Dr. T. Urbonui už maldas koplyčioje. Kun. Dr.
A. Deksniui už atlaikytas šv. Mišias Kast Kt. Imtis, Illinois, kun. Leo
nardui Yepkes už maldas koplyčioje ir kapinėse. V. B. N. mokyk
los seselėms, mokytojams ir mokiniams, o ypač aštuntajam sky
riui. mergaičių klubui C. D. C. už taip gausiai paaukotas šv. Mi
šias ir maitins koplyčioje ir bažnyčioje.
Dėkojame gra įmes lams,
tįsiems šv. Mišių aukotojartis. atsiuntusiems geli it
ir jutreišk tį
siems užuojautą žodžiu, raštu ir per spaudą. Kernavės Skaučių
Tuntui, Kernavės skaučių Tčn, Komitetui, JAV Lietuvių Bendr.
East St. IrftuLs apyl., Nablsko bendradarbėms ir bendradarbiams.
Visiems lankiusiems koplyčioje ir palydėlttslems ) amžiną poilsin
rietą.

Nuoširdi padėka laidot. direkt. D. Petkui už taip rūpestingą
patvarkymą ne tik laidotuvių, bet ir visų kitų su laidotuvėmis tr
mirtimi surištų reikalų.

NCLICDŪSI ŽMONA,

dukterys, žentas ir anūkai.

2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE__________

TeL REpublic 7-1218
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ.

TeL LAfayette 8-3572

ANTAHAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA ĄVE.________________ Tei. YArds 7-3401

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET_______________ Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIH
3819 S. LITUANICA AVĖ.________ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1448 S. WOi Avė., CICEBO, ILL._______ Tel. OLympic ž-1009

LAWH FUHERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7009 STATE RD., OAKLAWN. DLL.

TeL 680-2320
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X Dr. Kęst. Valiūnas, Vliko
pirmininkas, kalbės Cricagoje
Jaunimo centre gruodžio 20 d.
8 v. v. Tai trečioji paskaita iš
paskaitų ciklo. Pirmąsias dvi
skaitė Lietuvos kons. dr. P.
Daužvardis ir Alto pirm. inž. E.
Bartkus. Dr. K. Valiūnas nese
X Prof. Balys Vitkus, Chi niai lankėsi Europoje. Paskai
cago, Bi., šventinių sveikinimų tas ruošia LFB Chicagos apy
vietoje paaukojo Ateitininkų garda.
s-gos šaltos Fondui 25 dol. ir
x Cicero ateitininkų susikau _
“Draugui” 5 dol. šia proga jis pimo dienos išvakarėse, šį šeš kiekvieną precinkto kapitoną
nuoširdžiai sveikina visus savo tadienį, 7 v. v. parapijos salėje arba .kreiptis į wardo raštinę
bičiulius ir linki linksmų šv. Ka kun. V. Bagdanavičius skaitys 3121 W. 7Ist Str. tei. 471-130.
lėdų ir laimingų Naujųjų Metų.
X Apolonija Kripienė ir
vyresniesiems moksleiviams ir
x Ema Umbra sienė, Klaipė
suaugusiems paskaitą. Sekma Elzbieta Runelienė sunkiai ser
dos krašto lietuvaitė, aktyviai
dienį, gruodžio 15 d., 11:15 ga ir gydosi Šv. Kryžiaus ilgo
įsijungė į Northsides Balfo veik
Šv. Mišiose dalyvauja visi atei nįnėje. Ilgiau sirgusi Marytė
lą. Šiuo metu ji yra 4-to sk. sek tininkai. Po to agapė.
Gabaliauskaitė kiek sustiprėjo
retorė. Išnaudodama savo pla
Visos trys yra tėvų marijon
X Marija Valiukevičius, Chi bendradarbių garbės narės.
čias pažintis amerikiečių tarpe,
ji nepraleidžia progos jų neįra cago, m., atnaujindama “Drau
X Kernavės skaučių tuntą
šydama į Balfo rėmėjų sąrašą. go” prenumeratą spaudos rei ir Šiais metais ruošia tradicine:
Nors ji yra gimusi vokiškoj šei kalams paliko 5 dol. auką. kūčias kartu su tėveliais ir ar
moj (jos mergautinė pavardė “Draugas” nuoširdžiai dėkoja. Ūmaisiais, sekmadienį, gruodžit
yra Salz), mielai dedasi prie lie
X “Sveikinu” Draugą su 15 d., 5 v. v. Jaunimo centri
tuviškų reikalų. Jos pastangų
šventėm ir siunčiu 5 dol. auką didžiojoj salėj.
dėka atrodo, Northsides Balfo
X Marųuette Parko Lietu
spaudai” — rašo mums Ronal
skyrius šiemet surinks daugiau dą Stasiūnas iš Phoenix, Arizo vių namų savininkų organizaci
sia aukų jo istorijoje, šiam tiks
jos susirinkimas įvyks gruodži.
na. Dėkojame.
lui ponia Umbrasienė praleidžia
20 d. 7:30 vai. v., penktadienį
visą savo laisvalaikį, šiam gra
Lietuvių parapijos salėje, 682(
žiam šalpos darbui E. UmbraS. Washtenaw Avė. Valdyba
sienę paskatino skyriaus pirmi-'
kviečia visus dalyvauti ir karti
ninkė Balfo iniciatorė E. Marpasiimti nario knygeles, nes
kūnienė. Tik jos dėka Balfas
bus naujos valdybos rinkimai
dar tebėra gyvas ir veiklus Šv.
Balsuoja tik nariai. Visi kvie
Mykolo parapijoje.
čiami.
X Jūratė (Jokubauskaitė)
X Ateitininkų
sendraugiu
ir Romas Slivinskai susilaukė
Chicagos sk. susirinkimas šian
pirmagimės dukrelės Danutės dien, gruodžio 13 d., neįvyks.
Virginijos. Tai pavyzdinga jau
Nukeltas į šeštadienį, sausio 18
nosios kartos šeima. Abu jau
d., Jaunimo centre.
nieji tėvai yra aktyvūs veikėjai
X Stud. L; Kaveckas pirma
akademinėse
organizacijose.
dienį važiuodamas į universite
Nežiūrint, kad Jūratė laukė kū
tą buvo sunkiai sužeistas auto
dikio, ji savo pareigas kaip
mašinos su ugniagesių mašina
korp! Neo-Lithuania magistrė
Nuvežtas į šv. Bernardo ligo
atliko visu kruopštumu. Baigu
ninę, kamb. 523.
si metinę šventę, kur ji turėjo
x Dail. Juozas Kiburas nu
X Sgt. Kęstutis Paulauskas
daug įsipareigojimų, kad dabar
piešė
dekoracijas Pramonės mu
gailės ir savo šeimos reikalams garbingai atlikęs JAV kario pa
ziejuje,
šio šeštadienio kalėdinė;
reigą P. Vietname dabar atos
daugiau atsidėti.
programoj,
7:30 v. v., kurią at
togauja pas tėvelius Ciceroje.
X Akademikų skautų žiemos Kęstutis yra baigęs Cicero lieka Alvudas.
stovyklos registracija įvyks šį Aukšt. Lituanistikos mokyklą
x Vietoje atviručių__ Visus
vakarą 7:30 v. Gintaro užeigoj, ir tautinių šokių mokytojų kur
mūsų prietelius sveikiname su
2548 W. 69 St.
sus. šokęs abejose Cicero lietu
X Lietuvių televizijoj šį sek viškų mokyklų grupėse, Žilvyty Šv. Kalėdomis ir Naujais Me
tais.
madienį 8:30 v. v. (26 tinklas) ir Grandy.
Česlovas ir Elena Gedgaudai
matysime artėjančių
švenčių
Santa Moniea, Calif.
nuotaikai pritaikytą programą,
X Teatro Festivalio mecenatai,
(ak.)
kurią atliks sol. A. Paukštelie- kurių aukos gautos raštinėje per

nė.
X Investavimas ir paskolos
geromis sąlygomis pas Litas
Investing Co., Ine., 2422 VVest
Marųuette Rd., Chicago, UI.
60629. Valandos: Treč 7—9 v.
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel
GR 6-2242. (sk.)

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

vėlai, kad patekus į teatro festivallui skirtą leidinį, yra: po $50.00 —
Dr. Petras Kisielius, Dr. M. Mor
kūnas, Dr. A. Buivydienė, P. Eidiniens. Po $30.00 — Dr. Br. Leparskis. Po $25.00 — Asta VeliČkaitė, Sharkos East Restoranas,
Dr. A. Lipskis, Artesian Restora
nas. LB Clevelando I Apylinkė. Po
$20.00 — Dr. V. B. Bagdonai. Po
$10.00 — J. Kak'auskas, D. Dobro
volskis, V. Stank'enė,
LB Elizafceth
Apylinke. Po $5.00 — VL
Mieželis, Pr. Zapolis, G. Valanti
nas, S. Lazauskienė. Po $2.00 —
K. širvinskas Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame.
(pr.)

X Šviesa-Santara kviečia Chi
cagos visuomenę atsilankyti į jų
ruošiamą Naujųjų Metų sutiki
X marquette delicamą, Hyatt House, VVater Tower TESSEN krautuvės savininkės
(Chicago ir Michigan). Pradžia Leokadija
Žvynienė ir Stasė
8 v. v., $10.00 asmeniui. Bus Urbonienė primena maloniems
šalti ir šilti užkandžiai. Rezer pirkėjams, kad jau laikas užsi
vacijoms Skambinkite telefonu, sakyti pageidaujamus
maisto
HE 4-8836 arba 434-6325. (pr.) gaminius bei kepsnius Kūčių
X Tauragės klubas rengia stalui iir šventoms Kalėdoms.
Naujųjų Metų sutikimą, Mar Užsakymai priimami 2553 W.
ųuette salėje, 6908 So. VVestem 71st St. arba telef. PR 6-2717.
Avė., gruodžio 31 d., 7:30 v. v. Dėmesio: būsime atidaryti sek
Bus gardūs valgiai, šampanas mad. ir pirmad., gruodžio 22 ir
(sk.)
ir kiti priedai. Grieš K. Rama 23 d.d.
nausko orkestras.
Dėl bilietų kreiptis telf. GR68417, A. Pipiras, 476-4228.
(pr.)

DAINOS, GIESMEp IR VAIŠĖS

X Kviečiami vaikai į eglutę.
Energingas 13-to wardo demo
kratų vadas (eommitteeman)
A. J. (Dom) Cantone kviečia
visus to wardo vaikus atvykti
į pirmąją Kalėdų švenčių pasi
linksminimą šį 'šeštadieny Ford
City Cinema II kino teatro pa
talpose. Teatras atsidarys 10
vai. r., programa prasidės 10:30
v. Bus Kaiėdų senelis ir kiek
vienas vaikas gaus po dovaną.
Bus įvairių staigmenų. Įėjimas
nemodamas, bet bilietai reikalingi. Bilietus galima gaut. pa.

Vetavių Radi.jo forumo stud joje kalba iš kairės dešinėn: prel P.
eeson. kur s yra klebonu dabar Rudžių gyvenamoje aplinkoje An
tanas J. Rudis, programos vedėjas, vysk. Vincentas Br zgys, šiuo metu
esirūpinąs Kankinių koplyčios įrengimu Romoje Šv. Petro bazilikoje
ysk. Thoimae Grady, buvęs Marijos šventovės direktorius VVashingtone.
:urioje yra Šiluvos koplyčia, o dabar esąs vyskupu pagelb ninku Chilagos arkidiecezijoje .ir prel. F. McElligott, katalikų kapinių viršininkas
ihieagos arkivyskupijoje.

X Julija Pleirytė, kuri už
pasižymėjimą moksle yna įmi
nėjusi kelias stipendijas, akty
viai veikia su skautais, neo-lithuanais ir studentų są jungos
Thicagos skyriuje.
X švietimo Tarybos nutarinu lietuvių vaikų laikraštis
‘Eglutė” pradžios mokyklose
tra pagalbinė skaitymo priemolė. Visi tėvai prašomi “Eglutę”
tavo vaikams užprenumeruoti ir
prenumeratos mokestį per mo
kytojus ar tiesiai seselėms Put
liame, kurios “Eglutę’ leidžia,
•sumokėti.

X Puošniai supakuos jūsų
lovaną pirktą Gradinsko krau
tuvėje. Jei norit galit ją palikt
krautuvėj ligi Kalėdų. 2512 VV.
47 St., FR 6-1998.
(sk.)

x UI Tautinių šokių šven
tės komitetas praneša, kad, ne
paisant pakartotinų prašymų,
dar nėra kai kurios šokių gru
pės atsiskaičiusios ir sutvarkiu
sios savo sąskaitų su komitetu.
Todėl komitetas prašo visas
tas tautinių šokių grupes, ku
rios dar neatsiskaitė su komi
tetu, iki gruodžio 20 d. prisiųsti
reikalingas sąskaitas komitetui.
Po šios diatos komitetas laikys,
kad ta šokių grupė, kuri neprisiuntė sąskaitų už kelionę, 'lais
vu noru atsisako jai priklau
sančio atlyginimo. Komitetas
šiuo metu rengia apyskaitą, ir
kai ji bus visiškai baigta, bus
perduota LB Revizijos komisi
jos patikrinimui ir po to pa
skelbta visuomenės žiniai.

X Simon Boccanegra
yra
vadinama Verdi politine opera.
Ją šį šeštadienį girdėsime iš
Metropolitan scenos 1 vai. p.p.
iš WGN stoties Chicagoje. Titu
linę partiją dainuos
Comell
MaoNeil, o kitas — GabrieHa
X Dr. Julija Monstavieienė Tucci, Jerome Hines, George
vietoje Kalėdinių ir Naujųjų iShirley, Sherrill Milines ir kiti.
Metų sveikinimų paaukavo Lie
X Uršulės Astrieaiės paga
tuvos Dukterų dr-jai 15 dol.
mintais
kalėdiniais šiaudinukais,
vargšams šelpti.
(S.)
lietuvaičių laborančių iniciaty
va papuošta Loyolos Un-to
Odontologijos Fakulteto moks
linių tyrimų laboratorijos Ka
lėdų eglutė, šiaudinukus U. Astrienė specialiai tam reikalui
atsiuntė iš Grand Rapids, Mich.
X Dail. Jinos JLeškienės ta
pybos
parodos
atidarymas
X Lino Kelečiaus, 11 m. am
įvyks šį šeštadienį, gruodžio 14
žiaus mokinio, (lietuviškos sody
d., 7:30 y. v., Čiurlionio galeri
bos modelis, padarytas su vi
joje. Kviečiame visus atsilan
sais miniatiūriniais gyvenamo
kyti. Paroda tęsis iki gruodžio
jo namo vidaus įrengimais, ap
22 d.
(pr.)
šviestais baterijine sistema, lap
kričio 15, 16 ir 17 d. ibuvo išsta
X A. a. knn. Juozas Stankūnas,
tytas International House. Mil1908 — 1968, rašytojas, praeitą
vasarą mirė Babtuose. Prieš karą
waukee, VVis., tarptautinės mu
būdamas Karmelitų bažnyčios vi
gės lietuvių paviljone. Šis vie
karu, pasižymėjo beturčių šalpos
nuolikmečio
Lino modelis, pa
veikioje. Bolševikai ištrėmė jį į
darytas
pagal
autentiškus lietu
Sibirą į vario kasyklas. Sunaikinę
sveikatą grąžino į Lietuvą. Čia ar
viškos sodybos davinius, ne tik
timųjų globojamas invalidas kuni
praturtino lietuviškojo paviljo
gas gyveno iki mirties.
Para'ė:
no parodą, bet ir susilaukė iš
Meksikos didvyriai, 1932, ir Ginklo
skirtino dėmesio ne tik iš jo
draugai, 1934.
vienaamžių, bet ir iš suaugu
Petronėlė Dundziliene Sirutytė
buv Kaune DIRVOS knygyno ve
siųjų. Parodos rengėjai yra dė
dėja. garbngo kank nio kun. J
kingi jaunajam talkininkui. Pa
Stankūno vardui Įamžinti, padarė
minėtina, kad Linas šalia tie
Lietuvių Fondo pradinį įnašą ir O. Baukienė demonstruoja dviejų
prašo jo artimuosius bei gerbėjus dalių eilutę, išpuoštą stilizuotomis sioginių 6 skyriaus pamokų,
savo auka prisidėti prie šio įnaše tulpėmis (palaidinukė oranžinė, si Šv. Jurgio mok. Bridgeporte ir
padid n'mo bent iki pilnos šimtinės jonėlis — baltas).
lituanistinės mok. stropiai stu
kad velioni kunigą būtų galima įra
Nuotr. V. Juknevičiaus dijuoja muziką, jau 2 metai
šyti į gyvųjų LF narių eiles.
LF adr.: 6643 S. Maplewood
X Naujųjų Metų Balius — lanko meno jaunuolių skyrių
Avė., Chicago, III. 60629.
(pr.)
Korp! Giedros Naujųjų Metų Meno institute Chicagoje ir yra
sutikimo balius įvyks Press- aiktyvus skautas Lituanikos tun
mjan’s Hali — salėje, 5717 S. to Vinco Krėvės draugovėje.

X Elegantiška dovana geros
muzikos mėgėjui lietuviui ar
svetimtaučiui — Aldonos Stempužienės plokštelės DAINOS.
Pirmoji autentiška giynai lie
tuviškos muzikos plokštelė su
simfonijos orkestru. Banaičio,
Jakubėno, Račiūno, Šimkaus kū
riniai ir Lapinsko ciklas MER
GAITĖS DALIA. Mono ir ste
reo, aukščiausios kokybės įra
šas. Paaiškinimai ir dainų teks
tai lietuvių ir anglų kalbomis.
Gaunama pas visus platintojus
arba leidykloje FINE MUSIC
RECORDS, 4249 Lambert Road,
Cleveland, Ohio 44121. Užsaky Am. Liet. Montessori d-jos Vaikų nameliuose, 2743 W. 69th St.,
mai priimami ir telefonu (216) mokinukai pas’renka darbeliuR. kurie atitinka jų tuometiniam polin382-9268, (Sk.)
, kiam ir sugebėjimam,,
Nuotr. Vi. Juknevičiaus

X Kun. Alf. Babonas, De
troit,
Mich.,
užsakydamas
“Draugą” sau ir diar kitam as
meniui, prisiuntė 5 doi. auką.
Dėkojame.

Kedzie Avė. Pradžia 8 v. v.;
vakarienė 9 vai. Taip pat bus
gėrimai, šokiai ir meno progra
ma. Staliukus užsisakykite pas
Albiną Dumbrienę, 6753 S.
Artesian, tel. 434-2090 arba pas
Rimą Pakeltytę, 4355 S. Camp
bell, tel. FR 6-0285.
(pr.)

Pagiedojo giesmes “Oi greičiau”
(dr. L. šimučio, Jr., žodžiai
red. L. šimučio), ir “Linksmą
giesmę (Naujalio).
Vyčių choras susideda iš nau
jų ateivių ir ankstybesnių Ame
rikos lietuvių. Dainavo ir gie
dojo lietuviškai gražiai tarda
mi ir melodingai atlikdami. Čia
vis didelis nuopelnas pasišventusio muz. F. Strolios.
Sekė bendras visų — choro
ir pobūvio dalyvių — giedoji
mas: “Gul (šiandieną jau ant
šieno”, “Tyliąją naktį”.
Lietuvių prekybos rūmai tu
ri arti 300 narių. Organizacijai
vadovauja pirm. dr. J. Jerome,
vicepirmininkai P. Vilkelis, R.
Gregg, J. Evans, ižd. A. Valo
nas, sekr. Br. Gramont.
Pažymėtina, kad Gramonto
žmonos su
paruoštais liet.
papuošalais eglutės nuotrauka įdėta į “Better Homes and Gar
delis” žurnalą.
HKnois atstovų rūmų narys
Fr. Savickas dėkojo už jo išrin
kimą.
Pobūvis baigtas
gausiomis,
skaniai paruoštomis vaišėmis.
J. Žvilb.
x Lietuviškų kalėdinių pa
puošalų konkurse premijas lai
mėjo: I-ją, 25 dol., p. VaitaitieChicagos žinios Trumpai
nė, 6655 S. Francisco Avė., II— Mrs. Ethyl Marin, 22 me
ją, 10 dol., Marta Jurgaitis, po
tų,
viena iš trijų moterų apkal
5 dol. dvi Mary Simonelis ir
Marija Willas. Garbės atžymėji- tintų pagrobimu 7 metų am
mus gavo p. Vaitaltienė, M. Si- žiaus Hilando Markso Hl, buvo
monelis, M. VVillas, Roma Ma paleista iš Du Page apskrities
kalėjimo už $20,000 užstatą.
siulis, Stephanie Simonelis.
— Du banditai pagrobė apie
Visą konkursą globojo ir do
vanas skyrė Frank Zapolis. $10,000 grynais ir čekiais ant
Konkursas įvyko Jaunimo cen radienį iš Newmark-Gray Ine.,
tre, kur buvo išstatyti visi ka real estate įstagos, 1200 VV.
Pratt.
lėdiniai papuošalai.

Lietuvių prekybos rūmai tre
čiadienio vakarą turėjo savo
prieškalėdinį pooūvį Dariaus Girėno salėje, Chicagoje.
Susirinkimą
pravedė pirm.
dr. J. Jerome. Maldą pakvietė
sukalbėti “Draugo” red. kun.
J. Prunskį.
W. Rask pranešė apie ruošia
mą lietuvių ekskursiją į Hava
jus.
Vaizbos butas yra giliai pa
triotiškas ir vadovybė savo na
rių tarpe skleidžia Lietuvos ne
priklausomybės akto kopijas.
Pirm. Jerome pranešė apie
geg. 18 d. narių ruošiamą išvy
ką į Acacią klubą (Route 66 ir
VVolf Rd.) St. (Semėnienė plačiau
supažindino su dail. Augiaus
monografija, pažymėdama š;o
dailininko aukštą kūrybinį su
gebėjimą.
Kultūrinis pobūvio praturti
nimas buvo Vyčių choro progra
ma, vadovaujant F. Kiršai. Pa
dainavo:
“Gaideliai
gieda”
(aranžuota J. Strolios), “Sušvil,pino kazokėlis” (harmonizuota
J. Gaubo), “Kur lygūs laukai”.

x Terros dovanų ir brange
nybių prekyba atdara nuo pir
mad. iki penktad. nuo 9:30 —
9:00 v. v. šeštad. nuo 9:30 —
6 v. v. ir sekmadieniais nuo 12
iki 5 v . v.
Terros adresas — 3237 VV. 63
St.. telefonas — 434-4660. (sk )
X Iš nuoširdžių, kad ir ne
didelių aukų susidaro didesnė
parama mūsų spaudai. Artėjan
čių švenčių proga, aitsiteisdami
už
korteles ar kalendorius,
“Draugui’ aukų prisiuntė: Po 4
dol. — K. Daunys, J. Stulgys,
K. Grina, Fel. ĮSereičikas; po 3
dol.: V. RutelionlSj St. Žilevi
čius, R. Libus, V. Norvilas, J.
Juškevičienė, O. Pabedinskiaitė,
O. Sumantienė, dr. L. Ignatonienė, J. Sadūnas, E. Paniška:
2,50 doL — Br. Žemaitis; po 2 Miehael Grost, 15 m., Michigan
dol.: A. Pau'likas, A. Čepulis, J. valstijos
universitete atlieka 6
Grigaliūnas, Vikt. Lapačinskas, valandų egzaminus, kurie reikalingi
A. Knakaitis, St. Stulpinas, adv. jam kvalifikuojantis į to universi
A. R. Ostrauskas, J. Riauba^ teto matematikos dėstytojus. Ber
K. Valeika, S. Bajorinas, K. niukas genialus matematikoj.
Bagdonas, Ant. Jonynienė, VI.
Matulionis, A. Mustaiikis, A. Sli- Atsiminimai iš Balfo
vinskas, J. Mačiulaitis, E. Svenveiklos
tickas, Jurgis Bauža, Ign. Kirdulis, J. Brazys, G. Morkūnas,
Prel. J. B. Končius
V. Endrijonas, M. Šimkus, Ant.
Skruzdys, J. Bulika, J. Šidlaus
Šioje knygoje rasite Balfo įsi
kas, K. Yuska, J. Antanaitienė, kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
L. Matulis, iM. Remys, Fr. K. F. mą tremtyje ir naujakurių būk
Kvantas, Magde Kaziunas, C. lę Amerikoje.
Maurukas, J. Balčius, J. PušVeikalas, iliustruotas 144 nuo
neraitis, St Gegeokas, M. Dau- traukomis, tinka dovanoms ir
sa, Maria Pazolis, Benį. Žiogas, taip pat susipažinti su senųjų
Al. Dovilas, A. Žaliaduonis, Br. lietuvių ateivių veikla Balfe.
Knyga gaunama DRAUGE
Zinkevičius, P. Lileikis, D. Bud
rys, Ant. Kriščiūnas, Ben. Ski- pusiau sumažinta kaina— 3.00.
nuo
barka, P. Dovydaitis, Ap. Nemė- Platintojams duodama
nienė, U. Stapūhonienė, K. Kup laida. Illinois gyventojai prie
činskas, G. A. Lekšas, M. Ma knygos kainos turi pridėti 5 pr.
mokesčiams.
čiulis.

x Marytė R. Shalins iš VVood
haven, N. Y., atsidėkodama už
kalėdines korteles, parėmė mū
Kiekvienam pasauliečiui,
sų spaudą 5 dol. auka. Dėkoja
ypač šiais laikais, yra labai
me.

įdomi

X “Draugui” aukų, atsiteisdami už kalėdines korteles, pri Myk. Krupavičiaus knyga
dėjo: Po 3 dol. - V. Kazlauskas.
KUNIGAS
Miakaras, Stefa Tumas; 2 dol.
L. (Gūdis. Ta pačia proga dau DIEVO IR ŽMONIŲ
giau kortelių užsakė: K. Juške
TARNYBOJE
vičius, St. Taučienė. Už Už pa
Si knyga nėra specialiai skirtu
ramą visiems nuoširdžiai dėko kunigams,
ji ne mažiau skirta pa
jame.
įauliečiams. .nes knygoje iškeliam

x Graži ir prasminga Kalėdų
šv. dovana yra sidabrinis jubi
liejinis medalis, išleistas Lietu
vių Fondo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 50 metų
sukakčiai paminėti. Medalį gali
ma gauti: LF būstinėje, 6643
x Geriausia dovana savo
S. Miaplevvood Avė., Balzeko mieliems
bičiuliams
Kalėdų
Kult. muziejuje, 4012 Archer švenčių proga yra “Draugo”
Avė., Terros dovanų krautuvė prenumerata arba lietuviška
je, 3227 VV. 63rd St ir Tvero knyga, tad siųskime ladministra„le.ivelry, 2646 W- 69th St (pr.) i rijai užsakymus.

■

dabartinio pasauliečio reikalą
mai kunigui

Kn'-v g-omama “Drauge”.
Kaina 5 dol.. 720 pusi.
lUlnois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% taksy.

Visi padėkime

LIETUVOS KANKINIŲ
VARDĄ ĮAMŽINTI
paminklinėje lietuvių kop
lyčioje šv. Petro bazilikoje
Romoje. Laiko jau nedaug.
Neatidėliokite įrašyti save
ir savuosius koplyčios kū
rėjų tarpe.
Aukoms adresas:
LITHUANIAN MARTYRS’
CHAPEL COMMITTEE
2701 VV. 68th Street
Chicago, Illinois 60629

