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Oficiali inspekcija — Atstovų rūmų užsienio reikalų Tolimiesiems Rytams ir Pacifiko pakomitečio trys 
nariai atvyko j Saigoną. Juos sutiko Henry Cabot Lodge (balta eilute), JAV-ių ambasadorius Pietų 
Vietname. Atstovai yra (iš kairės į dešinę) William S. Broomfield (R., Mich.),- Clement J. Zablocki (D., 
Wis.) ir Harris McDovvell (D., Del.) Zablocki yra pakomitečio pirmininkas, šis pakomitetis susipažins su 
politine ir karine padėtimi Pietų Vietname.

JAV-bes
su

v»— —

peržiuręs 
Indija ir

savo santykius 
Pakistanu

Pekinas vėl kaltina Kremliaus vadovus

AUSTIN, Tex. — Preziden
tas Johnson įsitikinęs, kad Jung 
tinių Amerikos Valstybių san
tykiai su Indija ir Pakistanu 
turėtų būti peržiūrėti prieš pra
dedant vėl teikti abiem kraš
tam pagalbą.

Užtat prezidentas Johnson 
nori asmeniškai susitikti su a- 
biejų kraštų vadais, tikėdama
sis, kad pasikalbėjimai su jais 
duos naują ir abiem pusėm pri
imtiną politiką.

Jis susitiks su Pakistano prez. 
Ayub Khan gruodžio 14 ir 15 d., 
atrodo, LBJ ūkyje, Tex., kur

Zambia atmeta
britų pasiūlymų

LONDONAS. — Britanijos 
premjeras Harold Wilson šiom 
dienom parlamentui kalbėjo Ro- 
dezijos klausimu. Britanijos vy
riausybė, pasakė jis, sutiko pa
remti Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos rezoliuciją, reika
laujančią paskelbti embargą naf 
tos tiekimams į Rodeziją.

Tuo pačiu metu premjeras 
Wilson pareiškė, kad Britanijos 
valdžia nėra pasirengusi šiuo 
klausimu veikti viena. “O kal
bant apie naftą, — pareiškė jis, 
— būtina išnagrinėti daug tech
ninių ir ekonominių veiksnių, 
kad sankcijos, susijusios su 
naftos tiekimu, būtų efekty
vios”.

Grupė parlamento narių dar- 
biečių pareikalavo, kad Brita
nijos valdžia bendradarbiautų 
su kitais kraštais nušalinant 
baltųjų mažumos Rodezijos vy
riausybę, kuriai vadovauja prem 
jeras Smith. Kai kurie parla
mento nariai sveikino darbiečio 
Heferio pareiškimą, kuriame jis 
pabrėžė, kad, siekiant įvesti e- 
fektyvų embargą naftos tieki
mams į Rodeziją, būtina įvesti 
jūrų ir karinę blokadą.

Zambijos prezidentas K. Ka- 
unda prieš kelias dienas pap
rašė Britaniją atsiųsti į jo kraš
tą karinių dalinių pasienių ap
saugai. Britų premjeras Wilson

KALENDORIUS
Gruodžio 2 d.: šv. Ipolitas, 

šv. Paulina, Svirgaila, Skirman
tas.

Gruodžio 3 d.: šv. Pranciškus 
Ksaveras, šv. Aurelija, Auman- 
tas, Vingra.

Oras
Oro biuras praneša; Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien 
aukščiausia oro temperatūra 40 
laipsnių.

Saulė teka 6:59, leidžias 4:21.

Johnson atsigauna po operaci
jos. Esanti didelė galimybė jam 
susitikti su Indijos premjeru 
Shastri ateinančių metų pra
džioje.

Tačiau prezidentas yra susi
rūpinęs dėl Indijos ir Pakistano 
kivirčų dėl Kašmiro ir mano, 
jog atėjęs laikas išdėstyti Jung
tinių Amerikos Valstybių rū
pesčius.

Prezidentas, suprantama, turi 
tris klausimus savo galvoje.

Pirma. Jis nori žinoti, kaip 
Indija ir Pakistanas planuoja 
vienas su kitu pagerinti santy
kius. Jis įsitikinęs, kad nuo pir
mojo klausimo priklausanti ir 
pastovi taika Azijoje.

Antra. Jis nori žinoti, kaip 
Indija planuoja padidinti savo 
maisto gamybą. Prezidentas gal 
voja, kad amerikiečių maistas 
taikai pagelbėti trukdo pačiai

pažadėjo pasiųsti mažą karinę 
jėgą, įskaitant ir kovos lėktu
vų, bet užvakar zambiečių pre
zidentas atmetė šį Wilsono pla
ną, nes jis reikalavęs didelės 
karinės jėgos, galinčios net įsi
veržti į kaimyninę Rodeziją, jei 
būtų reikalas.

Konfliktas prasidėjo, kai ka
rališkosios aviacijos keli lakū
nai atskrido į Livingstone aero
dromą Zambijoje.

Wilson nenori, kad britų ka
riai būtų arti Rodezijos pasie
nio.

Singapūro politika

PARYŽIUS. — Singapūro mi 
nisterio pirmininko pavaduoto
jas To Chin Chije užvakar pa
reiškė, kad Singapūras infor
mavo Afrikos ir Azijos kraštus 
apie savo ketinimą vykdyti ne- 
prisijungimo politiką.

To Chin Chije padarė šį pa
reiškimą spaudos konferencijo
je, grįžęs iš devynias savaites 
trukusios kelionės su geros va
lios misija į septyniolika Afri
kos, Azijos ir Europos kraštų.

Ministerio pirmininko pava
duotojas pažymėjo, kad keletas 
Europos kraštų, taip pat Sovie
tų Rusija ir Jugoslavija pareiš
kė pageidaujančios vystyti pre
kybą su Singapūru.

Singapūras prieš keletą mė
nesių pasitraukė iš Malaizijos 
federacijos.

Pabėgo 2 jūrininkai
KOPENHAGA. _ Du jūri

ninkai užvakar pabėgo iš lenkų 
laivo, įplaukusio audros metu 
į Kopenhagos uostą. Abu jūri
ninkai paprašė politinio prie
globsčio Danijoje.

Indijai pakankamai pasigaminti 
žemės ūkio produktų.

Trečia. Jis nori patirti, kaip 
abu kraštai, ypač Pakistanas, 
įsivaizduoja savo santykius su 
raud. Kinija. Jis įsitikinęs, kad 
kongresas ir Amerikos žmonės 
prislėgti dėl Pakistano spartes
nio slinkimo Pekino link.

Šie trys klausimai kilo po il
go ir įtempto administracijos 
pažiūrų peržvelgimo Indijos ir 
Pakistano atžvilgiu, šis peržvel- 
gimas pažiūrų jau vyksta išti
sais mėnesiais, bet jis pasiekė 
viršūnę, kai rugpiūčio ir rug
sėjo mėn. įvyko ginkluotas su
sikirtimas tarp abiejų kraštų.

Rodeziją bus ir anglams
1

JUNGT. TAUTOS. — Be Kaš
miro, be Kipro, be Portugalijos 
kolonijų Afrikoje ir be nuolati
nio budėjimo Izraelio pasieniuo
se, Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos pečius netikėtai užgu
lė sunkus Rodezijos klausimas.

Rodezijos klausimas jau senas 
J. Tautų įvairių komitetų die
notvarkėse, bet šį kartą šiuo 
vardu vadinama teritorija yra 
tik trečdalis buv. Rodezijos fe
deracijos, kuri, naujosioms Af
rikos negrų valstybėms spau
džiant, britų buvo leista suskil
ti į tris dalis. Vienoje dalyje 
jau yra nepriklausoma Zambi
jos, o kitoje Malawi valstybė. 
Buvo likusi tik savanoriškai be- 
sivaldanti britų kolonija Pietų 
Rodeziją, kuri lapkričio 11 d. 
pasiskelbė nepriklausoma prieš 
Britanijos valią. Tai įvykdė bal
tųjų gyventojų mažuma, besi
priešindama Britanijos spaudi
mui prieš nepriklausomybės pa
skelbimą suteikti lygias teises 
ir teritorijoje gyvenančiai juo
dųjų daugumai.

Britai paskelbė tą P. Rodezi
jos baltųjų veiksmą maištu - su 
kilimu ir tą pačią dieną atėjo 
į S. Tarybą painformuoti apie 
padėtį ir pranešti apie priemo
nes, kurių numatyta imtis atsi
radusiai “neteisėtai” padėčiai 
sutvarkyti. Anglai tuojau pa
teikė ir savo rezoliucijos pro
jektą S. Tarybai patvirtinti.

Tą pačią dieną prašė kviesti 
S. Tarybos posėdį ir 35 Afri
kos valstybės, siūlydamos pri
imti skirtingą nuo britų rezo
liuciją. Afrikiečiai išvystė di
džiausią spaudimą už tai, kad 
S. Taryba įpareigotų Britaniją 
karine jėga tuojau sutriuškinti

HONG KONG. — Raudono
sios Kinijos premjeras Chou En 
- lai lapkričio 29 d. energingai 
puolė Sovietų Rusiją Pekine Al
banijos ambasados priėmime. 
Albanija yra raudonosios Kini
jos didžiausia ideologinė sąjun
gininkė Europoje.

Pekino spauda stipriai išva
nojo Maskvą keliais klausimais, 
įskaitant ir jos bendradarbia
vimą su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis dėl karo baigimo 
Vietname. Vyresnis kinietis ko
munistas šį kartą smarkiai smo 
gė Kremliaus vadovams.

Suomijos prezidentas
siūlo Norvegijai sutartį

HELSINKIS, Suomija. — Pre 
zidentas Urko Kekkonen užva
kar pasiūlė, kad Suomija ir Nor 
vegija garantuotų savo šiauri
niam pasieniam saugumą išveng 
ti galimam įsivėlimui į bet kokį 
Rytų - Vakarų konfliktą.

— 100 milijonų turistinių do
lerių praleista Graikijoj. Tarp 
1964 metų spalio ir 1965 metų 
spalio milijonas turistų aplankė 
Graikiją ir praleido 100 milijo
nų dolerių, pranešė nacionalinė 
turistų agentūra. Beveik pusė 
turistų buvo amerikiečiai.

— Lenkijos prezidentas E. 
Ochab lapkričio 29 d. atskrido 
lėktuvu į Addis Ababa, Etiopi
jos sostinę, oficialaus vizito, at
likęs astuonių dienų vizitą Jung 
tinėje Arabų Respublikoje (E- 
gipte).

ir
kietas riešutas 
afrikiečiams

ONA LABANAUSKAITE, 
mūsų korespondentė J. Tautose

maištininkus ir atiduoti P. Ro
deziją joje gyvenančiai negrų 
daugumai. Britai tą spaudimą 
atlaikė, griežtai pareikšdami ne
sutiksią apie karinės jėgos pa
naudojimą net kalbėti. Afri
kiečių užsispyrimas, žinoma, bū
tų išprovokavęs britų veto, ko 
afrikiečiai nenorėjo, nes jų pa
jėgumas kariauti yra daug ma
žesnis už jų balsą kalbėti.

Prieš karines priemones
Už Britaniją kalbėjo pats už

sienio reikalų ministeris M. Ste- 
wart. Anot jo, Rodezijos ne
priklausomybės paskelbimas y- 
ra nelegalus ir iš to jau pada
rytos reikalingos išvados. Bri
tų parlamentas suteiksiąs tai 
teritorijai nepriklausomybę tik 
tada, kada sąlygos galės būti 
priimtinos visiems gyventojams. 
Britai viską padarę to tikslo 
siekdami, tačiau Rodeziją val
danti mažuma nepaklausiusi, 
kas atnešiąs Rodezijos gyven
tojams didelių kančių.

Paneigęs reikalą imtis kari
nių priemonių, Stewart pasisa
kė už kai kurias ūkines sankci
jas, kurias Britanija jau pradė
jusi taikinti. Jis taipgi pareiškė, 
kad atsakomybė už tvarkos at
statymą Rodezijoje esanti išim
tina Britanijos teisė ir parei
ga, nors visiems žinoma, kad 
britai neturi Rodezijoje ne tik 
nė vieno kareivio, bet net nė 
vieno policininko.

Kodėl Britanija nieko nelauk
dama atskubėjo su Rodezijos 
byla į Saugumo Tarybą? Nulė
mė praktiškas išskaičiavimas. 
Pirma, kad sumažintų afrikie

Raudonosios Kinijos premjeras Chou En-lai puola 
Chruščiovo revizionizmą

Premjeras Chou 
brėžė; “Chruščiovo
mas išdavė marksizmą-leniniz
mą ir proletarinį internaciona
lizmą”.

Pekinas pakartotinai dabar
tinius Sovietų Rusijos vadus a- 
pibūdina “Chruščiovo revizio- 
nistais” ir pabrėžė, kad jie yra 
didesni “veidmainiai” negu bu
vo buvęs Sovietų Rusijos prem
jeras Nikita Chruščiovas.

Premjeras Chou En-lai pasa-

Partizanai Venecueloje

CARACAS. — Venecuelos vy
riausybės kariniai daliniai ir 
vyriausios policijos valdybos bū
riai pradėję bendrus žygius 
prieš partizanus Jarakujo pro
vincijos. Vienas policijos būrys 
patekęs į spąstus, kuriuos su
ruošė partizanai. Susišaudžius 
buvo nukautas šio būrio virši
ninkas, žymus policijos valdi
ninkas O. Almeida, kuris nese
niai baigė specialią tarpameri- 
kinę policijos mokyklą.

Partizanai pasitraukė į kal
nus. Šie partizanai yra Kubos 
diktatoriaus Castro šalininkai.

— Pasitarimai, šių metų lap
kričio 15 - 20 d,d; Maskvoje į- 
vyko Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Kubos, Lenkijos, Mongo
lijos, Rumunijos, Sovietų Rusi
jos ir Rytų Vokietijos atstovų 
pasitarimas klausimu dėl bend
radarbiavimo, tiriant kosminę

Sourou M i ir a n Apithy, mažos afri
kiečių valstybės Dahomey preziden- 

erdvę ir ją naudojant taikiais | tas, karių sukilėlių pašalintas iš 
prezidento pareigų.tikslais.

čių karštį tuojau pradėti orga
nizuoti 4 milijonų Rodezijoje 
gyvenančių negrų vadavimą; 
antra, kad kiti Jungt. Tautų 
nariai sutiktų daryti Rodezijos 
atžvilgiu tą patį, ką pasiketino 
daryti pati Britanija ir, kad 
visas reikalo tvarkymas pasi
liktų anglų rankose.

Londonas prašė štai kokių 
veiksmų: nepripažinti neteisėto 
Rodezijos režimo, neužmegzti 
su juo diplomatinių santykių, 
nepripažinti nė jų pasų nė jų 
atstovų, neparduoti jiems jokių 
ginklų, neduoti paskolų, preky
binių kreditų, nepirkti iš jų ga
minių, ypač tabako, neparduoti 
jiems naftos ir jos produktų 
bei kitų ūkinių gėrybių. Jei visi 
J. Tautų nariai taip padarytų, 
Rodezijos sukilėliai, britų nuo
mone, būtų palaužti. JAV pir
mosios ištiesė britams ranką 
sankcijų taikyme. Iš kitur dar 
nieko negirdėti. Beje, tik Vaka
rų Vokietija paskelbė, kad da
rys viską, ką Saugumo Taryba 
nutars, nes tuo norima paremti
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Kanada sausio 5 d. išleis 26 mili
jonus tokių Alouette H pašto ženk
lų paminėti antrojo erdvės satelito 
paleidimui. Antrasis Kanados sa
telitas iš Vandenbergo aviacijos 
bazės, Calif., buvo iššautas lapkri
čio 28 d.

En-lai pa- kė, kad “tarnaudami JAV-ių im- 
revizioniz- perializmo reikalams”, Sovietų

vadai ardo tarptautinio komu
nizmo sąjūdį ir “griauna tau
tinio išlaisvinimo judėjimą ir 
malšina pasaulio tautų revoliu
cines grumtynes”. Jis pridėjo:

“Todėl Chruščiovo revizioniz- 
mui privalo būti pasipriešinta, 
jei norime pasipriešinti JAV-ių 
imperializmui, jei norime mark
sizmą-leninizmą apsaugoti, jei 
norime įvykdyti revoliuciją ir 
ją paremti, ir jei norime pa
laikyti tarptautinio proletariato 
vienybę ir pasaulinę revoliuci
jų”-

Kiniečių vadas pabrėžė, kad

TRUMPAI IŠ VISUR

tautų apsisprendimo teisės prin 
cipą.

Ko norėjo afrikiečiai
Ko reikalavo ir negavo afri

kiečiai? Pirmiausia karinės bri
tų ar Jungtinių Tautų interven
cijos, sustiprintos visuotine blo
kada. Kai to neišspaudė, sutiko 
su britų siūlomomis ūkinėmis 
ir teisinėmis sankcijomis, gra
sindami išvystyti naują spaudi
mą savo tikslui pasiekti.

Tokio turinio rezoliucija ir 
buvo priimta. Už ją balsavo 10 
Saugumo Tarybos narių, susi
laikė tik Prancūzija todėl, kad 
Rodezijos klausimas esąs Bri
tanijos vidaus reikalas, į kurį 
niekam nedera kištis. Sov. Ru
sijos Fedorenko už rezoliuciją 
balsavęs todėl, kad ir afrikie
čiai ją priėmę, šiaip jau jis pa
reiškė, kad Rodezijos įvykis e- 
sąs imperialistų sąmokslas iš
laikyti pietinę Afrikos kontinen
to dalį (ten yra P. Afrika, An
gola, Mozambikas, Rodeziją, 
pietvakarių Afrika ir Bechua- 
naland) britų, amerikiečių ir 
vokiečių monopolistų naudai. 
Sovietai paduosią ranką Afri
kos valstybėms, kai šios orga
nizuos pagalbą Zimbabwe gen
čiai (tos genties 4 milijonai gy
vena Rodezijoje). Iš afrikiečių 
Britanija išgirdo daug kaltini
mų ir įtarinėjimų — anot jų, 
Britanija tyčia delsusi su bal
tųjų paspaudimu Rodezijoje, 
nes norėjusi tokios padėties, 
kokia dabar atsiradusi.

Taip, po 10 dienų viešų dis
kusijų ir koridorinių pasitari
mų, abi šalys išsiskyrė sunkia 
širdimi ir, greičiausia, skirtin
gomis viltimis — Britanija trok 
šdama pasisekimo savo pradė-

pasipriešinimas ar stoka pasi
priešinimo JAV-bėm yra “svar
biausias mastas visoms politi
nėms jėgoms išbandyti šių die
nų pasaulyje ir šis pasipriešini
mas yra svarbiausia demarkaci
jos linija tarp marksizmo-leni
nizmo ir Chruščiovo revizioniz- 
mo”.

Jis teigia, kad komunistai 
žengia iš pergalės į laimėjimą 
savo grumtynėse prieš “impe
rialistus”, vadovaujamus JAV, 
ir prieš “Chruščiovo revizioniz- 
mą”.

“Imperializmas nekris, jeį jo 
nepertrenksi”, — pasakė Chou 
En-lai.

— Pietų Vietname praėjusią 
savaitę žuvo 459 pietų vietna
miečių vyriausybės kareiviai, 
komunistų 1,054, amerikiečių 40.

Pietų Vietname kovos aršė- 
jančios tarp pietų vietnamiečių 
ir komunistų.

— Britanijos užsienio reikalų 
ministeris Stewart vakar Mask
voje kalbėjosi su Sovietų Ru
sijos užsienio reikalų ministe
riu tarptautiniais klausimais, į- 
skaitant ir Vietnamą.

Gromyko remia šiaurės Viet
namo komunistinio režimo są
lygas Vietnamo karui baigti. 
Sovietų užsienio reikalų minis
teris kartu su Hanojaus režimu 
reikalauja, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės išvestų savo 
karinius dalinius iš Pietų Viet
namo, kad jį raudonieji galėtų 
pasigrobti, o po to sėsti prie 
taikos derybų stalo.

— John A. Gronouski, nau
jas JAV-ių ambasadorius Len
kijoje, lapkričio 30 d. Varšu
voje buvo lenkų labai iškilmin
gai sutiktas. Lenkai šaukė: “Te 
gyvuoja ambasadorius!” Stoty
je daugiau kaip 1,000 lenkų su
tiko naują JAV-ių ambasadorių.

— Šen. Robert Kennedy (D.,
N. Y.), atlikęs trijų savaičių 
kelionę Lotynų Amerikoje, va
kar grįžo į Washingtoną.

— Sovietų Rusija siūlo Afri
ką paskelbti neatomine zona, 
norėdama nušluoti Šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) bazes.

— Columbia universiteto pro
fesorius dr. Zbigniew Brzezinski 
remia JAV-ių politiką Vietna
me. Jis kalbėjo lapkričio 30 d. 
Chicagoje užsienio reikalų ta
rybos susirinkime. Brzezinski 
turėjo debatus su dr. Hans Mor- 
genthau, Chicagos .universiteto 
profesorium, kuris kritikuoja 
JAV-ių politiką Vietname. Viet
namas yra Berlynas Azijoje ir 
Sovietų Rusija vėl verčia Ame
riką apsispręsti, — pareiškė Co
lumbia universiteto profesorius. 
Jis toliau pastebėjo, kad Vokie
tija dabar mažiau svarbesnė nei 
Vietnamas, kadangi Amerikos 
ryžtingumas ir pergalė dėl Ber
lyno privertė Sovietų Sąjungą 
atsitraukti. Panašiai įvykę ir 
Kuboje. Ir ten sovietai turėjo 
pasitraukti.

toms taikyti priemonėms, o af
rikiečiai tikėdamiesi, kad bri
tams reikalo sutvarkyti nepa
siseks. Tada jie galėtų užkurti 
karą, kuris turėtų sudeginti ir 
Rodeziją, ir P. Afriką ir Por
tugalijos kolonijas — visą dar 
baltųjų valdžioje likusį didelį 
plotą pietiniame juodojo konti
nento gale. Bet tai nebus jau 
paprastas dalykas.
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CLEVELANDO SENJORŲ
SUSIRINKIMAS

r B. ir A. Karklių namuose 
spalio 31 d. buvo Clevelando 
aęjljorų vyčių mėnesinis susirin
kimas. Malda jį atidarė ir tvar
kingai pravedė A. Buknis, sen
jorų pirmininkas. Nutarimų raš 
tininko pareigas ėjo Jonas Mi
las. Sof. Milienė .senjorų iždinin 
kė, pranešė apie finansus. A. 
Grybauskaitė papasakojo apie 
"saulėtos dėžutės” stovį. Prane
šimai buvo priimti su- pagyri
mų. Tos dvi vytės savo darbą 
ątlieka visuomet kruopščiai.

Vytė M. Tarutienė pranešė 
apie rengiamą kortų pobūvį lap
kričio 7 d. Igno ir Antosės (Vi
sockų puošniuose namuose. Tie 
namai vyčių sueigoms visuomet 
atviri. Pobūviu rūpinasi Marga
rita Tarutienė ir Kazimiera Sa
dauskienė. Jodvi ragino ne tik 
narius atsilankyti, bet kartu at
sivesti ir savo draugus.

Buvo pranešta apie vidurinių 
yalstįjų apygardos seimelį, ku
ris buvo spalio 23—24 dienomis 
Pittsburghe, Roosevelto viešbu
tyje. Pranešė J. Sadauskas. 
Pranešimą užgyrė visi seime
lyje dalyvavusieji senjorai: A. 
Buknis, A. Mačiokas, J. Salaše- 
vįčięnė, K. Petkūnienė, ir M. 
Trainąuskaitė. Tiesa, tame su
važiavime dalyvavo dar vienas 
clevelandietis — 25-tos kuopos 
lirmininkas Petras Luiza. A. 
uknis ir kiti seimelyje dalyva

vę Sadausko pranešimą papildė 
gražiomis savo pastabėlėmis. Vi
ki reiškė nuoširdžią padėką vy- 
tėi J. Aleksūnaitei, vytei M. Čini 
kienei, kun. Katarskui, kuris ir
gi dalyvavo visose suvažiavimo 
sueigose, ir kitiems to seimelio 
rengėjams už tokį gražų ir vai
šingą priėmimą ir vyrišką drau 
giškumą. Seime buvo pasivaišin
ta Šeštadienio vakare, pasiklau
syta daytoniečių vyčių lietuviš
kų gražiųjų liaudies dainų, pa
sišoktą, o sekmadienį išklausy
tą šv. mišių ,turėta iškilmingi 
SU kalbomis pietūs, po kurių 
vieni kitiems pasakė sudiev. De
legatai pageidavo praktiškesnių
syąrstymų ir nutarimų.

Buvo išgirsta ir liūdnesnių 
pranešimų: daug vyčių senjorų 
serga. Jurgi3 Kuzas išgulėjo 
daugiau keturių savaičių Huron 
Rd. ligoninėje, o dabar dr. V. 
Ramanausko priežiūroje gydosi 
namie. J. Sadausko žmona Ro
žė turėjo skaudžią vidurių ope
raciją. Ačiū Dievui, ji jau svei
ksta namie. Dėkoja vyčiams, gi
minėms, draugams ir kaimy
nams už užuojautos atvirutes ir 
už visas dovanas. Yra paguldy
tas į ligoninę senjoras vytis Flio 
rijonas Saukevičius, senosios 
kartos veikėjas. Jam irgi yra 
padaryta sunki operacija. Mūsų 
mielas Fliorijonas yra Cleveland 
Clinic ligoninėj, 510 kambaryje. 
Kai jį kas aplanko, atrodo jam, 
kad skausmai sumažėja, jis pa
sidaro linksmesnis. Senjorų vy
čių uolios veikėjos Kazimieros 
Sadauskienės vyrui Aleksui ir
gi padaryta didelė vidurių ope
racija. Ligonis pamažu sveiksta 
lietuvio chirurgo dr. Degėsio 
prięžiiįroje. Guli Lake County 
Memorial ligoninėje, 416 kam
baryje.

Adelė Grybauskaitė pareiškė 
nuoširdžią padėką visiems vy
čiams senjorams už jų parody
tą draugiškumą jos a. a. mamy
tės laidotuvių metu. Adelė buvo 
taip skaudžiai sukrėsta savo 
motinos mirties, kad net ir pati 
turėjo išvykti į ligoninę.

Senjorai vyčiai iš savo iždo

paskyrė kuklią auką, kuri yra 
pasiųsta vienuolynams, kad jie 
pasimelstų už mūsų narių grei
tesnį pasveikimą.

Susirinkimas baigėsi malda už 
Adelės mamytės sielą. Tada vy
čiai Karkliai visus svečius nuo
širdžiai ir vyriškai priėmė ir ska 
nai pavaišino. Užkandžių metu 
visi draugiškai kalbėjosi iki vė
lumos. Bernardo ir Alesės 
Karklių vyriška širdis juos čia 
ilgiau užlaikė. Visi to susirinki
mo dalyviai reiškia jiems didelį 
ačiū.

Paskutinis šiais metais Cleve
lando senjore vyčių susirinki
mas įvyks gruodžio 12 d. 2 vai.
Al. ir K. Sadauskų namuose,
19101 Arrowhead. Šiame susi
rinkime bus renkama nauja vai 
dyba. Po susirinkimo bus drau
giška prieškalėdinė vakarienė ir 
šv. Kalėdų linkėjimai. Ragina
me visus narius atsilankyti.

Senelis,

KAS BUS
Gruodžio 5-tą — Illinois-In- 

diana apygardos metų ketvirčio 
susirinkimas Chicagoje, Vyčių 
namuose, ir 109-tos kuopos glo
bojamas New York-New Jersey' mieste, Keamy Lanes kėgliavi- 
apygardos suvažiavimas Great 
Neck mieste, Benevolent salėje

Lietuvos vyčių jubiliejinės 36 kuopos buvę pirmininkai lapkričio 21 d. 
įvykusiame bankete, kuriuo minėta kuopos įkūrimo 50 metų sukaktis. 
Iš kairės sėdi: Sofija Žukas, Adomas Banys ir Joana Jakūnaitė. Stovi 
(iš kairės): V. Goštautas, Al. Kassel, P. gvelnis, V. Samoška ir Jack 
Jatis - Juozaitis.

Petras gvelnis, Lietuvos vyčių 36 kp. pirmininkas, sako įvadinį žodį 
praėjusį sekmadienį buvusiame kuopos jubiliejiniame bankete. Jo kai
rėj matome dr. P. Daužvardį, kan. P. Juknevičių, dešinėj — L. šimutį 
ir kun. A. Zakarauską.

Komunistiniame rojuje
Prieš ketvertą metų iš Kana

dos į Ukrainą išvažiavo vienas 
ukrainietis pensininkas. Jis bu
vo aršus komunistas. Iki pasku
tinės išvažiavimo dienos jis ne
tikėjo, kad Sovietų Sąjungoje 
gyvenimas labai blogas, kad te
nai nėra laisvės, nėra nuosavy
bės teisės ir t. t.

Gruodžio 11-tą — New York

mo name.
Gruodžio 19-tą — 5-tos kuo

pos rengiamos IUinois—Indiana
New Jersey apygardos viešo ' apygardos kėgliavimo vakaras 

kėgliavimo vakaras Keamy į Chicągoje.

Bendrovė, kurioje jis buvo iš
sitarnavęs pensiją, jam į Ukrai
ną kas mėnesį pasiųsdavo po 
165 dolerius. Komunistai jam iš 
tų pinigų išmokėdavo tik 40 rub 
lių, o visus kitus jo pinigus — 
dolerius — pasilikdavo valsty
bei. Jis paklausė ,kodėl jam ne
išmokama vietoj dolerių nors 
165 rublius. Jam buvo atsakyta, 
kad Sovietų Sąjungoje visi ly
gūs. Jis negalįs per mėnesį gau
ti daugiau pinigų už kitus dar
bininkus.

Šis “lygybės” principas tam 
užkietėjusiam komunistui atvė-

rė akis. Jis pamatė, kad komu
nistinėje santvarkoje jis liko 
bejėgis, beteisis, skurdžius. Jo 
kada tai Įteiktieji kapitalistai 
jam kas męnuo siunčia po 165 
dolerius, o jo garbintieji komu- 
nistai iš jo tuos pinigus atima.

Komunistų daromą neteisybę 
jis labai pergyveno ir griebė 
gelbėti tai, kąs day buvo gali
ma išgelbėti. Jis žinojo, kad jo 
amžius ir širdies kančios jį grei 
tai nuvarys į kapus. Jis pas ad
vokatą padarė įgaliojimą, kad 
bendrovė jo pomirtinės premi
jos — 2.500 dolerių nesiųstų jo 
žmonai, o ją išmokėtų jo pati 
ketam asmeniui Kanadoje. Tas 
patikėtinis jo žmonai atsiųs 
siutinėhų.

Jis galvojo labai paprastai. 
Jei komunistai iš jo atėmė 75% 
jo gaunamos pensijos, tai atims 
75% ir jo pomirtinės premijos. 
Iš 2.500 dolerių jo žmona gautų 
tik per 600 menkaverčių rublių, 
o už 2.500 dol. prisiųstų siunti
nėlių susidarytų per 10,000 rub
lių.

Jis komunistiniame rojuje iš
gyveno tik trejus metus. Jo 

, žmona, prisiųsdamą įgaliojimus 
paimti vyro pomirtinę premiją, 
rašė: “Mano vyras nuėjo į ka
pus ne tiek dėl senatvės, kiek 
dėl širdies skausmo.” Taigi kai 
kas nuo komunizmo ligos pagy
ja, bet toks žmogus greitai nu
eina į kapus.

Nors bolševikai didžiuojasi, 
kad jų rublis stipresnis už JAV 
dolerį 10%, bet gyvenime ir pa

ltys bolševikai parodo, kad JAV 
doleris už rublį ne meneksnis, 
bet vertesnis net 600%.

Bolševikai už į jų valdomus 
kraštus prisiųstą skarelę, kuri 
JAV ar Kanadoje kainuoja 1,5 
dol., ima muito per 2 dolerius. 
Jei kas tokią skarelę atsiunčia 
tiesiog paštu, bolševikai už ją 
ima muito 12 rublių. Kolchozi- 

1 ninkė, kuri per dieną uždirba 50 
kapeikų ,turi dirbti 24 dienas, 
kad iš pašto galėtų išpirkti j'ai 
padovanotą skarelę.

Tai komunistinio rojaus vaiz
deliai. J. J.
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Ofiso 785-4477; Rez. PR 8-6860

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BLDG 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ I.LIGOS

6182 So. Kedzie Avė., VV A 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir motery Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

•šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Nainy — rez. PRospect 8-D081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 We«t 63rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt. 

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

Kalėdos jau čia pat
H. SEIGAN kviečia jus atsilankyti tuojaus 
pat, kol yra didesnis pasirinkimas rūbų ir visos 

< aprangos, kaip suaugusiems taip ir jaunuo
liams.

Mes jus aprengsime nuo galvos iki kojy 
“ B o t a n y ” classic manner su 2 porom kel
nių nuo $89.50 ir aukščiau. Paltai rudeni
niai ir žieminiai geriausių firmų ir vėliausio fa
sono. “Lee” skrybėlės nuo $ 1 0.95 ir 
aukščiau. Išeiginiai marškiniai “Manhat
tan” nedeikalingi prosinimo. Sportiniai marš
kiniai (vilnoniai, flaneliniai, corduroy ir kt.) nuo 
$3.45 ir aukščiau.

W .. .

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos 
įskaitant stambius (husky).

SEIGAN'S
VYRŲ IR BERNIUKU KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avenue
Iki Kalėdų krautuvė atdara kiekvieną dieną 

iki 9 vai. vakaro.
Sekmad. nuo 10 v. r. iki 5 vai. vak.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) lr t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 w. 68rd St., Chicago 29, III 

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

DR. ANNA BALIŪNAS
akių, ausų, nosies ir 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVeat 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
nusitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3226 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. tel. 289-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA Ht MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susltarlma. 
Jei neatsiliepia, Skambinti MI 8-0001

Ofisas 3148 ffest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublio 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vik. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLĄUCIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 W«kt 03rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

fel. 695-0588 — Elgin 
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PĘTER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st StreetIMS . f p į. *4/1 I »
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr. penkt. 1-5 treč. ir šešt. tik 
susitarus.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Aln-gija 
2751 VVest 5lst Street

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

šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal susitarimą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai.: kasldon nuo I iki 0 v. v.; 
šešt. 11 iki 4 vai. popiet: arba susi
tarus.__________________________________  |
Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278 j

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

8844 VVest 63rd Street

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Specialybė — vidaus Ilgos

<71 os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-1] ryto lr 4-8 v v 
Sešt.j 9 v. r. — 2 v. p p

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUlIman 5-6706
Namų: UEverly 8-3646 

Prlėm. vai.: kasdien 6-8 v v. šešt
______1-2 p. p. ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Nainy 025-7661

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 p. p.
Išskyrus trečiadieni

TEL. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

l 9760 S. Kedzie Avė.
I Val,\ bfrmad. antrad., ketvirtad n

P6nkaa?; « v> r lkl 9 v- v. Treč. |, 
šešt. 8 v r. Iki 8 y, popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
274? wn0PKD,N®S UG°8 
2745 VVest 69th Street

Vai.:
lkl 8

kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 ii 7—9 v. v. pagal 
dusitarlmą, Išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso 585-2525 Rez. TR 8-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. lr penkt. nuo 
2—4 lr 6—9 lr pagal susltarlma.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8925 VVest 59th Street 

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

TeL ofiso lr buto Olymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 poipet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKĮV IK VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South LVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11
vai. ryto iki S vai. p. p. ,

Ofiso tel. RE 7-1168.
__________Res. tel. 239-291^.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street 
Telefonai HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7778, Rez. PR 6-4732

OR. A. MACIŪNAS
Chirurgas

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt 5—8 

antrad.. penkt. 1—4
Priiminėja tik susitarus

Priešais Sv. Kryžiaus l.gon.ną
nuo 9 iki nav’ rvto^ir ketv- Penki 
Šeštad. „„o į SJt°Jr "uo «-« v. v 
kitu laiku kitarų, “
______ Jt;Jef- REpublic 7-2280.

Dr. Ant. Rudokas, Ont.
‘kelėl^'stlM Pr‘$a,k‘» akinius, 
keičia stiklus Ir rėmus > 

455 S. California Avė., YA 7-7381

Rez. tel. PR 6-6730

DR. L. SEIBUTISInk..,.
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wart 

Valandos pąeai ttugitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
teL. GKove*dll 6-0617 2 yalnn<lOS, plrm- ,r ketv. nuo 12 lkl 

tr PeSktP ąntn
vakarais pagal susltarlma. P' R

val. :

r

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr chlrurgUa

'Marųuette Parko ofisas: 2750 W 
71 Street, telefonas 625-8206

yt i Re8, te1, WA 5-3088 Valandos: 10—12 r. Ir 7—8 v. vak..
s®?t. 10—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4844 So. Ashland
Avė., tel. CL 4-2886 

Valandos: 2—5 p. pietų kasdien. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais

abu oflifal uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEIU
ligos

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr
penkt nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki l 
y. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu lal- 
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6166 *'

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 7 lst Street
Priiminėja ligonius tik susitarus 

VaJ- 2—* P P- ir 6—8 p. p.
Treč. Ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
6 lkl 8 v. r 

lkl 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta

VALANDOS: 1 iki 4 tr 
Šeštadieniais 1 iki

Tel. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 6—8 v. v.
Tik svarbiais atsitikimais susitariu"'

Tel. ofiso PR 6-0446, rez. RE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.



Raudonųjų totalizmas ir

KULTŪRINIAI MAINAI
Nuožmios kovos. Vietname

Nepaprastai žiaurus karas iškelia daugelį klausimų

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1965 m. gruodžio 2 d. 3

Nuo vakar dienos pradėtas 
kasdien vykdomas Kubos pa
bėgėlių gabenimas lėktuvais į 
JAV. Žmonės, kurie anksčiau 
sutiko Castro kaip išlaisvinto
ją, pažinę jo komunistinį re
žimą bėga palikę visą savo nuo 
savybę, tėviškės šilimą, kad 
tik iš tironijos patektų į lais
vę.

Ir taip vyksta visur, kur tik 
tironiškas totalistinis komuniz 
mas įsistiprina — ir Sovieti
joje, ir Kinijoje ir kitur. Ko
munizmas istorijos ratą pakei
tė ta prasme, kad, jeigu anks- 
tybesniais laikais kai kurios 
teritorijos, pilys buvo apveda
mos mūru gintis nuo svetimų
jų,tai raudonosios tironijos 
stato Berlyno sienas, spygliuo
tų vielų geležines uždangas, 
kad kalėjimine prievarta išlai
kytų viduje tironijos slegiamus 
žmones.

*
Pati kompartija savo kita

dos išaukštintuosius Staliną, 
Malenkovą, Chruščiovą nuvai
nikavo, nubloškė, paskelbė ti
ronais ir kriminalistais. Jei 
būtų duota laisvė pasisakyti 
pačiai rusų ar kinų tautai, 
tuojau nublokštų šalin polici
nėmis priemonėmis besilaikan
čius dabartinius raudonuosius 
uzurpatorius. • Net praslinkus 
beveik, pusšimčiui pietų nuo 
revoliucijos, rusų tauta neturi 
nei laisvos spaudos, nei laisvų 
rinkimų. Raudonieji satrapai 
žino,' kad jie neturi piliečių 
pasitikėjimo ir laikosi tik NK 
VD durtuvų pagalba. Ir tas 
pats visuose raudonosios tiro
nijos kraštuose. Spauda ten 
paversta varovu režimo ran
kose. Joje galima paplakti ne- 
įvykdančiuosius normų ir pla
nų, bet jokiu būdu negalima 
kritikuoti supuvusio režimo, 
kuris XX amžiuje piliečiams 
primeta barbarų laikų prie
vartos formas.

Giriamasi, kad visi aprūpi
nami darbu ir nemokamu gy
dymu. Bet juk ir sunkiųjų dar
bų kalėjimuose visi aprūpinti 
darbu ir nemokamu gydymu, 
bet, kai nėra laisvės, kalėjimas 
darosi klaikios atgrasos vie
ta.

* »
Ir pačioje Lietuvoje ta so

vietinė gerovė taip skurdi, jog 
per 25 raudonojo režimo me
tus tik tiek tepasiekta, kad iš 
užsienio atvykusiems nesigė- 
dima parodyti vien Vilnių ar 
natūralias gamtos grožybes, 
kaip Trakus, o vykti į kitus 
miestus, juo labiau į kolcho
zus, daromos kuo didžiausios 
kliūtys, kad atkeliavusieji ne
pamatytų to skurdo, į kurį bol
ševikai nubloškė kitados ge
rove besidžiaugiančiuosius Lie
tuvos žmones.

Ir dar kokia hipokrizija vieš 
patauja, kur vergijos pančiai 
verčiami vadinti puošniomis a- 
pyrankėmis, kur aukščiausią 
patriotinį heroizmą parodę par 
tizanai vadinami banditais, kur 
diktatūrinę tironiją ginklu į- 
tvirtinę įsibrovėliai vainikuo
jami broliškumo aureole, kur 
Lietuvos ūkininką apiplėšę ir 
pavertę skurdžiu Sibiro trem
tiniu ar kolchozo bernu vadi
nami naujos socialinės lygy
bės nešėjais.

Tikroms demokratijoms ne
reikia sienų, kad iš jų nebėg
tų. Demokratijoms nereikia

Spaudoj ir gyvenime

SLAPTAS VYSKUPAS UŽ GELEŽINĖS 
UŽDANGOS

Plačiai skaitomas savaitraštis 
“Our Sunday Visitor” nr. 30 lapkr. 
21 d. išspausdino pasipasakojimą 
vyskupo Paul Hnilicos, 44 m. am
žiaus jėzuito, Čekoslovakijoje slap
tai įšventinto vyskupu. Jis gimęs 
1921 m. Slovakijoje. Būdamas 8 
vaikų šeimos narys, iš mažens tu
rėjo dirbti ir matė, kaip komunis
tai įsibrauna į unijas ir ten domi
nuoja. Jis pamatė koks tironiškas

spiegimais kliudyti radijo tran 
sliacijų, nes jos nebijo ne tik 
laisvo žodžio, bet ir iškreiptos 
propagandos. Demokratijos ne
siekia primesti savo sistemos 
žmonėms, kurie to nenori ir 
nesielgia taip, kaip bolševikai, 
kurie plūsta kryžiuočius ir na
cius, o ginklu siekia primesti 
savo pažiūras ir tvarką ir ku
rie pralenkia nacius policinio 
teroro metodais.

*

Anksčiau naciai, iš dalies 
ir fašistai, o dabar komunistai 
savo kontroliuojamuose plo
tuose kulkomis kerta galvas, 
kuriose išryškėja kitokios min 
tys, ir kalėjimais, lageriais už
čiaupia kitaip kalbančias bur
nas. Gi į kraštus, kurie ne jų 
kontroliuojami, siunčia savo e- 
misarus, kad kultūrinių bend
radarbiavimų ir mainų keliu 
papirktų ir nutildytų balsus, 
kurie jų neliaupsina. Tačiau 
pirmoji bendradarbiavimo są
lyga — laisvė lietuviškai spau
dai Lietuvoje, kitaip ten nu
siunčiami dalykai bus iško
mentuojami taip, kad tai tar
nautų atėjūnų diktatorių ti
ronijai stiprinti. Negali būti 
kultūrinių mainų ir bendradar 
biavimo, kai spaudos laisvės 
vėjelis nepravėdina užnuody
tos atmosferos.

Jei norima bendradarbiavi
mo, visų pirma turi būti duo
ta laisvė lietuviškajai enciklo
pedijai Lietuvoje. Koks gali 
būti bendradarbiavimas su 
tais, kurie mūsų enciklopedi
jas uždaro į bibliotekų gele
žinių spintų kalėjimus, visuo
menei neprieinamus.

Jei norima bendradarbiavi
mo, visų pirma turi būti duo
ta laisvė į kraštą patekti bet 
kurioje pasaulio dalyje sukur
tam lietuviškajam grožiniam 
žodžiui. Koks gali būti kultū
rinis ryšys su tais, kurie lie
tuviškojo dailiojo žodžio kul
tūrą aukoja propagandos rei
kalui.

*

Kokie gali būti kultūriniai 
mainai, kai į Lietuvą negalima 
laisvai nusiųsti nei istorinio, 
nei apskritai mūsų tautos rei
kalus svarstančio mokslinio 
veikalo, nes kraštą sukausčiu
si tironija partiniam reikalui 
aukoja mokslo tiesą.

Turi būti atidaryta geležinė 
uždanga laisvam lietuviškam 
veikalui apie meną. Koks gali 
būti bendradarbiavimas su 
tais, kuriems menas neegzis
tuoja, jei jis netarnauja tota- 
listiniam režimui.

Turi būti atidarytos durys 
lietuviškai maldaknygei ir reli
ginei literatūrai; koks gali bū
ti ryšys su tais, kurių visa a- 
doracija tiek siaura, kad tema
to tik Marksą ir Leniną.

Ir jeigu atsiranda koks im
potentas žurnalistas, kuris, ne
įstengdamas prasimušti nei sa
vo skurdžiu talentu, nei nevai
singu darbštumu, bando prisi
laižyti okupantams, tai toks 
vertas paniekos ir išskyrimo 
iš lietuviškos spaudos ir iš 
patriotinės visuomenės.

Mes būtume dideli siaura
kakčiai, jei iš JAV reikalautu
me kovos prieš raudonąjį im
perializmą ir kolonializmą, o 
patys pasirinktume su juo ben
dradarbiavimą, kad ir prideng
tą kultūriniu kevalu. J. Pr.

komunizmas ir ryžosi pašvęsti sa
vo gyvenimą kovai už žmoniškumą, 
tapdamas kunigu.

Jis su broliu įstojo į jėzuitus. 
Kai komunistai susekė, kad jie 
ruošiasi būti kunigais, uždarė juos 
į koncentracijos stovyklą, kur bu
vo laikoma apie 700 kunigų ir 
tūkstančiai seselių, čia jis slapta 
tęsė kunigo mokslus.

Bet nebuvo vyskupo, kuris jį

Virš devynių mėnesių užsitę- 
sę JAV oriniai puolimai nepa
laužė šiaurinio Vietnamo. Smo
giamojo ginklo sutelkimas ir 
amerikiečių karių skaičiaus pa
didinimas Pietų Vietname iki 
čio meto neatnešė ryškaus kari
nio laimėjimo. JAV įsijungė į 
nepaskelbtą karą, kurio pabai
gos dar nematyti.

Lapkričio mėnesį, ypač jo an
troje pusėje, Vietkongas darė 
priešpuolius. Šio krašto spaudo
je skelbiami tiesiog neįtikėtini 
jo nuostoliai. Tik protarpiais už
simenama apie savųjų aukas. 
Kurios įkaitina nuotaikas kraš
te. Lapkričio 27 d. eisena Wa- 
shingtone reikalavo nutraukti 
karą Vietname. Praėjusį savait
galį studentai darė eisenas kai 
kuriose Europos sostinėse. Jie 
garsiai šūkavo, kad amerikiečiai 
turi nutraukti karą ir pradėti 
taikos pasitarimus.

Maskva ir Pekinas tuo tarpu, 
nesuranda tarpusavio kalbos.

Taikos pasitarimai
Pastaraisiais metais JAV ka

rinį svorį perkėlė iš Atlanto į 
Ramųjį vandenyną, kuris iš tie
sų yra neramus. Nuo Korėjos li
gi Indonezijos, kuri pergyvena 
vidaus trintį, tęsiasi neramumų 
juosta. Pietrytinės Azijos srity
je vyrauja netikrumas. JAV 
bandė savo įtaką sustiprinti

įšventintų. Tada jis savanoriu sto
jo į kariuomenę, kad galėtų išeiti 
iš koncentracijos lagerio. Kariuo
menėje jam leido eiti medicinos 
mokslą. Viena ligoninės gailestin
goji seselė apie jį pranešė vysku
pui, ir tas, atėjęs į ligoninę, slap
ta jį įšventino kunigu.

Jis ir toliau tęsė medicinos stu
dijas. Slapta galėdavo ligonims su
teikti sakramentus. Slovakijos vys 
kupai buvo arba kalėjime, ar na
mų arešte. O reikėjo laisvo vysku
po duoti šventimus kunigams. Taip 
kun. Hnilica slapta vieno namo rū
syje buvo įšventintas vyskupu. Ir 
tapęs vyskupu, jis tęsė medicinos 
studijas, kur tik gaudamas progą 
atnašaudamas slaptai mišias, šven
tindamas naujus kunigus — kartais 
ligoninėje, kartais namuose, kar
tais miške.

Netrukus jam slaptai buvo pra
nešta, kad viena moteris už pinigus 
jį įdavusi ir jis yra policijos ieš
komas. Vysk. Hnilica pasišalino iš 
savo buto. Kai kurį laiką slapstėsi 
Bratislavoje, slapta atnašaudamas 
mišias. Bratislavos mieste yra 
280,000 katalikų. Anksčiau juos ap 
tarnavo 180 kunigų, dabar belikę 
17.

Kai policija pradėjo jo ieškoti ir 
Bratislavoje, vysk. Hnilica buvo nu 
grimuotas barzdotu seniu ir slapta 
išvestas į Austriją. Tik čia jis ga
lėjo pirmą kartą atnašauti mišias 
bažnyčioje.

Pasiekęs Romą, jis aplankė jė
zuitų generolą, kuris jį nukreipė gi 
linti teologijos studijas Innsbrucke. 
Vysk. Hnilica nusiuntė Bažnyčios 
susirinkimo dalyviams raštą, skatin 
damas, kad ryškiau pasmerktų 
ateistinio komunizmo prievartą.

J. Daugi.

RADVILA JUODASIS 
- TEOLOGAS

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC.

Iš įvairių laiškų aiškėja, kad Lietuvos ir Lenki
jos diduomenė ir šviesuomenė religiškai buvo žiauriai 
suskilusi. Netenka abejoti, kad vadovaujančių sluoks
nių žymi dalis buvo sutapusi su kalvinistiniu sąjūdžiu. 
Tačiau kalvinizmas Lietuvoje ir Lenkijoje buvo ne tas 
pat. Jei Lenkijos kalvinistai labiau laikėsi Vakarų 
kalvinistų mokslo ir buvo ištikimi Kalvinui bei švei- 
cariečiams, tai D. Lietuvos kunigaikštijoje būklė bu
vo priešinga. Vakarietiški kalvinistai buvo mažumoje, 
o iškilęs naujas religinis sąjūdis labai veiksmingai 
reiškėsi. Netenka įtarti šio sąjūdžio vadų — dvasinin
kų, kad jie būtų turėję kokių politinių tendencijų, bū
tent skirti Lietuvą nuo Lenkijos. Tačiau kaip yra su 
Radvila? Jis, būdamas Vilniaus vaivada ir visos Di
džiosios kunigaikštijos kancleris (mes sakytume mi
nisteris pirmininkas) ir pagaliau Livonijos vietinin
kas, (mes sakytume vicekaralius), negalėjo nebūti po
litikas.

Kyla klausimas, kaip jam jungėsi šios dvi sritys: 
politinė ir religinė. Ar religija jam buvo priemonė 
siekti politinių tikslų? Ar religija jam buvo savaimin

GEDIMINAS GALVA

Laose, tačiau neištesėjo. Netru
kus sekė įsijungimas į Pietų 
Vietnamo vidaus karą, šiuo me
tu išplėstą, nes 'šiaurinis Viet
namas jau divizijomis siunčia 
paramą Vietkongui. Sovietai ir 
Kinija, tarpusavyje besivaržy
dami dėl įtakos, talkininkauja 
Vietkongui.

JAV tikėjosi karą ginklų per
svara laimėti, šio meto aukos 
privertė daryti pakartotinus 
bandymus rasti garbingą išeitį 
karui užbaigti, šiaurinis Vietna
mas ir toliau reikalauja, kad, 
prieš pradedant taikos pasitari
mus, JAV liautųsi dariusios oro 
puolimus ir atšauktų savo ka
riuomenę iš Pietų Vietnamo. 
JAV galėtų sustabdyti orinius 
puolimus, tačiau jos laiko įžei
džiančiu reikalavimu atšaukti 
kariuomenę. Dean Rusk žo
džiais, kariuomenę mes galime 
atitraukti be jokių pasitarimų.

' Tarpininkavimo nesėkmė

Slaptieji bandymai užmegzti 
taikos pasitarimams jau pradė
ti praėjusių metų pačioje pra
džioje. Washingtonas anuo me
tu buvo tikras, kad karo svars
tyklės krypsta jo pusėn. -Kai už
kulisyje buvo daromi įvairūs žy
giai priešus susodinti prie dery
bų stalo, JAV nutarė oriniais 
puolimais palaužti šiaurės Viet
namo atkaklumą. Netrukus ėju
siu amerikiečių dalinių sustipri
nimu ir Pietų Vietnamo kariuo
menės pertvarkymu tikėjosi, jei 
ne sunaikinti, tai bent palaužti 
Vietkongą. Abi viltys nepasitei
sino.

Praėjusių metų ankstyvą ru
denį JAV ėmėsi organizuoti vie
šą tarpininkavimą, kuris įstrigo. 
Adlai E. Stevensono žodžiais, 
tartais Londone, prieš pat jo 
mirtį, š. m. liepos mėn. Hano
jaus visus siūlymus atmetęs 
valstybės departamentas. Šis 
tvirtinimas dąlimi neteisingas, 
nes taikos deryboms priešinosi 
krašto apsaugos sekretorius Ro- 
bert S. McNamara. Dean Rusk 
šiuo atveju tebuvo tik garsia
kalbis.

Prezidento pastangos

JAV prezidentas bandė išly
ginti savybės prieštaravimus. 
Šis uždavinys dalinai tepavyko. 
Jis neleido pietrytinėje Azijoje 
išplėsti karo, atvirai kovoti 
prieš Šiaurės Vietnamą, tačiau 
įvykiai privertė telkti vis dau
giau kariuomenės Pietų Vietna
me vesti nepaskelbtam karui.

Pietų Vietnamas praėjusį ru
denį, kreipėsi į JT sekretorių 
U Thant, prašydamas tarpinin

kavimo taikai. Jo pastangos pra 
ėjusiais ir šiais metais baigėsi 
nesėkme. Nuo to meto buvo 
daugelis tarpininkų, kurie įstri
go pusiaukelėje. Neseniai JAV 
prezidento pasiųstoji šen. Mans- 
tieldo vadovauta senatorių dele
gacija į Paryžių, Maskvą ir 
Bukareštą liko visai bergdžia. 
Valstybės sekretorius Dean 
Rusk paskelbė, kad sąlygos nė
ra pakitėjusios taikos deryboms 
pradėti. Washingtonas toliau tę
sia ankstesnę taktiką: siunčia 
daugiau karių, ginklų į Pietų 
Vietnamą ir veda politinius pa
sitarimus su Sovietais spausti 
Kiniją. Šiaurės Vietnamas ir to
liau lieka užkietėjęs savo reika
lavimuose. Hanojus, amžius ko
vojęs prieš kinus, nūnai privers 
tas remtis jėga Pekino, kuris 
vengia atviro karo su JAV.

JUBILIEJINIS PUSMETIS
Popiežius Paulius VI paskelbė 

ypatingą jubiliejinį pusmetį Va
tikano II visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo atminimui. Jubilie
jus tęsis nuo susirinkimo už
baigimo dienos gruodžio 8 d. 
įkį kitų metų Sekminių. Greitu 
laiku bus paskelbta jubiliejinio 
pusmečio sąlygos.
POPIEŽIUS PRIĖMĖ PRINCĄ

Šv. Tėvas Paulius VI priėmė 
audiencijoje Japonijos princą 
Hitachi ir jo žmoną Hanako.

Washingtone įvyko demonstracijos prieš karą Vietname. Demonstravo 
tam tikra grupe žmonių, norinčių, kad komunistai įsigalėtų visame 
pasauly ir tuo pačiu pavergtų ir Ameriką. Buvo tačiau demonstrantų, 
kurie tuos komunistų kėslus supranta, čia vienas antikomunistas neša 
plakatą, siūlydamas nemokamai gazoliną, o taip pat ir degtukus, tiems, 
kurie norėtų komunizmo garbei susideginti, bet norinčių mirti už 
komunizmą Washingtone neatsirado. Šią nuotrauką įsidėjo beveik visi 
Amerikos ir kitų kraštų laikraščiai.

ga vertybė, kurią jis rėmė išeidamas iš savo įsitikini
mų? Atsakymo, tur būt, reiktų ieškoti kur nors vidu
ryje. Jis, būdamas ministerių pirmininku tokios vals
tybės, kurios daugumą sudarė Rytų krikščionys, ne
norėjo tokios religinėj reformos, kuri Rytų tikinčiojo 
mentalitetui būtų buvusi svetima. Nesigilinant į vi
sas istorijos smulkmenas, reikia, berods, sutikti, kad 
Rytų Bažnyčios tikėjimas yra neįmanomas be stipriai 
išreikšto tikėjimo į tris Šv. Trejybės asmenis. Dėlto 
Radvila, nors ir buvo sumanęs priimti kalvinizmą, bet 
norėjo jį truputį reformuoti Rytų Bažnyčiai priimtina 
prasme.

Į Radvilą dėlto mums tenka žiūrėti, kaip į didelį 
krikščionybės sintetiką. Jis greitai pajuto ir pamilo 
tas vertybes, kurias nešė su savimi kalvinizmas. šian
dien ekonominio gyvenimo teoretikam nėra abejonės, 
kad kalvinizmas yra sukūręs tai, ką mes šiandien ge
ra ar bldga prasme vadiname kapitalizmu. Jis prade- 
jo ugdyti naujųjų amžių miestietį biznierių, kuris iš 
to supranta, kad jis yra Dievo malonėje, jei jo ūkiški 
reikalai yra gerai sutvarkyti. Kalvinas buvo ne teolo
gas, bet teisininkas. Pasidaręs pamokslininku, jis la
bai didelį dėmesį kreipė į tvarkingo piliečio dorybes. 
Radvila, būdamas milžiniško politinio organizmo prie
šakyje, išsyk pajuto, kas gali būti naudingas visuo
meninis mokytojas jo vadovaujamoje sąrangoje. Dėl
to be ilgiesnių svyravimų jis susidėjo su kalvinizmu.

Tačiau, iš kitos pusės, kalvinizmo Dievo idėja jam 
buvo peršalta. Nežinau, kiek patikimas, kaip teologas, 
yra protestantas ekonomistas Max Weber, kuris Kal
vino Dievą apibūdina, kaip neprieinamą garbę ir šlo

MASKVOS POLITIKOS 

BALANSAS

Kalti visi kiti, tik ne Maskva 
V. LITAS

:9

Santykiai tarp Maskvos ir 
Bonnos, Brežnevo manymu, yra 
blogi: kalta be abejo tik Bonna. 
Paryžiaus šiuo laiku yra geri. 
Bet santykiai tarp Maskvos ir 
Politinis klimatas tarp Maskvos 
ir Washingtono yra giliai įšal
dytas : stiprūs šalčiai ir nėra ju
dėjimo.

Brežnevas, Rusijos komunis
tų partijos generalinis sekreto
rius, šitaip mano: “Mūsų santy
kiai su Bonna kol kas yra .blogi. 
Kaltininkas yra Bonnos vyriau
sybė. Bonnos politika yra revan
šas ir militarizmas: ji atkakliai 
siekia atominių ginklų ir politi
nio Rytinės Vokietijos izoliavi
mo. Mūms nėra kito pasirinki
mo: turim nuplėštu Bonnos mas 
kę ir veikti prieš”. “Vokietija 
yra Europos militarizmo cen
tras. Vakarų Vokietija yra pa
grindinis agresyvios Amerikos 
imperializmo sąjungin i n k a s. 
Prie šitos padėties kol kas nėra 
galimybių turėti gerus santy
kius tarp Maskvos ir Bonnos.”

Toliau Brežnevas sako: “Mū
sų ūkiniai santykiai su Bonna 
yra pagrįsti abipusia nauda. Di
delių svyravimų nėra.”

I Santykiai tarp Maskvos ir Pa 
ryžiaus kol kas turi teigiamą 
balansą: “Paskutiniais metais 
yra padaryta santykių pagerėji
me didelė pažanga. Prekyba yra 
išplėsta, kultūriniai santykiai 
suaktyvinti, užsienių politikoje 
yra parodyta bendro supratimo. 
Pasikeista svarbiais vizitais. 
Santykiai tarp Rusijos ir Pran
cūzijos turi gerų perspektyvų”.

Brežnevas pozityviai įvertino 
santykius tarp Maskvos ir Ja
ponijos, Maskvos ir Turkijos. 
Bet santykiai tarp Maskvos ir 
Washingtono nerodo pagerėji
mo: Vietnamo įvykiai temdo 
Maskvos ir Washingtono politi
nį horizontą. Negali būti gerų 
santykių tarp Maskvos ir Wa- 
shingtono, kol Amerikos impe
rialistai ginklų jėga puola bro
lišką socialistinį Vietnamą.

/Vietnamas gali ilgam laikui 
užšaldyti santykius tarp Mas
kvos ir Washingtono. Mūsų san 
tykiai su Amerika priklausys 
ruo Amerikos politikos: “Ame
rika neturi kištis į socialistinių 
ir laisvų Azijos tautų reikalus”. 
Kitaip pasakius, Amerika neturi 
trukdyti pasaulio sukomunisti- 
nimo. Britų politika Brežnevui 
nepatinka: Britai remia Ameri
kos Vietnamo politiką ir atomi
nį šiaurinio Atlanto valstybių 
apginklavimą. Britų politika, 
esą, atidarys kelią atominiam 
Vakarų Vokietijos apginklavi
mui.

Brežnevas labai atvirai pasi
sakė apie santykius tarp Mas
kvos ir Pekingo: “Tarptautinis 
komunizmo judėjimas sutinka 
didelių sunkumų. Prieš metus 
mūsų partija pradėjo darytį di
delių pastangų pagerinti santy
kius tarp Kinijos ir Rusijos: 
darėm viską pagerinti santy
kiams tarp Rusijos ir Kinijos 
komunistinių partijų, šita kryp
timi padarėm daug žingsnių.” 
“Gaila”, sako Brežnevas, “mūsų 
pastangų Kinijos komunistų 
partijos vadai neparėmė. Bet 
Rusijos komunistų partijos cen
tro komitetas, nežiūrėdamas re
alios padėties, ieškos naujų ke
lių santykiams taip Rusijos lr 
Kinijos komunistų partijų page
rinti, nuomonių skirtumai turi 
būti pašalinti ir broliškumas su-

' stiprintas.”
Brežnevas parodė didelį atvi

rumą Vietnamo klausimu: “Ru
sija daug ginklų ir karo medžia
gų pasiuntė šiauriniam Vietna-

(Nukelta j 4 psl.)

vę. “Naujojo Testamento dangiškasis Tėvas, toks žmo
giškas ir suprantantis, kuris džiaugiasi atgailojančiu 
nusidėjėliu, kaip moteris atrastu skatiku, kurį buvo 
pametusi, dingo” (The Protestant Ethic and Spirit of 
Capitalism, 1950 m., 103 psl.). Tur būt, norėdamas 
sušvelninti šį šaltumą, Radvila taip intensyviai gina 
Dievo Tėvo idėją ir jai priduoda reikšmės net ten, kur 
ji jos neturi. Bet jo teologijos vertinimą atidėkime 
vėliau, kai būsime susipažinę su bendralaikių liudiji
mais apie jį.

7. Arijonizmas Lenkijos kariuomenėje

Toliau Thretijus rašo Bullingeriui apįe Lenkijos 
kariuomenės vado Cikovijaus (Cekavičiaus) šeimą, 
kuri pasidarė arijoniška. “Cikovijaus vaikai, kurie jū
sų gražiai išauklėti ir išmokyti tiesos pažinimo, dabar 
persikėlė į Pincovo arijonų mokyklą ir Bažnyčią. Iš 
jų vyriausias Stanislovas, arijonų patrauktas, tvirtai 
laikosi jų klaidos. Jaunesnysis tebesilaiko teisingo ke
lio. Laurencijus juos paliko dėl to, kad buvo savųjų 
viliojamas į arijonizmą ir dabar eina mokytojo parei
gas pas Tomicijų, Gesnenso kaštelioną, kažkokiam 
mieste 30 mylių nuo mūsų miesto.

Cekavičių tėvas dabar pasidarė arijonų galva ir 
vadas. Ir kai buvo paskirtas vyriausiu Lenkijos ka
riuomenės vadu prieš Maksvą, labai stipriai arijonus 
globoja, remia ir kelia. Kariuomenės stovykloje laiko 
arijoną pamokslininką.

(Bus daugiau)
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Visos modeliuotojos yra iš Chi
cagos. Parodą bus galima sekti 
sėdint prie stalų, besivaišinarit 
kavute ir pyragaičiais. Salė yra 
erdvi talpinanti 500 svečių ir 
turinti bufetą ir barą. Parodos 
metu. ibus meninė programa. Sve 
čiams yra paskirtos penkios įėji 
mo dovanos ir 3 daiktinės dova 
nos gaunamos nusipirkus spe
cialius bilietus, kurie su įėjimo 
bilietais jau yra pasiekę daugelį 
tautiečių ir už kuriuos komite
tas prašo iš anksto atsiskaityti.

Norisi paprašyti detroitiečių 
dėmesio Nekalto Prasidėjimo 
seselėms, pradėjusioms didįjį 
Matulaičio namų statybos dar
bą.

MAROZŲ SUKAKTIS

Retai porai tenka laimė su
laukti vedybinio gyvenimo auk
sinę sukaktį. Vieni iš šių laimin 
gųjų yra Vincenta ir Vincas 
Marozai lapkričio 13 d. bendro 
gyvenimo penkdešimtmetį atžy
mėję priesaikos atnaujinimu Die 
vo Apvaizdos parapijos bažny
čioje ir vaišėmis Roma salėje, 
kur dalyvavo per 300 svečių. 
Marozai yra seni Detroito gy
ventojai, anksčiau turėję valgo
mų produktų ir vėliau alinės biz 
nį, nuoširdžiai rėmę lietuvišką 
parapiją ir lietuvišką veiklą. Už 
tai yra susilaukę tiek iš senųjų, 
naujųjų ateivių ir iš tolimesnių 
miestų daug sveikinimų. Tė
vams vaišes surengė duktė Eleo 
norą su vyru ir sūnus su žmona.

KANDIDATUOJA Į 
PILDOMĄJĄ. TARYBĄ

Žurn. Petras Januška, savo 
visuomenine ir kultūrine veikla 
uoliai besireiškiąs ir Detroito 
organizacijų tarpe, kandidatuo
ja į SLA Pildomosios tarybos 
iždo globėjus. Rinkimai įvyks 
sekmadienį, gruodžio 5 d., 12 
vai, Detroito Lietuvių namuose. 
Petras Januška yra SLA didžiu 
lės 352 kuopos valdybos narys 
— sekretorius prikausąs eilei 
organizacijų Detroite, taip pat 
ir LB Windsoro apylinkės val
dybos narys.

PAGERBKIME LIETUVOS 
ŪKININKĄ

Detroite iš ūkininkų ir agro
nomų susidarė iniciatorių gru
pė, kuri nutarė gruodžio 5 d. 
suruošti Lietuvos ūkininko pa
gerbimą.

Tą dieną 10:30 vai. Šv. Anta
no bažnyčioje įvyks iškilmingos 
pamaldos už žuvusius ir nukan
kintus ūkininkus. Organizacijos 
dalyvaus su vėliavomis.

12:30 vai. L. namuose ruošia
mi pietūs ir ūkininko pagerbi
mo akademija.

Akademijos metu kalbės Vli
ko atstovas ir buvęs žemės ūkio

MICHIGAN OBUOLIAI
IR KITI ŪKIO PRODUKTAI.

Obuoliai svaras 10 ct., kriaušės svaras 12 ct.
RED or GOLDEN DELICIOUS obuoliai .... buš. $2.35
McINTOSH obuoliai & Wine Sap........ buš. $2.95
JONATHAN obuoliai — Special............. buš. $1.98
ŽIEMINIAI KOPŪSTAI ........................ buš. $1.69
Dideli kiaušiniai............................ 3 tuzinai $1.59
Vid. dydžio balti kiaušiniai......... 3 tuzinai $1.33
Mažo dydžio kiaušiniai................. 3 tuzinai 95 ct.
APPLE CIDER galionas................................ 69 ct.
Natūralus medus iš bitynų................. 5 sv. $1.39
šviežios bulvės - Fancy No. I raud. ar baltos

20 sv.................................................. 89 ct.
IDAHO bulvės Nr. I 100 sv. maišas............. $5.95
RIEŠUTAI (Filberts, Walnuts, Pecans) .. 3sv. $1.49
ŠVIEŽI KALAKUTAI, “CAPONS”. UŽSISAKYKITE IŠ ANKSTO 

PADfiKOS DIENAI
Atdara, nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

1924 West 59th St.
Tel. PRospect 6-5347EGG STORE

ministeris J. Audėnas, agro. Ig. 
Andrašiūnas.

Agr. Antanas Musteikis, vie
nas iš šios akademijos sumany
tojų ir organizatorių, mano, kad 
Lietuvos ūkininkas turėjo būti 
seniai ir plačiai pagerbtas.

Rengėjai kviečia Detroito ir 
Windsoro apylinkių lietuvius 
gausiai šiame pagerbime daly
vauti. VI. Selenis

MOTEKAI1IS DETROITE

Šis ruduo Detroito kolonijai 
atnešė daug balių, bet mažai 
kultūrinių įvykių. Užtat malonu, 
kad kultūrinį kolonijos gyveni
mą praturtins pianistas Mani- 
girdas Motekaitis — jo piano 
rečitalis įvyks gruodžio 4 d. 8 v. 
v. International Institute salėje, 
111 E. Kirby.

M. Motekaitis yra koncerta
vęs ne tik lietuviams, jis yra 
dalyvavęs net tarptautiniame 
piano konkurse Belgijoje. Už 
savo skambinimą jis yra susi
laukęs palankių įvertinimų ir į- 
vairių atžymėsimų. Motekaičio 
piano rečitalį Detroite globoja 
LB apylinkės valdyba. Alo.

LIETUVIAI, SUTIKIME NAU
JUS METUS LIETUVIŲ NA

MUOSE

Detroito Lietuvių namų drau
gija ir Dariaus Girėno klubas 
kviečia visus lietuvius sutikti 
Naujus Metus lietuviškoje pas- 
stogėje, t. y. Detroito Lietuvių 
namuose.

Stalus iš anksto galima užsi
sakyti Dariaus ir Girėno klubo 
svetainėje tel. 825-9776, arba 
pas valdybų pirmininkus: J. 
Gaižutį tel. TO 9-4487 ir A. 
Bliūdžiu tel. TU 3-1223.

Vaišių kaina 7 dol. asmeniui, 
o moksleiviams tik 5 dol. Sta
lai yra apvalūs, bet svečiams 
pageidaujant gali būti pastaty
tas, tik tai grupei, ir ketur
kampis. Rengėjai

(pr.)

— Amerikoje yra 25 mil. dir
bančių motinų, turinčių vaikus 
ligi 18 m. Iš to skaičiaus 10% 
negrės.

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

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

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

CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • VALIANT

4030 Archer, VI7-1515

STATYBININKAI CONTRACTORS HELP W A N T E Db y A C v 8
CONSTRUCTION C0.

jREZIDENCINlAi 
1KOMERCIN1A1,
Į MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai!

2457 West 69th Street 
Tel. HE 4-7482

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME

Decor Home Builders, Ine. 
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666

ĮSIGYKITE DABAR!
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629
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PUIKI DOVANA BET KADA 
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS

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

1minim 111111uiiiiiiuiimi 111111 n 111 < 111.11 
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Kam priseina parašyti ar pasa
kyti vieną kitą sakinį angliškai, 
ras labai vertingą pagalbą šiame

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAM
ŽODYNE

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

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

Lithuanian - English 
Dictionary

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

Užsakymus su pinigais siųskite:

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

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijom 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

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

Vieninteliai ĮS lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau 
tuose namuose.

CICERO HEATING AND 
S Ii KET METAL 

i43t So. Kedzie Avenue 
Ciiicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-9272

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se. 
uus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditloning 1 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit lr sq.il 
nlngal. Apskaičiavimai nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI 

Telefonas VI 7-8447 
4444 8. VVestern, Chioago 9, Hl.

PARDAVIMUI

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

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

HELP W A N T E D

Tail pipe manufacturer 
needs:

QUALITY CONTROL 
INSPECTORS 
SETUP MEN 
ARC WELDERS 
RFIIRFRC
FORKLIFT OPERATORS

To start immediately on day shift 
with possibility of transfer to 2nd 
shift within a few vveeks. E,xper. 
desirable, but we vvill train on some 
jobs. S. W. location.

Cali — CLiffside 4 - 4500 
Ext 210 For interview

KEYPUNCH OPERATOR
Jevvelry manuf’er has on opening 
for a vvoman wlth some keypunch 
exper. Good starting salary and co. 
benefits. Convenient to the N. W. 
Union Stations. For appointment 
cali: AN 3-7555, ext. 234.

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

SHIPPING & PACKING
Reąuire exper. shipping clerk, soft 
goods, no heavy lifting. Perm. pos., 
hrs. 9 to 5:30, company benefits. 
Exper’d only need apply.
A. SULKA & Co., 6 S. Michigan avė.

SHOE SALESMEN
Excel. opportunity, benefits, vvork- 
ing conditions, vvill train aggressive 
young men. Top draw. — Top com- 
mission, I. MILLER SALON,

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

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI
_________ a. . . _

• M O L D E R S 
• DIE SETTERS 
• FI N I S H E R S

AN INCREASE IN OUR PRODUCTION ACTIVITIES HAS 
CREATED A LARGE NUMBER OF OPENINGS FOR EX- 
PERIENCED AND TRAINEE PERSONNEL ON ALL SHIFTS. 
Some experience in plastics or related Industries is desired, but is 
not essential.

These are permanent jobs tvith excellent potential for future 
advancement.
Good starting rates with incentive pay — Progresą profit sharing 
plan, paid holidays and vacations and group insurance.

CALL: DI 2-29000 OR APPLY IMMEDIATELY

CHICAGO MOLDED PRODUCTS CORPORATION 
1020 No. Kolmar Avenue, Chicago 51, Illinois
2 blocks east of Cicero Avė., % block north of Augusta Blvd.

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

Plan Your Future With

PACKAGE
MACHINERY COMPANY
E. LONGMEADOW, MASS.

This well established company has 
excellent prospects for continued 
growth and steady employment. 
IMMEDIATE OPENINGS ON 2nd 

or 3rd SHIFTS
• BORING MILLS
• TURRET LATHES
• ENGINE LATHES
• I.D. GRINDING
• O.D. GRINDING
• MILLING MACHINE
• MACHINE ASSEMBLY
• PARTS INSPECTION
• TIME CHECKING

Also men vvith mechanical aptitude 
vvill be seleeted for machine shop 
training. Excellent wages, bene
fits, working conditions.

Apply in person, cali or vvire:
PAntKAF

MACHINERY COMPANY
Department D.I.

330 CHESTNUT STREET 
E. L0NGMEAD0W, MASS. 

Tel. — 525-6441
— An eąual opportunity employer —

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

The above jobs are available 
on both the

IST SHIFT AND 2ND SHIFT
These positions offer excellent 

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

ZENITH RADIO 
1500 NO. KOSTNER

MEN
Steady work in food packaging 
piant. Good vvages — nine paid 
holidays. Vacation, insurance and 
pension.

Standard Brands Ine.
2133 W. Pershing Rd.

GENERAL FACTORY
Perm’t vvork for reliable men. 
Excell. vvorking conditions. Liberal 
employee benefits, Apply in person: 

MACO—INDUSTRIES,
4312 S. Paulina

Reikalingas
DŽENITOR1US-

SARGAS
60 valandų savaitė, $75.00. 

Ligoninės draudimas ir kiti priedai.

Foley & Lavish Engineering 
Company

1235 So. Campbell Avė.

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

Tuoj galima užimti. Mūr. 4 k. 43 
p. sklypas, naujas gar. 44 lr Kil- 
putrick. Namus, kaip 1615. Galima 
pirkti su mažu Imok&JImu.

14 butų. 2 krautuvės, 20 auto tai
symo dirbt. 25.000 metinių pajamų, 
savininkas duoda paskola. Brighton 
Parko bizr-įo centre.

2 po 0 medinis. Brighton Parke 
centre. ,16,500

3 butu mūrinis — $22,900 Brigh
ton Parke

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

10 butų, 4 metų mūras. "Bullt-in’s”, 
vėsintuvai. Pajamų $14,800 metams 
$83,000.

14 butų niūras. Marąuette parke. 
$84,000.

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

8 butai lr 2 bizniai. Mūr. Alumin 
langai, nauja šiluma gazu. Marąuet
te pke. $68,600.

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

2 po 5 kamb. lr 3 kamb. b<'ismen-
te. Ant plataus sklypo. Garažas. Tik 
$29.800.

Rooming House. Įrengtas pagal 
miesto potvarkius (no vioiations). 
$17,000 metinių pajamų. Pirkaite už 
$42,000.

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

SALES » MORTGAGES « MANAGEMENT

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

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

Vieninteliai iš lietvvlų priklausome prie M.L.S.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 2Į/2 kamb. su apšild. ir 
elektra, 2-me aukšte iš kienmo. 
Naujai dekoruotas. Arti 65 ir Tal
man. Skambinkit savaitgaliais ir 
po 4:30 tel.: 246-4124.

Marąuette pk. naujame name iš
nuom. atskiras .miegam, kambarys. 
Skambinti PR 8-8868.

Marą. pk. 6935 S. Mapletvood Avė. 
išnuom. 4 kamb. 2 mieg. beismante 
patogiai įrengtas butas. Galima už
imti nuo gruodžio 1.

MISCELLANEOUS

20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudų nuo ugnies lr automo
bilio nas

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4330

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus.

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

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai-

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertlškai uždedam naujus tr tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-0047 arba RO 2-8778

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

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

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Avė., LA 3-8770 
(Currency Exchange patalpose)

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQCETTF, GIFT PARCEL 
SERVICE

2608 ir 2439 West 69th Street
Chicago 29. IU. Tel. WA 6-2737 

3212 South Halsted Street 
Chicago 8, 111. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius Jiųsti be tarpininkų tiesiai 
iš Chicagos į Lietuvę.

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

E. ir V. Žukauskai

Mūr. 1)4 aukšto, 5 lr 4. lo metu 
senumo, garažas, labai gražus kie
mas, daug rožių. <6 n Kllpatrh.-H

Mi-d. 3 bitlai, $12,500. Brighton 
Parke.

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

Turime 13 metų patyrimų, kvali
fikuotas personalas, didžiausia dėme 
sys jūsų InteresimS. Visados pasita- 
kitę mūsų Įstaigoje

154 aukšto mūr. 6 lr 4 kam b 
Marąuette pke. $24,300.

1 H aukšto, 6 ir 3 kamb. Geram 
stovy medinis. Modern. virtuvė ii 
vonia, 1 !4 auto. garažas. Netoli mū 
sų įstaigos. $18,250.

2 po |kamb. 9 n.„m mainu
Marąuotte pke. $33,600

2 aukštų mūr. 6 ir 4 kamb. Gra
žūs butai. 2 auto garažas Marąuette 
pke. $26,000.

4 miegamų, 15 metų mūras. Ap 
saugotas nuo potvvnlo rūsys, 2 auto 
garažas. $17,600

4 miegamų niūras. Netoli mūši 
Įstaigos. Tik $13,750.

0 kamb. liuksus rezidencija ifevl 
nlnkui ir 4 kambarių, su pilnu rū 
siu, medinukas, Gage pke.. $24.500.

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI,

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX

Apdraudę Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
•I. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

Sąžiningas ir greitas patarnavimas 
visais Heal E.dtate reikalais. Veikia 
nota rialas.

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

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

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

NAMŲ PARDAVIMAS 
BOOKKEEPING NOTARIJATAS

INCOME TAX SERVICE
KATILIUS REAL ESTATE 

2456 W. 69th Street RE 7-8390

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ Ht BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

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

Mūro (i kamb. bungalovv’. Central, 
gazo šildymas, įrengtas rūsyd, gara
žas, blokas iki Marąuette pk. Pirkai
te nebrangiai.

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

Prie (1(1 lr Campbell. 6 kamb. 
mūro namas. Garažas $17,900.

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

Mūr. 7 kamb. M. p. $18,900.
Mūr. 8 but. M. p. $75,000.
Med. 6 kamb. 65 Talman. $13,900. 
Mūr. 2x4 M, p. $26,500.
Mūr. 4 but. M. p. $40,000.

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

DĖMESIO 1

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

RADIO PROGRAMA

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

REMKIT TUOS BIZNIERIUS, 
kurie SKELBIASI “DRAUGE”.



PARENGIMAI CHICAGOJE
Kovo 27 d.—Marijonų bendr. 

seimas vienuolyne prie “Drau
go”.

— LB lituanistinių mokyklų 
dailiojo žodžio varžybos Jau
nimo centre.

Bal. 2 d. — Clevelando vyrų 
okteto koncertas Jaunimo cent
re. Rengia Santara-Šviesa.

Bal. 23 d. — Marąuette Par
ko lit. mokyklos tėvų komiteto 
ruoš. vakaras B. Pakšto salėj.

Bal. 24 d. — Nekalto Pras. 
Marijos seserų vienuolyno rė
mėjų seimas ir koncertas dalyv. 
P. Bickienei ir J. Vazneliui.

. 'Geg. 22 d. — LB Chicagos 
apygardos organizuojama mok
sleivių šventė.

Geg. 28 d. — Illinois Lietuvių 
gydytojų dr-jos pobūvis - ba
lius.

Geg. 28 — 29 d. — Vilniaus 
Vytauto D. gimnazijos 50 m. 
sukakties minėjimas Jaun. cen
tre.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien niio pirmadienio iki penk. 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta- 
dienlais ir Sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.

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

Telef. HEmlock 4-2413
7159 South Mnphtvood Avenue, 

Chicago, Illinois 60629

Gruodžio 4 — 6 d. — Filmo 
“Aukso Žąsis” premjera Mc
Cormick mažajame teatre.

Gruodžio 5 d. — Chicagos 
Vytauto D. šaulių kuopa, pa
gerbdama žuvusius už laisvę, 
stato A. Kaulėno 4 d. dramą 
“Miško broliai”.

Gruodžio 11 d. — Čiurlionio 
minėjimas Jaunimo centre; A. 
Aannito paskaita.

Gruodžio 12 d. — Balfo kon
certas Jaunimo centre 3 v. p. p.

Gruodžio 18 d. — Lietuvių 
diena Mokslo ir pramonės mu
ziejuje

Gruodžio 19 d. — Alvudo 
ruošiamos visiems lietuviams 
bendros Kūčios Marąuette Par
ko lietuvių parapijos salėje.

Gruodžio 31 d. — LB Cicero 
apyl. Naujų Metų sutikimas.

Sausio 9 d. — Lemonto Li
tuan. mok. eglutė Lemonto val- 
styb. mok. patalpose.

Sausio 8—16 — Ant. Namo 
tapybos paroda Čiurlionio gale-

„ rijoje.
— Humoro vakaras Baleto 

teatro salėje Marąuette Parke.
Sausio 15 d.—Melrose Parko 

' Lituan. mokyklos metinis vaka
ras Eagles Hali 7 v. 30 min.

Sausio 15 ir 16 d. — Daina
vos ansamblio dvidešimtmečio 
minėjimas, pastatant “Nemunas 
žydi”, su simfoniniu orkestru, 
Marijos Aukšt. mokyklos sa
lėje.

Sausio 16 d. — J. Vaičiūnie
nės 50 m. visuomeninio danbo 
ir 70 m .amžiaus sukakties mi
nėjimas Jaunimo centre.

— Lietuvos vyčių šokiai B. 
Pakšto salėje.

Sausio 22 d. — Marąuette 
Parko švč. P. Marijos par. mo
tinų klubo šokiai par. salėj.

Vasario 12 d. — Dariaus - 
Girėno Lituan. mok. tėvų ko
miteto koncertas-balius.

Vasario 5 d. — Metinis inži
nierių balius Ferrara Manor sa
lėje, 5609 W. North Avė.

Vasario 26 d. — Meno vaka
ras Jaunimo centre. Vaidina
mas K. Ostrausko kūrinys. Ren 
gia Santara-Šviesa.

Kovo 12 d. — “Laiškų Lietu
viams” parengimas. Solisto A. 
Pavasario rečitalis.

Kovo 20 d. — “Draugo” ro
mano premijos įteikimo vaka
ras.

DACHAU LAGERIO
KALINIAI

sv. Tėvas priėmė Vatikane j- 
spūdingą grupę aštuonių vysku
pų ir 90 kunigų, kurie antrojo 
pasaulinio karo metu buvo kali
nami Dachau koncentracijos la
geryje Vokietijoje. Tai grupei 
vadovavo Pragos arkivyskupas 
kardinolas Juozapas Beran ir 
septyni Lenkijos vyskupai. Bu
vusių kalinių grupėje buvo ku
nigai iš Austrijos, Čekoslovaki
jos, Vokietijos, Lenkijos, Liuk
semburgo, Belgijos, Olandijos ir 
Italijos, šv. Tėvas visus širdin
gai pasveikino ir savo kalboje 
prisiminė dvidešimties metų su
kaktį nuo prabėgusių tų baisių 
ir skausmingų dienų ir linkėjo, 
kad pasaulyje niekados nesikar- 
totų panašūs laikai.

“Aš matau čia jūsų tarpe — 
kalbėjo Šv. Tėvas — keletą man 
taip brangių vyskupų, kurie 
kartu su jumis kentėjo ir kartu 
garbingai liud.jo savo ištikimy
bę Kristui, kartu savo pašauki
mu ir artimo meile skelbė evan
gelijos realybę, kartais ir su pa
vojumi savo gyvybei padėdami 
vieni kitiems, guosdami, drąsin
dami bendro likimo brolius, klau 
sydami jų išpažinčių ir taip ypa 
tingose sąlygose aukodami die
viškąją Auką, kuri tikrai paliko 
sieloje ir širdyje niekad neiš
nykstančius ženklus...

“Tačiau, — kalbėjo toliau šv. 
Tėvas — prisiminimas to sun-

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVest 63rd STBEET 

l'elel. pK 8-0833 PB 8-0834

Dipl. inž.
A. f A. KAZIMIERUI PAUKŠČIUI 

staiga mirus, ponią JRDVYGJį PAUKŠTIENĘ dukterį 
ponią GRAŽINS KULAWAS su šeima ir sūnus KĘS
TUTĮ IR VYTAUTĄ, gilaus skausmo valandą, širdin
gai užjaučiame.

Presbiterijony — šv. Luko ligoninės 
lietuviai bendradarbiai

Didelio skausmo ištiktai, mūsų brangiai 
dail. JADVYGAI PAUKŠTIENEI 

ir visai šeimai, netikėtai mirus mylimam vyrui ir 
tėvui a. a. KAZIMIERUI, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir kartu giliai liūdime.

Jadvyga, Giedrius, 
Rimantas ir Rita Penčylai

MONEY YOU NEED NEXT CHRISTMAS!

r

V v/

IŲ GRUPIŲ ŠIANDIEN! 
PRAŠYKITE Į MENA

$1.00 į sav., per 50 sav.........  $50
2.00 į sav., per 50 sav. .... $100
$5.00 j sav., per 50 sav......... $250
10.00 į sav., per 50 sav......... $500

DROVERS

1966

Pradėkit dabar — įsijunkit į Drovers naują ka
lėdinių santaupų klubą, kad 1966 m. Kalėdos 
būtų geriausios. Viskas ką jūs darot yra — 
kas savaitę įdedat kelis dolerius; kai šventės 
ateina, jūs turėsit pakankamai lėšų šiam džiaugs
mingam sezonui.

BANKO VALANDOS: pirmad. iki 
penktad. 9 v. r. iki 3 p. p. Ketvirtad. 
vak., 5 p. p. iki 8 p. p. Daug "free 
parking” vietos.
24—HOi.TR DEPOSITORY

!»’• easy lo...
SAVE WITH DROVERS

Drovers National Bank
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • YARDS 7-7000

MEMBER, FEDERAL DE7OSIT INSURANCE CORFORATION

i kiaušio kryžiaus nešimo, ku
riam visi kunigai yra pašaukti, 
težadina mumyse ne pasmerki
mo, keršto ar neapykantos jaus
mus bet vien tik giliausią atlei

dimą, taiką, dovanoj’imą... Toj 
laukia iš mūsų Kristus, kuris 
atleido savo kankintojams nu
pelnydamas žmonijai malonių 
gausybę.

Pranešame giminėms, draugams ir pažjstamitms, kad 1965 
m. lapkričio 30 d. 1:30 vai. ryto staigiai mirė

A. A.

KAZIMIERAS PAUKŠTYS

gyvenęs 6513 So. Campbell Avė., Chicago, Illinois.
Amerikoje išgyveno 16 metų.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evana koplyčioje, 6845 So. 

VVestern Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 4 d. 9 vai. ryto, 
iš koplyčios bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo bažnyčią. 
Po gedulingų pamaldų bus lydimas į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę lieka: žmona, duktė, sūnūs ir žentas.

Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans. Tel. HE 7-8600

A. A.

MARIJONA PAKELTIS
.ĮANVŠKEVlOICTfi

Gyveno 4019 S. Artesian Avenue.

MirE lapkr. 30 d. 1965, 3 v. popiet, sulaukus pusSs amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Linkuvos parapijos. Ruponių kaimo.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko nuliūdime duktė Irena Kazanausikas, žentas Caston, 

anūkai William, Margaret Mary ir Andrew: sūnus Algirdas, anū
kas Algirdas, Jr. švogeris, Antanas Pakeltis, jo žmona Marcelio, 
pusseserė Ona Žiedas su šeima, pusseserė Ieva Kanušas su šei
ma, pusbrolis Ignacą Šileika, jo žmona Marie ir šeima, uošviai 
Ona ir Balys Putrimas su šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Maldos Apaštalavimo dr-jai, Tretininkų dr-jai, 
Moterų tf-gos 20-tai kuopai.

Buvo amžina narė šių draugijų: šv. Kazimiero Sės. Rėmėjų. 
T. Marijonų Rėmėjų, T. Jėzuitų Rėmėjų. T. Saleziečhj Rėmėjų, 
šv. 'Pranciškaus Sės. Vienuolyno (Pittsburghe) Rėmėjij ir T. 
Pranciškonų (Maine) Rėmėjų.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 1 vai. popiet Petro Bieliūno kop
lyčioje, 4348 S. California Avenue.

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

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žentas Ir anūkai.
Laidot. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-^572.

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.
VINCENTAS KAMARAUSKAS

Gyveno 4435 S. Wood St.

Jau suėjo septyneri metai kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį, kurio netekome 1958 
m., gruodžio 3 d.

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

Už jo sielą užprašytos trejos šv. Mišios gruodžio mėn. 3 d. 
6:30, 8 ir 8:30 vai. ryto Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Vincento Kamarausko sielą.

Nuliūdę: žmona Kotryna, sūnus kun. Vincentas, 
dukterys Fatricia ir Seselė M. Patrice, 

kazimierietė

A. A.
PETER ZIGMUNT

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

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

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

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

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

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

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

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

A. f A. LOUIS T. CLEMENS
Gyveno 3053 W. 58th Place. Mirė lapkr 30 d- 1965, 1:20 

vai. popiet, sulaukės 51 m. amžiaus. Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eleanor (Baltikaite), 

2 dukterys Lois ir Lydia, tėvai Della ir John Klimai, 2 seserys: 
Celia Klimas ir Sophia Swallow ir kiti giminės.

Kūnas bus pašarvotas penktad. 8 vai. ryto Modeli koplyčioje, 
5725 S. Pulaski Rd.

Laidotuvės įvyks penktad., gruod. 3 d. iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į St. Turibius parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas } 
Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, dukterys, tėvai ir seserys.
Laid. direkt. Modeli Funeral Home. Tel. PO 7-4732

A. f A. KAZIUI PAUKŠČIUI mirus, 

jo žmonai Jadvygai ir vaikams bei kitiems 

giminėms gilią užuojautą reiškia ir kartu 

liūdi

Ona ir Valerijonas šimkai

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME i"

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

--j. TBYS MODEBNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YArds 7-1741 2
4330-34 South California Avenue

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacJCtiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubBc 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STBEET Tel. REpublio 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STBEET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN AVĖ.___________ Tel COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003
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X Marąuette Parke Balfo 5 
sk. aukas renka 10 iš 10 seniū
nijose A. Stakė, L. Alenskas, 
A. Simaitytė, A. Vailokaitytė,
J. Vailokaitis, Aid. Rušėnaitė,
K. Repšys, M. Miriejus, A. Mar 
kuzienė, V. čepaitytė, K. Čepai
tis ir kiti. Darbas visiems gerai 
sekasi, nes dirba iš pasiaukoji
mo artimui.

X Dariaus-Girėno oro sk. 
draugovė ruošia rūbų ir žaislų 
rinkliavą Jaunimo centre nuo 
gruodžio 5 d. iki 19 d. Surink
tieji daiktai Kalėdų proga bus 
padovanoti neturtingiems ir na 
šiaičiams. Pradžiuginkite juos 
kalėdine dovana.

X Maloniai kviečiame atsi
lankyti į mūsų tradicinį NAU
JŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ, gruo
džio 31 d., Mar Lac House, Oak 
Park, Illinois. Šiltas bufetas ir 
šampanas prabangioje, erdvioje 
salėje, grojant nuotaikingai mu
zikai. Staliukus galima užsaky
ti telefonu 778-1330 savaitės 
dienomis nuo 6 vai. vakaro ir 
savaitgaliais nuo 10 vai. ryto.

Santara-Šviesa
(pr.)

X Lietuvos operos baliuje, 
įvykusiame praėjusį šeštadienį, 
dalyvavo svečių ir iš kitus. Tai 
inž. Juozas ir Elvyra Karkliai 
buvo atvykę iš Rochesterio, N. 
Y.

X SLA 21 kuopa., kurios bu
veinė yra 3221 W. 61 St., fin. 
sekr., A. Gintnerio namuose, 
gruodžio 12 d., sekmadienį, 1 v. 
p .p. šaukia savo narių susirin
kimą. Reikia sumokėti nario 
mokestį, dalyvauti organizaci
jos reikalų svarstymuose ir 
balsuoti nominacijas į Pild. ta
rybos pareigūnus.

X Chicagos 6 apskrities S- 
LA valdyba lapkričio 27 d. Pa
kel banko patalpose sušaukė vi 
sos apskrities kuopų atstovų su 
sirinkimą. Dalyvavo apie 50 sve 
čių. Pirm. O. Biežienė ir sekr. 
A. Gintneris. Buvo aptarti bė
gamieji organizaciniai reikalai, 
pagyvintas narių verbavimo va 
jus, nutarta surengti banketą 
apskr. valdybos vardu, o jau
nuolių konkursą surengti pasi
žadėjo SLA 21 kp. Apskrities 
konferencija įvyks kitų metų 
pradžioje. Buvo susikaupimu pa 
gerbta trys mirusieji nariai 
Borden-Bagdžiūnas, A. Kaulė- 
nas ir dr. K. Drangelis.

X Filatelistų d-jos biuletenio 
Lietuva išėjo nr. 6, lapkričio 
mėn. Jame rašoma apie pašto 
ženklus ir filatelistus, pasisako 
ma skautų jubiliejinių stovyklų 
ženklų reikalu ir kt. Biuletenio 
red. E. Petrauskas.

X Tauragės klubas kviečia į 
linksmą Naujųjų Metų sutikimą 
gruodžio 31 d., Hollywood salė
je, 2417 W. 43rd St. Įėjimas, 
valgiai ir kiti priedai tik $5.00 
asmeniui. Gros A. Ramonio or
kestras. Pradžia 8 v. v. Vietų 
skaičius ribotas. Staliukus pra
šome užsisakyti tuojau šiais 
tel.: 476-6008. 776-8688 ir 436- 
4540. (pr.)

X Balfo vajaus užbaigimo kon
certas bus Jaunimo centre gruod. 
12 d. Bilietai Marginiuose po $3 
ir $2 rinkimų būstinėj (rinkėjų 
šeimoms), (pr.)

X šv. Jurgio par. bažnyčioje 
40 vai. atlaidų užbaigime ant
radienį dalyvavo 28 lietuviai ku 
nigai, jų tarpe prel. Ign. Alba- 
vičius, prel. D. Mozeris. Para
piečiai žavėjosi gabiai kun. P. 
Ciniko, MIC, sakomais pamok
slais. Po pamaldų, savo užda
vinius gražiai atlikusiam cho
rui ir svečiam giesmininkams, 
vargonininkas K. Gaubas su
ruošė vaišes klebonijos salėje. 
Kunigų vakarienės metu buvo 
pasveikinti du varduvininkai: 
kun. dr. Andrius Baltinis ir 
kun. Andrius Naudžiūnas, MIC. 
Parapijos klebonas prel. A. Mar 
tinkus džiaugiasi gerai pasise
kusiomis atlaidų iškilmėmis.

X Roselande Balfo 57 sk. me 
tinis susirinkimas vyks šį sek
madienį, gruodžio 5 d., 11 vai. 
(po 3umos)) Visų Šventųjų pa
rap. salėje. Susirinkimo metu 
valdyba padarys pranešimus, ir 
be to, bus renkama nauja skyr. 
valdyba ir išdalintos iš Balfo 
centro gautos Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės aukų rinkėjams. 
Kviečiami visi nariai ir Balfo 
bičiuliai susirinkime dalyvauti, 
Asmeniški kvietimai nesiunčia- 
mi.

X Nekalto šv. P. M. Prasi
dėjimo parap mokyklos tėvų 
komitetą sudaro: L. Biliūnas, 
J. Martinkus, V. Brakauskas, 
IV. Mitkus, A. Zotovienė; ir na
riai: L. Kairys ir Kazlauskie
nė.

Lietuvių mokytojų suvažiavimo 
vardu aukurą prie paminklo žuvu
siems už Lietuvos laisvę uždega 
Ruzgienė, Brooklyno Maironio lit. 
mokyklos vedėja ir Turūta, Grand 
Rapids lit. mokyklos vedėjas.

A. Gulbinsko nuotr.

x DAUG SUTAUPYSI pirkda
mas Radio, Radio-Console’s, spal
vuotas ir kt. Televizijas, Tapė 
Recorderiai, fonografai, patefonai, 
Cash Register’iai, įv. skaičiavimo 
mašinos, RAŠOMOS mašinėlės viso
mis kalbomis. Katalogus ir infor
macijas reikalaukite: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y-, 11731, kuris “Draugui” ži
nomas, kaip sąžiningas asmuo'.

(sk.)

X Terros parduotuvė, 3237 
W. 63rd St., iki Kalėdų atdara 
ir sekmadieniais, nuo 12 iki 4 
v. Švenčių progai dovanų pasi
rinkimas didelis ir labai įvai
rus. (sk.)

X Jonui Viliniavičiui, gim. 
1924 m. Daugieliškio valse., Pi- 
voriškio km., yra gautas iš oku
puotos Lietuvos nuo jo brolio 
Kazio laiškas. Laiško reikalu, 
prašom kreiptis — J. Baušys, 
12558 So. Paulina Avė., Calu
met Park, III. 60643. Telef. 385- 
7990.

X Gausus pasirinkimas įvai
rių laikrodžių; žiedų su deiman
tais bei brangakmeniais, 14 k. 
aukso apyrankių, vedybinių žie
dų ir kitokių auksinių dalykų 
bei puošmenų, įvairių parkerių 
ir kt. A. Tvero brangenybių 
krautuvėje, 2646 West 69 St.

(sk.).
X Šiom dienom yra fasoniš- 

ka atsilankyti į Antrą Kaimą. 
Ši čikagiečių satyros ir humoro 
grupė turi reputaciją į rūpes
čiuose paskendusio lietuvio pa
saulį nešti juoką ir giedrias 
nuotaikas. Pasirodymai įvyks 
gruodžio mėn. 3 ir 4 dienomis, 
Chicagos Baleto Mokyklos-Te- 
atro salėje, 2515 W. 69th St. 
Pasirodymai yra statomi kaba- 
retinėj formoj ir publika bus 
priimama nuo 8 v. v. šešt. bei 
penkt. ir nuo 6 v. v. sekm. Įė
jimui yra reikalingos rezerva
cijos, dėl kurių prašome skam
binti N. Stakauskienei, PR 8- 
6804, iki 9:30 v. v. Įėjimo kai
na $2.50 (pr.)

X 70 inčų ilgumo, 17 uičų 
platumo yra naujojo Telefun- 
ken hi fi stereo aparato viršus. 
Jis neatsidaro — patogu kam 
padėti. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., tel

j magnetofonai, (sk.)

ARK katalikių moterų sąjungos 49-toji kuopa minės 25 metų gyvavimo jubiliejų, sekmadienį, gruodžio 
5 d., 5 vai. popietų, per bankietą — Gold Coast Inn, 2525 West 71st Street, Marąuette Park, Chicagoje. 
Iš k. į d. sėdi Donna Kamm, nut. sekr., Ona Rudis, fin. sekr., prelatas Antanas Martinkus, moderatorius, 
Julė Pukeliene, pirmininkė, Agota Janušauskienė, vice pirm., Rozalija Žilvitienė, iždininkė: ctovi antroji 
nuo k. Eleanora Geštautienė ir šeštoji Morta Kizienė, iždo globėjos, valdybos narės. Ruošiama įdomi prog
rama ir linksma muzika. '

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— A. a. Leopoldas'Sabaliaus
kas, gyv. 91 Cooper St., Man
chester, Conn., mirė, palikda
mas žmoną ir dvi dukras su 
šeimomis.

VOKIETIJOJ
— Dainos ir žodžio vakaras 

Luebecke. Lapkričio 20 d. Deut 
schen Angestellten Gevverkscha 
ftshaus salėj-i minėjimą - kon
certą surengė LB Luebecko 
apylinkės valdyba ir PLB Vo-

Čio, J. Tallat-Kelpšos, Mozarto, 
Bizet, Puccinio ir Catalani kū
rinių. Akt. Albinas Gedvilą pa
skaitų iš lietuviškos poezijos 
kūrinių su puikiu įsijautimu ir 
aktorišku savo talentu. Pabai
gai buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas ir menininkai buvo ap
dovanoti gražių gėlių puokštė
mis.

Šį parengimą - koncertą svei 
kino raštu Luebecko imesto me 
ras G. Gaul ir kiti miesto įžy-

kietijos Krašto valdybos įgalio- mūs vokiečių valdžios atstovai, 
tinis prie Schleswig - Holstein šiame koncerte dalyvavo Šiau-
krašto valdžios Pranas Liegus. 
Minėjimą atidarė Pr. Liegus pa 
sakydamas šiai dienai pritaiky
tą savo žodį. Po pasakitos įvy
ko lietuviškos dainos ir žodžio 
vakaras, kuri išpildė sol. Janf- 

Į na Liustikaitė, akt. Albinas Ge 
dvila, pianu palydint SilviaLem 
ke (estė). Sol. Janina Liusti
kaitė Luebecko lietuviams, o 
taipgi ir vietos svetimtaučiams 
yra jau ne naujokė. Solistė yra 
daugumai gerai žinoma ir prisi
menama dar iš 1961 metų, kuo-

rėš Vokietijos sričiai estų atsto 
vas R. Moos, ukrainiečių at
stovas, lenkų atstovas, Baltų - 
Vokiečių draugijos atstovas, o 
taipgi Šiaurės Vokietijos didžiau 
šio dienraščio “Luebecker Nach 
richten” atstovas — recenzen
tas kultūriniams parengimams 
bei gausi ir rinktinė publika. Iš 
lietuvių, kaip svečiai iš tolimes
nių vietovių dalyvavo kun. Pet
ras Girčius, kun. Vaclovas šar
ka ir Jonas talaitis.

Už šį taip puikiai pavykusį
met čia davė, taipgi lietuviškos lietuviškos dainos ir žodžio va- 
dainos ir arijų vakarą su dide- karą reikia pareikšti didžią pa 
liu pasisekimu. B. Budriūno, Į dėką, tai Schleswig-Holstein So 
St. Gailevičiaus, A. Vanagai- daliniai ministerijai, kuri finan

Marąuette Parko lituanistinės mokyklos mokiniai LB Chicagos apy
gardos valandėlėje lapkričio 26 d. atlieka programą, suvaidindami 
Aloyzo Barono apsakymėlį vaikams Trys bičiuliai. Jaunuosius akto
rius paruošė valandėlės vedėja akt. Z. Kevalaitytė Visockienė. Mokiniai 
atsilankė į “Draugo” redakciją, kur visi kartu su apysakaitės autorium 
ir režisore nusifotografavo. Pirmoj eilėj iš k.: Linas Raslavičius, 
Zita Visockienė. Antroj eilėj: Gaida Visockytė, Vytautas Valaitis, 
Viktoras Prinkus, Augusta Saulytė, Aloyzas Baronas.

MIRĖ INŽ. K. PAUKŠTYS

A. a. K. Paukštys

Lapkričio 30 d. naktį šv. Kry 
liaus ligoninėn nuvežtas nuo šir 
dies smūgio mirė inž. Kazimie
ras Paukštys. Velionis buvo gi-

FR 6-1998 TV, radijai. įmes 1909 m. kovo 3 d. Lūšnos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

suodama svetimtaučių kultūri
nius parengimus bei jų veiklą 
šiaurės Voiketijoje, įgalino ir 
lietuvius šio aukšto lygio kon
certą suruošti Luebecke. Taipgi 
reikia gražiai padėkoti ir Pr. 
Liegui, kurio rūpesčiu bei pa
stangomis buvo koncertui išrū
pintos lėšos ir atlikti visi kiti 
techniškieji pasiruošimo dar
bai. Reikia labai širdingai pa
dėką pareikšti programos daly
viams, kad jie davė tokio aukš
to lygio vakarą-koncertą.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Anglijoje gan anksti pra

sidėjo žiemos šalčiai. Lapkričio 
pradžioje sniego krituliai pasi-

AČItr JUMS IB KVIEČIAME 
Į UŽBAIGTUVES

Paskutinieji Balfo vykd. ko
miteto pranešimai skelbia, kad 
pusantro mėnesio besitęsęs va
jus numatomas baigti gruodžio 
15 d. Per tą laiką Chicagos lie
tuvių namus lankė Balfo aukų 
rinkėjai ir prašė aukos ne kam 
kitam, kaip tik tai vargo ke
liais einančiam mielam broliui 
ar sesutei.

Balfo talkininkų buvo šimtai. 
Ir reikia pasidžiaugti, kad šį 
nedėkingą uždavinį tie pasišven 
tę žmonės atliko pavyzdingai ir 
gerai. Gal rinkėjų skaičius ne
buvo pakankamai didelis, jų rei 
kėjo kur kas daugiau, bet ir 
tie, kurie tą darbą vykdė, nusi
pelno visų mūsų dėkingumo. 
Jau pirimeji pranešimai rodo, 
kad Chicagos lietuvis ir šiuo at
veju buvo jautrūs ir dosnūs. 
Tik labai mažytė dalelė uždarė 
rinkėjui duris. Tačiau visi rin
kėjai su pagarba ir meile prisi
mena visus tuos, kurie su šyp
sena ir jautria širdimi dalinosi 
doleriu ir mielu žodžiu su Bal
fo rinkėju. Dauguma perdavė 
su savo auka gražiausius ir nuo 
širdžiausius linkėjimus vargs
tantiems broliams ir sesutėms, 
linkėdami netolimoje ateityje iš
keliauti į laimingesnio gyveni
mo vieškelius.

O kai baigs suvesti visas apy 
skaitąs, vyriausioji būstinė ga
lės lietuvių visuomenei pranešti 
tikrai džiugią žinią, kad Chica-

darbo užbaigtuves — ne eilinį 
koncertą, gruodžio 12 d. 3 vai. 
po pietų Jaunimo centre. Mūsų 
solistai Algirdas Brazis, Dana 
Stankaitytė, Roma Mastienė ir 
muz. Aleksandras Kučiūnas šio 
se užbaigtuvėse įneš į mūsi^,. 
kasdieninio gyvenimo pilkumas 
šviesių pragiedrulių. Koncerte 
dalyvauja visi Balfo vajaus tal
kininkai ir mieli aukotojai, šio 
koncerto sekmadienis bus lyg 
maloni darnaus darbo šventė, 
kurioje galėsime pasidžiaugti 
atliktu darbu ir padėkoti tiems 
šimtams rinkėjų už jų ryžtą, 
aukotą poilsį ir šventas dienas, 
kad vargo keliais einančiam 
broliui ir sesutei pradžiugintų 
ateities dienas.

Šiuo šauniu koncertu ir bus 
baigiamas šių metų Balfo va
jus.

rodė Škotijoje. Vėliau jau ir vi'
dūrinėje Anglijoje užklojo lau- • Sos lietuviai ir šiais metais Bal-
kus. O lapkričio 22 d. gerokai 
dribtelėjo ir Londone. Ryšium 
su šalčiais jau pasigirdo vyriau 
sybės įspėjimas, raginantis tau
pyti elektrą, gazo dujas ir kitas 
šilimą teikiančias priemones. 
(V. Vyt.)

ISPANIJOJ
— Kun. Kazimieras Patala-

vičius, jau 22 metus gyvenąs 
Madride, Ispanijoje, mielai pa
sitarnauja visiems lietuviams, 
atsilankiusiems Madride. Jo ad
resas yra: Paseo Primo De Ri
vera 25 — Madrid — Spain.

KANADOJ
— Kanados lietuvių diena, 

kuri pagal tradiciją, įvyksta 
kasmet įvairiose Kanados lietu
vių vietovėse, sekantį rudenį į- 
vyks Toronte. Ją rengia Kana
dos Liet. bendruomenė, Toron
to apyl. valdyba. Lietuvių die
nos paprastai sutraukia labai 
gausias minias lietuvių.
— Dali. Telesforas Valius, nuo 

rudens lanko Ontario provinci
jos mokytojo cenzui gauti kole
giją, tikslu gauti dėstytojo vie
tą Kanadiečių meno mokyklo
se. Labai būtų miela, kad lietu
viams gerai pažįstamas mūsų 
dailininkas dar plačiau savo ži-

fo kason sumetė gražią sumelę.
Taip, kilnus darbas baigia

mas. O paprastai tokiems dar
bams atžymėti ruošiamos ir pa
baigtuvės. Štai mūsų didelis Bal 
fo talkininkas ir uolus vajaus 
rėmėjas sol. Algirdas Brazis ir 
ruošia šaunias šio nuoširdaus

Jurgis Janušaitis

Sol. R. Mastienė
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KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Cards

‘•Drauge" jau* galima gauti kalė
dinių kortelių.

RINKINYS Nr. 1
Įvairūs gražūs relig. ir gamtos Ka- 

16dų vaizdai su lietuvi&kals sveikini
mo tekstais. Dėžutėj yra 16 korte
lių. Kaina $1.00.

RINKINYS Nr. 2
V. TubelienSs Kalėdinės korteles 

specialiai šilko ttpausdinlmo būdu 
pagamintos su lietuviškais piešiniais 
tr sveikinimais. Dėžutėj 10 kortelių. 
Kaina $1.00.

RINKINYS Nr. 3
Įvairūs gražūs religiniai Kalėdų 

su angliškais sveikinimų

nas perteiktų kanadietiškajam 
jaunimui.

— Jaunimo kongresu domisi 
ir Anglijos lietuviai. Ta proga 
galvojama suruošti didesnę eks 
kursiją į Ameriką. Jeigu susi
darytų pakankamas skaičius ke 
leivių lėktuvui pripildyti, tai bu tekstais. Kaina $1.00 
tų žymiai papigintas kelionės I užsakymus siųsti 
mokestis. O kuomet būtų pi
gesnė kelionė, tai ja galėtų pa
sinaudoti ir neturtingesnieji tau 
tiečiai. Tuo reikalu vyksta įvai
rūs pasitarimai.

Užsakymus siųsti:

Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, Illinois 60629
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PIRMAS LIETUVIŠKAS SPALVOTAS 
FILMAS

Birutės Pūkelevičiūtės 
Pasakiška komed i ja

Chicagos žinios
GĖLIŲ MĖGĖJAI

Garfield ir Lincoln parkų gė
lynuose įvyko tris savaites už
sitęsusi krizantemų 53-ioji me
tinė paroda sulaukusi 235,608 
lankytojus. Gėlininkai dabar 
ruošiasi kalėdinei parodai, kuri 
prasidės gruodžio 18 d.
KALĖDINIS FESTIVALIS IŠ 

22 KRAŠTŲ
Chicagos Mokslo ir pramonės 

muziejus ruošia 24-tą metinį 
Kalėdų festivalį, kuriame daly
vaus 22 tautybės. Festivalis pra 
sidės graudžio 4 d. ir tęsis iki 
salsio 1 d. Lietuvių diena bus 
gruodžio 18 d.

DIDŽIAUSIAS POPIETINIS 
DIENRAŠTIS

. Chicago’s American popieti
nis dienraštis per paskutinį pus 
mėtį pralenkė Chicago Daily 
News ir tapo didžiausiu Chica
gos popietiniu dienraščiu. Šio 
dienraščio tiražas dabar yra 

Mažeikos laidojimo įstaigos atei 1412.882. Sekmadieni spausdina-

apsk. Mokėsi Marijampolės Ma
rijonų gimnazijoje ir Vytauto 
Didžiojo universitete, kurį bai
gęs gavo inžinieriaus diplomą. 
Gyvendamas Amerikoje, jis pri 
klausė Architektų-Inžinierių są
jungai, Liet. Profesorių s-gai, 
būdamas jos valdyboje, Ateiti
ninkų sendraugių Chicagos sky 
riui, Lietuvos vyčiams, Karinin 
kų ramovei. Velionis yra daug 
dirbęs Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos komitete ir rūpinęsis va
dovėlių leidimu. Savo būdu bu
vo visiems geras ir su visais mo 
kėjo sugyventi.

Liko liūdinti jo žmona dail. 
Jadvyga Paukštienė, duktė Gra 
žiną, sūnus Kęstutis, inžinerijos 
studentas, ir Vytautas, lankąs 
Šv. Ignaco aukšt. mokyklą. Lie 
tuvoje liko brolis kun. Bronius 
Paukštys. Laidojamas iš Evans-

[km., Višakio Rūdos par., Šakiųjnantj šeštadienį. imas 498,860 tiražu.

w

ŽĄSIS
MC CORMICK PLACE, Mažajame Teatre
PREMJERA: gruodžio 4 d« šeštad., 7:30 v. vak. 

įėjimas — $5.00
Gruodžio 5 d., sekmadienį, keturi seansai —

12:00 vai. — $1.50: 3:00, 5:30 ir 8:00 vai. $2.50

BILIETAI GAUNAMI: „Marginiuose“, 2511 W. 
69th Street, tel. PR 8-4585; Stangerbergų 
krautuvėje, 4938 W. 15th Street, Cicero, 
tel OL 6-1096.
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Lietuviu visuomenei pageidaujant, Chicago’s Vytauto Didžiojo šaulių kuopos vaidintojų grupė, Alt. Brinkai režisuojant, 1965 m. gruodžio 5 d., sekmadienį, 

JAUNIMO CENTRE, 5620 South Claremont Avenue, kartoja A. J. Kaulėno 4 veiksmų dramų:

MIM4 BROLIAI”,
kurioje atvaizduojama lietuvių partizanų kova su raudonuoju rusišku okupantu. Kviečia — KUOPOS VALDYBA
Pradžia — 3 vai. popiet. Vietos nenumeruotos, todėl pageidaujama susirinkti punktualiai. Įėjimo auka suaugusiems $2.50, studentams $1.50 ir vaikams $1.00.

SjjĮįJAf jf.If liusi*

Viena iš nuotrupų Dainavos baliuje 
. Nuotr. K. Sragausko

SVARBU MOKINIŲ TĖVAMS
Detroito Lituanistinė m-la jau 

visu tempu įsijungusi į Kalėdų 
eglutės parengimų, kuris įvyks 
gruodžio 19 d. Lietuvių namuo
se. Šiais metais Kaldėų vaizde
lis dar daugiau reikalauja pasi
ruošimo. Jame kaip veikėjai da
lyvaus visų skyrių mokiniai, 
ii mūsų mažiesiems, nes veikė
jais bus miško žvėreliai, paukš- 
Prologas turėtų būti patrauklus 
čiai, Lietuvos dvasia, piktosios 
dvasios, kariai — sargybiniai, 
partizanas ir eglutė. Prologe 
tilps net trys šokiai, kuriuos at
liks Lietuvos dvasia, piktosios 
dvasios ir kariai — sargybiniai. 
Pats vaizdelis irgi pajvarintas 
snaigių šokiu ir dainomis bei 
giesmėmis. Pastatymas neleng
vas ir reikalauja daug repetici
jų. Mokykla, nenorėdama nu
traukti mokinių nuo reguliarių 
pamokų, darys repeticijas ir 
sekmadieniais. Tėvai prašomi 
laiku savo vaikus pristatyti į mo 
kytojų paskelbtas repeticijas.

Tėvų komitetas prašo tėvų 
užregistruoti ir priešmokyklinio

amžiaus vaikus, kurie irgi galės 
dalyvauti su mokiniais Kalėdų 
senelio sutikime ir dovanų pa
skirstyme. Pabrėžiama, kad da
bar jau laikas registruotis, nes 
su mokiniais galės dalyvauti tik 
užsiregistravę priešmokyklinio 
amžiaus vaikai. Taigi visi kiek
vieną mokyklos darbo šeštadienį 
prašomi visa tai atlikti pas tė
vų X-teto atstovą, kuris Šv. An
tano mokyklos patalpose rinks 
mokestį už mokslą ir registruos 
vaikus dovanų paskirstymui. 
Priešmokyklinio vaikų dalyvavi
mas turi ir gilesnę prasmę ir 
mintį: norima, kad vaikai jau iš 
mažens pamėgtų lietuvišką ap
linką ir joje aktyviai pasireikš
tų. Kalėdų senelio sutikime bus 
dainuojamos dainos, šokami ra
teliai ir kiti žaidimai. Programi
nę parengimo dalį tvarko ir pa
ruošia mokytojai, o finansinius 
ir technikinius reikalus tvarko 
tėvų k-tetas. Tėvų Komitetas

KAI “DAINAVOS’ RĖMĖJAI 
SUSIRENKA

Koncertas — banketas su
ruoštas “Dainavos” stovyklos 
Detroito globos komiteto reikia 
laikyti gerai pasisekusiu.

Detroito lietuviai laisvės žygyje lapkričio 13 d. Nuotr. inž. Jono Gaižučio

Lapkričio 12 d. Graikų salėje 
susirinko 312 svečių. Tai dau
giausia tie patys detroitiečiai, 
kurie vasaros metu poilsiauja 
Dainavoje. Profesiniu atžvilgiu 
tai gana įvairi publika — profe
sionalai, biznieriai, inžinieriai 
automobilių gamintoja, didžiųjų 
Detroito dangoraižių valytojai, 
bet sotūs ir gaivinantieji stalai 
visus sulygino, gi Vyt. Petraus
ko “Atžalyno” orkestrui pradė
jus šokių muziką, visi susiliejo 
į vieną didžiulę dainaviečių šei
mą.

Svečių buvo atvykę ne tik iš 
Detroito apylinkių, bet ir iš 
Grand Rapids, Ann Arbor, 
Windsoro, gi iš Toledo (Ohio) 
atvyko penki gydytojai su po
niomis. Svečių tarpe buvo nese
niai iš okupuotos Lietuvos atvy-

Lapkričio 13 d. žygininkai vykstą traukiniu iš Detroito į New Yorką. 
r--------------------------------------------------------------------------------------------------

A. A. KUN. CIŽAUSKO MIRTIES 
SUKAKTIS
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du parengimai, kyla klausimas 
ar pasiseks Matulaičio namų 
statybai rengiama madų paroda.

Seselėms, kurios per dešimtį 
metų dirbo Dainavos jaunimo 
stovykloje, net ir gautas aukas

skirdamos Dainavos kūrimui', 
reikia paremti.

Madų paroda šiais metais 
vyks Kolumbo Vyčių salėje prie 
Grand River ir Lesure gatvių.

(Nukelta į 7 pusk,

Vincas ir Vincenta Marozai išeina 
iš Dievo Apvaizdos bažnyčios. Jie 
atšventė 50 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

DETROIT, MICH.
SKELBIMAI
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PETRAS PUTRIUS
Dažo —- Dekoruoja — Taiso — 

Kambarius — Verandas — Garakus. 
įdeda “Plaster Board". Visų rūšių 
ip'indų lr šienui plyteles.
12737 Grandiriont Road, Detroit 27

* Michigan — Tel. VE 8-40(14
immiiiiiiininiiniiiiiininuiiimniiiiiiiii
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Detroito ir apylinkių 

lietuviai klauso
LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 

RADIO PROGRAMA
iš Detroito VVJI.B stoties 

— Banga 1400
Šeštadieniais nuo 8:45 iki 9:45 v.v, 
Pranešėjai: AUGIS ZAPARACKAS

ir PATRICIA BANDŽA
Vedėjas: RALPH VALATKA

10756 Lesure. Detroit, Mich. 4822?
Tel. BRoadway 8-2224 
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Dievo Apvaizdos parapijos ri
bose esančios Detroito 79 kuo
pos rūpesčiu buvo gražiai pami
nėtos 10 metų sukaktis nuo mir 
ties a. a. kunigo Juozo Cižaus- 
ko, parapijos įkūrėjo ir 33 me
tus buvusio jos klebonu.

Minėjimas įvyko spalio 24 d. 
Prasidėjo iškilmingomis mišio- 
mis 10 vai. ryto. Giedojo vyčių 
vyrų choras. J. C. Bonner mi
šias šv. Aloyzo garbei. Prieš 
daugelį metų velionis pats buvo 
išmokęs chorą tas mišias gie
doti, nes jis pats buvo ir kompo
zitorius, ir chorvedys, ir grojo 
vargonais. Choras taip pat gie
dojo velionies išmokytas “Avė 
Marija” ir “O Cor amoris victi- 
ma.”

Ne tik vyčiai, bet ir nemaža 
kitų parapijiečių dalyvavo mi
šiose. Jas atnašavo dabartinis 
klebonas kun. Mykolas Kundro
tas. Sakydamas pamokslą, jis 
prašė žmones neužmiršti a. a. 
kunigo Juozo savo maldose.

Tą pačią dieną, vyčiams va
dovaujant, visi parapijiečiai ir 
kiti detroitiškiai lankė a. a. kun. 
Čižausko kapą. Tai buvo pirmas 
viešas jo kapo lankymas. Tuose 
pačiuose Šventojo Karsto (Ho- 
ly Sepulchre) kapuose yra pa
laidotas ir a. a. kunigas Kazi
mieras Valaitis, 1807-tais me
tais Detroite įkūręs pirmąją lie
tuvių Šv. Jurgio parapiją, ir a. 
a. kunigas Ignacas Boreišis, šv. 
Antano parapijos įkūrėjas. Prie 
visų trijų kapų buvo pasimels
ta.

Nors buvo labai šalta, pusę 
keturių po pietų į kapus susirin

ko daug žmonių. Ant a. a. kun. 
J. čižausko kapo buvo padėta 
gėlių. Susirinkusieji tada kalbė
jo Tėve Mūsų, Sveika Marija ir 
Amžiną Atilsį. Tiek kartų, kiek 

'yra parapijos organizacijų: Baž 
i nyčios tvarkdarių klubas, Šv. 
Vardo draugija, Altoriaus drau
gija, Moterų sąjunga, tretinin
kai, Maldos apaštalystės drau- 

| gija, parapijos choras ir Dievo 
Apvaizdos bei Šv. Antano para
pijų vyčiai. Kiekvienam kalbėji
mui vadovavo atitinkamos or
ganizacijos valdybos narys.

Kunigas Čižauskas ir kunigas 
Valaitis yra palaidoti kunigams 
skirtoje kapų dalyje, šalia kitų 
kunigų, prelatų ir vyskupų. Ku
nigas Boreišis yra palaidotas ki
toje kapų dalyje, kartu su kuni
gais ir rektoriais tos seminari
jos, kurią jis baigė. Tai Cirilo ir 
Metodijaus lenkų kunigų semi
narija Orchard Lake mieste, 
Michigan valstijoje. Prieš pusę 
šimto metų toje seminarijoje 
mokėsi didesnioji dalis lietuvių 
kunigų. Joje a. a. kunigas Či
žauskas buvo įkūręs Lietuvos 
vyčių kuopą, vienintelę vyčių 
kuopą kunigų seminarijoje tais 
laikais.

Didelis ačiū Detroito lietuvių 
radijo valandėlėms (Ralph Va
latkos vadovaujamai “Pabaltijo 
Meliodijos” ir Stasio Garlausko 
vadovaujamai “Lietuviškos Me
liodijos”) už to minėjimo išgar
sinimą. Ačiū parapijų laikraš
čiams. Ačiū gerb. mūsų klebo
nui kun. M. Kundrotui ir vi
siems, kurie minėjime dalyva- 

(vo. Dainius

kęs Antanas Milukas. Stovyklos 
administratorius kun. Petras 

1 Patlaba negalėdamas dalyvauti 
(buvo išvykęs) atsiuntė sveiki
nimą.

Pagrindinė vakaro progra
ma buvo sol. jono Vaznelio kon 
certas, jam akomponavo taip 
pat iš Chicagos atvykęs Bernar
das Prapuolenis.

Sol. J. Vaznelis pirmoje daly
je atliko Gruodžio “Visur tyla”, 
Loewe “Laikrodis” ir Čaikows- 
kio “Miškams”. Antroje dalyje 
—iš Klovos operos Pilėnai “Ru
duo” ir Planket operos “Kome- 
vilio varpai” Gasparo aria. Pub
likai garsiai nerimstant ir plo
jant J. Vaznelis priedo atliko 
arią iš South Pacific (angliš
kai).

Sol. J. Vaznelis turi ne tik ge
rą balsą, bet ir dosnią širdį — 
visą savo iš anksto sutartą ho
norarą paaukojo “Dainavos” 
stovyklos reikalams ir tuo pa
čiu pasidarė stovyklos rėmėjas
- šimtininkas.
Programai vadovavo dr. Vyt. 

Majauskas. Jis ir pats nemažą 
programos dalį išpildė savo ir 
skolintais komiškais eilėraščiais. 
Juose buvo apkalbėta “Daina
vos” stovykla, o ypač jos sto
vyklautojai.

Šį parengimą suruošė Č. Ban- 
kauskas, talkininkaujant J. Duo 
bai, Vyt. Petruševičiui, J. Ma- 
čiulaičiui, A. Bražėnui ir J. Kaz

lauskui. Rengėjai tikisi gauti 
per tūkstantinę pelno.

Dr. Vyt. Mileris ir dr. Petras 
Žemaitis “papirko” Atžalyno or
kestrą, kad svečiai galėtų pasi
linksminti ilgiau nustatyto lai
ko. (sln)

MADŲ PARODA
Žinant kaip labai yra reika

linga visuomenės parama Nekal 
to Prasidėjimo seselių stato
miems 'Matulaičio vardo senelių 
namams ir atsimenant, kad gruo 
džio 11 d. 7 vai. Detroite yra

DEKORAVIMAS
Iš VIDAUS IR Iš LAUKO 

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

MOVING
4. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago. III.

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

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnas — K. šimulis

SKIP'S Sėli Service 
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
DECEMBER —- GRUODŽIO 2, 3, 4 D. D.

DUJAKDIN VLS.O.P. IMPORTED 
GERMAN BRANDY

COEUR DE FRANCE GRANDE 
Fine Champagne Cognac

STOCK 10 YEARS OLD V.S.O.P. 
IMPORTED BRANDY

Fifth $5-29
Fifth $4-29

$3.98
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89
BUTON IMPORTED Dry or Sweet 

VERMOUTH 30 oz. Bottle $1.00

COEUR DE FRANCE IMPORTED 
Blackberry, Apricot or Cherry Liųueur Fifth $2-79

CANADA HOUSE IMPORTED 
CANADIAN WHISKY

HIGHLAND MIST IMPORTED 
SCOTCH WIHSKY

LEMON ICE LIQUEUR

Fifth $3.39

Fifth $3-59
Fifth $3.79

BI.ATZ BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Botties Case $3.19

SANTAUPOS
Žmonės, kurie planuoja atei
čiai, paprastai turi vieną ben
drą dalyką — santaupų sąs
kaitą. Sutaupyti pinigai yra 
tikri pinigai. Sekantį mėnesį, 
ar po 5 metų, kai reikės jie 
bus čia. Santaupų sąskaita 
gali pagerinti jūsų gyvenimą
— naujas automobilis — nau
jas namas — ar kelionės. Pla
nuodami ateičiai, padėkite 
savo pinigus į saugią vietą
— DISTRICT SAVINGS-

"where people

make the difference*

MAŽESNI MĖN. MORGI- 
ČIAUS MOKĖJIMAI

Jei jūs turit 5 metų, ar net 
senesnį, morgičių, galimas 
daiktas, jūs galėsit jį perfi- 
nansuoti District Savings. 
Yra galimybė sumažinti pro
centą ir padidinti paskolos 
metų skaičių, taip, kad jūsų 
mėnesiniai mokėjimai žymiai 
sumažėtų. Norėdami informa
cijų paskambinkit Jack Joyce, 
į mūsų paskolos departamen
tą, telef. 254-0104.
Mes taip pat duodame namų 
remonto paskolas nuo $300.00 
iki $5,000.00 5 metų išsimo- 
kėjimui- Detalių skamb. į 
mūsų paskolos departamentą.

DISTRICT SAVINGS
3430 South Halsted ■ Chicago 60608 ■ Phone 2S4-0104 

A. J. Auker*, pruioknt

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
8240 SO. HALSTĖD STRĖĖT
DIDELIS PASIRINKIMAS 
RADIO. STEREO APARATŲ

ĮVAIRIAUSIŲ
PARDAVIMAS

Telef. — CA 5-7252
TELEVIZIJOS, 

IR TAISYMAS,
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

5%
current dividend on Investment bonus

DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS.
I ž 1 metų investavimo bonus mokama 4 į£ % dividendų kas pusmetj ir 

dar išmokome po už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632 
Valandos? Pirmad., Antrad., Penkt. Ir Šeštadj 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

& RADIO (LIETUVIAI) 
Bav. DAN LIUTIKAS

ITAI8YMA8 yra mūsų 8EPECTALYBB. VISŲ GAMYBOS • 
, GREITAS patarnavlmaa • GARANTIJA • KREDITAS 

2412 WĖST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

CIRCUIT T.V.

Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1965 m. gruodžio 2 d.

Muzikinis gyvenimas ir 

VI. Baltrušaičio vyrai New Yorke

Praėjusį savaitgalį lankantis 
New Yorke, teko pajusti ir te
nykščio muzikinio gyvenimo 
pulsą, šį rudenį jis stipriai pla
ka. Nevvyorkiečiai savaite anks
čiau už mus turėjo progos iš
girsti komp. Dariaus Lapinsko 
kūrinių koncertą, kurį vėliau 
Chicagoje su gražiu pasisekimu 
surengė “Margutis”.

Šeštadienį, lapkričio 27 d. va
kare, su skubančia Nevv Yorko 
ir apylinkių lietuvių minia plau
kiau į Webster Hali, kur įvyko 
“Čiurlionio” ansamblio koncer
tas. Tai buvo pirmas “Čiurlio
nio” pasirodymas Nevv Yorke 
po 5 metų pertraukos, ir todėl 
nenustebau, kad klausytojai už
pildė didoką Webster salę. Ap
linka čia buvo diametraliai prie
šinga Chicagos Marijos aukšt. 
mokyklos salei. Masyvių balko
nų lubos užgulusios salės šonus 
ir galą, gi čia pat baras, bu
fetas su valgiais ir kitokiomis 
gėrybėmis. Apart viso to, visai 
nekoncertinio elemento, prieš 
pradedant koncertą 5 min. kal
ba, o užbaigus koncertą — dar 
kelios. Taip ir dingo pilnutinis 
“Čiurlionio” meno grožis tarp 
lubų (akustikos atžvilgiu), ba
rų, kalbų ir kitų atributų. Tuo 
tarpu iš “Čiurlionio” koncertų 
Chicagoje yra pasilikę ir tikrai 
neužmirštamų akimirkų. Tokie

bent įspūdžiai chicagiečio, ku
ris klauso visus rimtesnius kon
certus.

Maloni atgaiva buvo sekma
dienio vakare, kai nuvykau į 
Vl. Baltrušaičio vadovaujamo 
Nevv Yorko vyrų choro repetici
ją Atletų klubo salėje, Brook
lyne.

Vl. Baltrušaičio Chicagos lie
tuviams nebereikia pristatyti. 
Jį prisimename kaip buv. Chica
gos Lietuvių vyrų choro diri
gentą ir dabartinės Lietuvių o- 
peros Chicagoje tėvą. Persikė
lęs į Nevv Yorką, jis ten įkūrė 
Nevv Yorko lietuvių vyrų chorą. 
Jų pirmajam koncertui Dievulis

Choro dirigentas sol. V. Baltrušaitis 
Nuotr. R. Kisieliaus

Mūsų kolonijose
Racine, Wisc.

MINĖJO LIETUVOS
KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

DLK Kęstučio šaulių kuopos 
suruoštas Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas įvyko lapkri
čio 21 d., Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje, Racine, Wis.

Minėjimo garbės prezidiumą 
sudarė LŠST centro vald. narys 
kun. J. Borevičius, SJ, kun. B. 
Uždavinis, MIC, sav. — kūrėjas 
Adolf. Vadeiša ir garbės šaulys 
kuopos pirmk. J. Giedrikas.

JAV ir Lietuvos himnus su
giedojo Ida Tamulėnienė. Invo- 
kaciją perskaitė kun. B. Užda
vinis, MIC.

Kun. J. Borevičius, SJ, savo i

New Yorko vyrų choras, vadovaujamas muz. Vl. Baltrušaičio. Nuotr. R. Kisieliaus

nų kitiems atsidavimas (dirigen 
to — vyrams, vyrų — dirigen
tui) per laiką išugdo ir rezul
tatus. Vienu iš tų rezultatų liu
dininkų buvau praėjusį sekma
dienį Atletų klubo salėje, Brook 
lyne. Tikiu, kad tokius pat re
zultatus pajus šį sekmadienį ir

gausiai susirinkusi publika į 
Lane auditorijos salę, kur įvyks 
antrasis Nevv Yorko vyrų cho
ro koncertas su sol. J. Vazneliu, 
chorui diriguojant muz. Vl. Bal
trušaičiui, akompanuojant pia
nistei Aldonai Kepalaitei.

Vl. Rmjs

BAISUSIS BIRŽELIS
DP/IZO5

nepagailėjo vienos iš karštųjų 
dienų, bet į koncertą sugužėjo 
tikrai daug žmonių. Ir choras 
užsirenkomendavo kaip rimtas, 
atsakingas vienetas. Šį sekma
dienį koncertinėje Lane audi
torijos salėje po keliolikos mė
nesių pertraukos įvyksta antra
sis Nevv Yorko vyrų choro kon
certas, kurio Nevv Yorko ir a- 
pylinkių lietuviai, kiek teko pa
čiam gyvomis ausimis patirti, 
labai laukia. Koncerte talkinin-

i kaus ir visų mėgiamas chica- 
gietis bosas Jonas Vaznelis, ei- 

| Įėję operų ir koncertų užsire
komendavęs vienu iš ryškiausių 
mūsų bosų.

Džiaugiausi išklausęs Nevv! 
Yorko vyrų choro repeticiją, 
kurios metu nuskambėjo patrau 
kius ir spalvingas repertuaras, 
susidedantis iš lietuvių ir pa

prie gražiai sesių šaulių M. Ve- 
deikienės, Em, Kleinotienės, 
Stef. Pelainis ir kitų paruoštų 
stalų bendram pobūviui, kurio, 
metu gražiai pabendrauta, pasi
dalinta įspūdžiais ir atsimini
mais. J. Sinsinas paskaitė savo

pareigomis neatlieka laisvės kūrybos eilėraštį, skirtą akt. E. 
pareigos. Ne nauda padaro žmo- Blandytėg gafbei Svečius čika.

Laisvė taip pat uždeda parei
gas. Žmogus, kuris nesirūpina 
visuomeninėmis bei tautinėmis

gų vertingą amžinybei, bet at 
likta pareiga. Kas laisvėje pasi
lieka ištikimas pareigai, tas yra 
didvyris.

Įspūdinga demonstracija
Alto Racine skyriaus valdy

bos nariai: Stasys Budrys ir 
Juozas Plečkaitis, dalyvavę lap
kričio 13 d. lietuvių jaunimo 
rengoje manifestacijoje New 
Yorke, papasakoja savo įspū
džių. Dėl blogo oro jų lėktuvas, 
paskraidęs pusantros valandos 
virš New Yorko, turėjo nusileis 
ti Newark, N. J. Į Madison

giečius buvo atlydėjęs LŠST cen 
tro valdybos iždininkas K. Žilė
nas.

P. Petrušaitis

MIRĖ ŠVENTOSIOS BROLIS
Lapkričio 15 dieną Genuvos 

ligoninėje, Italijoje, širdies ata
kos ištiktas, mirė šv. mergelės 
Marija Goretti vyresnysis bro
lis Angelo 'Goretti, 78 metų am
žiaus, kuris buvo atvykęs iš 
TAV apsilankyti gimtinėje.

įdomioje paskaitoje pabrėžė, į 3quare Garden salę atvyko pavė
kad šios šventės prasmės reikia 
ieškoti tautoje, karyje ir laisvė
je. Narsūs ir garbingi vyrai gy
nė mūsų tautos žemes, todėl lie
tuvių tauta nebuvo nušluota 
daug tvirtesnių jos kaimynų.

Laisvė yra labai kilni. Dėl jos 
gali būti liejamas kraujas, bet 
ji gali būti ir piktnaudojama. 
Garbingi Amerikos kariai Viet
name gina to krašto žmonių 
laisvę, o laisvėje gyveną išsigi
mėliai paraduoja ir kelia triukš 
mą, reikalaudami vietnamiečius 
atiduoti komunizmo vergijon.

Maskvos politika
(Atkelta iš 3 psl.) 

mui. Ginklai ir karo medžiagos 
bus teikiamos ir toliau.”

Varšuvos paktas turi būti 
plečiamas ir stiprinamas. Vi
daus politikoje didelių rūpesčių 
kelia blogas šių metų derlius: 
kaltininkas yra sausros. Bet vy
riausybė darė viską, kad Rusi
joje nebūtų bado. Devyni mili
jonai tonų miltų bus importuo
ta iš Vakarų pasaulio.

Brežnevas smarkiai kritikavo 
komunistinę biurokratiją: esą, 
paprasčiausiam sprendimui ar 
nutarimui reikia net trisdešim
ties parašų. Brežnevas ir Kosy
ginas kol kas turi vadovavimo 
pritarimą, didesnių peštynių 
dar nėra.

lavę apie valandą, programai 
jau prasidėjus Programa buvo 
pravesta labai gerai. Daug pa
vėlavusių rinkosi į salę arba pri
sidėjo prie eisenos. Dalyvavo 
labai daug jaunimo ir net vaikų. 
Viskas pravesta labai tvarkin
gai ir įspūdingai. Stebėjosi, kad 
kai kurie nekomunistiniai lietu
viški laikraščiai neteisingai įver
tino žygį, tuo užpildami vandens 
ant komunistinio malūnėlio.

Meninė dalis

R. Pliūra tvirtai padeklamavo 
Maironio eilėraštį “Nedaugei 
mūsų”. Aktorė Elena Blandytė 
įspūdingai perskaitė tragišką, 
iki sielos gelmių sukrečiančią, 
Nelės Mazalaitės novelę “Moti
na”. Toliau maloni viešnia gra
žiai sudainavo tris dainas ir bi
sui linksmą “Berneli, mūsų, ne
kraipyk ūsų” priedą. Solistei 
akomponavo Bronė Pliūraitė. 
Taip pat su giliu įsijautimu ir 
gražia dikcija perdavė Ant. Vai 
čiulaičio kūrinį “Kregždutė”. Vi
si programos dalyviai, kurią pra 
vedė Z. Lukauskas. buvo apdo
vanoti gėlėmis.

Po programos svečiai susėdc

— Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl 
lietuviškos knygos yra testamenti-j 
nis įpareigojimas visoms Lietuvių 
Tautos kartoms.

Lietuvis organizuoja ir remia1 
spausdintą lietuvišką žodį.

Lietuvių Charta

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldu? 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, DI. 60632 Tel YA 7-5980

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesne alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Mapletvood Ave 

Chicago, III. 60629

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangenybės, re
liginiai dalykai (devocionalai) ir prekės 
dovanoms. •
2646 W. 69th St. Tel. RE 7-1941

saulinių kompozitorių kūrinių. ( Svogūnas). Dabar visi jie yra
Drausmingų ir rinktinius bal
sus turinčių choristų eilėse, ku
rių buvo apie 30, švietė vy
resni ir jaunesni veidai, čia ma
tėsi ir Amerikoje gimusių lietu
vių ir net tokių .kurie anksčiau 
yra traukę solo partijas (dr.

paklusę dir gento Vl. Baltru- 
šaič'o valiai. Dirigento autori
tetas, lygiai kaip buvo Chica
goje, čia yra deramo j aukštu
moj ir vyrų lūpose jo vardas 
minimas su didele pagarba. 
Drausmė, susiklausymas ir vie-

PRANAS J. NAUMIESTIŠKIS

Trys augštos kokybės vaidinimai dramos ir litera
tūros žinovui.

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

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

Užsakymus siųskite

DRAUGAS 
4545 W. 63rd. Street 
Chicago, III. 60629.
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Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 

lietuvius virš 40 mėty

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS S LOAN ASSOCIATION

-♦SSL/.

Turtas virš 

$50,000,000.00

KURIOJE JCSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

galite taupyti bet kokią sumą bet ku- 
pagal jūsų taupymo planų reikalavl-

• PELNINGA — didesnis negu vidutiniškai mokamas
dividendas du kartu } metus pridedamas prie Jūsų 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

• PARANKI — vieta patogi ir Seniai Įvestas taupymo
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

• SAUGI — nes visos santaupos iki S10.000.00 apdraustos
valstybinės JAV valdžios įstaigos.

KAIP NAMŲ PIRKĖJAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus lr paruošta biudžetą.

• NAMĄ GREIČIAU IStGYSTTE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmokėti skolas ir tapti Savininku.

• ĮSIGY’SITE JI LENGVIAU, nes mūsų į nuomą panašūe
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą, nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

• ĮSIGYSITE JĮ be RŪPESČIŲ, nes kaimynystėje esanti
draugiška mūsų įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

Savo nariams turime pilną patarnavimą:
• Bonai mokslui baigti
• Paskolos namams
• Kalėdų Klubas
• Atostogų Klubas
• šeimos apdrauda
• Notaro patarnavimas
• Visokių rūšių apdraudos
• Nemokamas kambarys 

susirinkimams
• Mokame čekius ir duodame 

nariams specialius Money 
Orderius

• JAV pašto ženklai
• Parduodame ir išperkame 

JAV bonus
• Du dideli kiemai automo

biliams pastatyti
• Vokai taupyti paštu
• Saugios depozitų dėžės
• Keleivių čekiai.

JOHN PAKEL 
Chairman of the Board

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue Tel.: GR 6-7575

VALANDOS:
PIRMADIENĮ
ANTRADIENĮ

12:00 P.M. — 8:00 P.M. 
9:00 A.M — 4:00 P.M.

TREČIADIENĮ visą dieną uždara. 
KETVIRTADIENI . . 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
PENKTADIENI ... 9:00 A.M. — 8 ">0 P.M 
ŠEŠTADIENĮ 9:00 A.M. — 12:30 P.M

J*


