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SVARBUS PASITARIMAS 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

SAIGONAS, Vietnamas. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
karinis štabas Saigone vakar 
Pareiškė, kad Amerikos bom
bos nukrito Hanojaus mieste, 
amerikiečiams bombarduojant 
Hanojaus apylinkę antradienį 
ir trečiadienį.

Komunistai teigia, kad, gir
di, amerikiečių bombos kritu
sios rezidencinėse miesto apy
linkėse abi dienas.

Generolo Williamo C. West- 
morelando štabas pabrėžė: pi
lotų pranešimai ir nuotraukos 
rodo, kad gruodžio 13 -14 die
nomis JAV-bių kariniai lėktu
vai smogė į Van Dien sunkve
žimių stotį ir Yen Vien gele
žinkelio stotį. Tos apylinkės yra 
kariniais taikiniais. Nė viena 
bomba nenukrito miestan.

Po šešių karinių ir strategi
nių taikinių bombardavimų ko
munistai ir jų šalininkai ėmė 
šaukti: žiūrėkite, kokie “bar
barai” tie amerikiečiai.

Bet po šių raudonųjų verkš
lenimų paaiškėjo, kad kai kurie 
Hanojaus, šiaurės Vietnamo 
sostinės gyventojai nukentėjo 
nuo savo pačių nukritusių prieš 
lėktuvinių sviedinių miestan.

Kai kuriose sostinėse kilo 
susijaudinimas dėl šių amerikie
čių bombardavimų karinių ir 
strateginių taikinių Šiaurės 
Vietname, bet ten negirdėti pa
smerkimo balsų šiaurės Vietna
mo komunistinio režimo agre
sijos prieš Pietų Vietnamą ir 
padidinto raudonųjų teroro P. 
Vietname.

Vakar po pietų Baltuosiuose 
^Rūmuose buvo svarbi politinė 
konferencija, kurioje dalyvavo 
pats prezidentas Johnsonas, JA 
Valstybių ambasadorius P. Viet 
name Henry Cabot Lodge ir

Nepaprasta stotis

CANBERRA, Australija. — 
Australų gynybos ministeris 
Feirholas šiom dienom pareiš
kė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Australija susi
tarė statyti specialią stotį, kuri 
tirs tolimąsias erdves kariniais 
tikslais.

Kariniai apžvalgininkai ma
no, kad stotis bus “sudėtinė pa
saulinės gynybos sistemos da
lis.”

“Ypatinga planuojamų stoties 
gynybinių - erdvinių tyrimų pa
skirtis, — rašo Sidnėjaus laikraš 
tis “Daily Telegraph", — išaiš
kinti, kaip galima dislokuoti 
atomines bombas erdvinėje or
bitoje”.

JAV-bės niekada dar nėra 
stačiusios tokios stoties už sa
vo krašto ribų.

— Indų vyriausybė gruodžio 
14 dieną visiškai uždraudė piau- 
ti karves New Delhi mieste, rei
kalaujant hindų vadams. Hin- 
dams karvė simbolizuojanti mo
tiniškumą.

Kalendorius
Gruodžio 17 d.: šv. Eigilas, 

§v. Olympija, Montigaila, Laila.
Gruodžio 18 d.: šv. Gracijo

nas, šv. Samtana, Girdvilas, 
Rimantė.

Oras
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
saulėta, aukščiausia oro tem
peratūra 46 laipsnių.

Saulė teka 7:12, leidžias 1:21.

JAV-bių ambasadorius Jungti- 
Į nėse Tautose Arthuras Gold- 
bergas ir gynybos sekr. Rob. 
McNamara.

Jie peržvelgė karinę ir poli- 
jtinę padėtį Vietname. Nors pa- 
j dėtis pasuko geron pusėn, bet 
dar nematyti karo galo Vietna
me, pareiškė prezidentas John
sonas.

Po šio posėdžio prezidentas 
Johnsonas ir jo žmona išskrido 
į savo ūkį Texas valstijoj'.:.

NUTRAUKTA 
ESTO BYLA

TORONTAS, Kanada. — JA 
Valstybių federalinis teisėjas 
Roszjel Thomsen Batlimorėje, 
Md., įvykusiame teisme, pra
neša “Tėviškės Žiburiai” (gruo 

! džio 15 d.), nutraukė Toronte 
! gyvenančio esto Eerik Heine 
bylą, kurią jis buvo iškėlęs 

' kitam estui — Juri Raus, buv.
' amerikiečių Centrinės Žvalgy
bos Agentūros — ČIA agentui. 
Jis reikalavo, kad pastarasis 
už garbės įžeidimą sumokėtų 
$110,000. Juri Raus viešame 
susirinkime torontietį E. Heine 
buvo apšaukęs sovietiniu agen
tu.

Byla buvo pradėta 1964 m. 
lapkričio mėn. Kaltinamasis tei- 

1 sinosi, kad jis negali būti tei- 
I siamas, nes minėtasis pareiš
kimas buvęs padarytas einant 
tarnybos pareigas. Jį rėmė Cen 
trinė Žvalgybos Agentūra ir 
JAV teisingumo ministerija.

Posėdžių metu teisėjas, pri
tardamas anų institucijų advo
katams, į daugelį iškeltų klau
simų neleido atsakyti, nes jie 
atskleistų amerikiečių špionažo 
principus ir kaikurias paslap
tis. Bylos nutraukimą teisėjas 
R. Thomsen motyvavo šiais žo
džiais: “Teismas negalėtų iš
spręsti kaltinimų teisingumo ar 
klaidingumo, nes turi suteikti 
privilegiją Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms”.
Torontiečio E. Heine advoka
tas tokiu teisėjo sprendimu nė
ra patenkintas ir žada kovoti 
iki galo — iki aukščiausio teis
mo.

Banginiai puolė
MANILA. — Banginių banda 

“nusižudė”, šokdama į Filipinų 
Kūjo salos krantą. Tai įvyko 
šiom dienom: 102 banginiai, ku
rių daugelis buvo gana dideli, 
vienas po kito šoko į krantą, 
norėdami “numirti”.

Salos gyventojai prisiminė ki
tą atvejį, kai prieš 40 metų 
lygiai toje pačioje vietoje ir 
tokiu pat būdu žuvo didelė ban
ginių banda.

Misionieriai pagelbsti 
gerovei ir pažangai 

kelti
BELIZE. — Britų Hondūro 

ministeris pirm. George Price 
asmeniškai dalyvavo naujo 
technikos instituto atidaryme 
Belize mieste, kuris pavadintas 
jėzuitų misionieriaus brolio 
John Jacobi vardu. Ta proga 
'ministeris pirmininkas pareiš
kė, kad jo krašto vyriausybė 
visomis priemonėmis rems ir 
padės katalikų misijoms ir jų 
veikiai, nes visos misionierių 
pastangos yra nukreiptos vie
tos gyventojų gerovei ir pažan
gai keltu

Trumpai iš visur
— Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryba užvakar nutarė dar pra 
tęsti šešiem mėnesiam taikos 
dalinių buvimą Kipro saloje tai 
kai ten palaikyti.

— Susiginčijo FBI direkto
rius Hooveris su senatorium 
Robertu Kennedžiu (D., N. Y.). 
Ginčas tarp jų kilo dėl telefoni
nio ar mikrofoninio sekimo. 
Hooveris teigia, kad tokis se
kimas sustiprėjęs tuo metu, ka
da teisingumo ministerių (Atty. 
General) buvo R. Kennedy. Tai 
buvę daroma su jo žinia ir pri
tarimu. Šen. R. Kennedy tai 
paneigia, girdi, jis apie tai nie
ko nežinojęs.

— Buvęs ambasador. Joseph 
P. Kennedy, 78 metų, pasiliks 
neribotam laikui New England 
Baptist ligoninėje Bostone, kur 
bus sustiprinama jo kraujo a- 
pytaka.

— JAV-bės svarsto paleisti 
iš nelaisvės šiaurės vietnamie
čius, kurie serga ar yra su
žeisti.

Skundas prieš
gimnastikos mokytoją

MASKVA. — Sovietų Rusi
jos komun’stų partijos orga
nas “Pravda” rašo, kad vienas 
Šanhajaus mokyklos mokinių 
atstovas nuvažiavo į Pekiną, 
raud. Kinijos sostinę. Ko jis 

į ten nuvyko? Prašyti suieškoti 
ir nubausti kaip nusikaltėlį Šan
hajaus mokyklos gimnastikos 
mokytoją, kuris pamokos metu 
per aukštai pastatė kartelę šok
ti į aukštį, pats šoko, numetė 
kartelę, pacitavo kiniečių ko
munistų partijos vado Mao Tse- 
tungo raštų ištrauką, kaip ko
munistams negali būti jokių ne
nugalimų kliūčių.

Po to vėl uždėjo tą kartelę 
ant basbukų. dar kartą šoko 
ir vėl numetė, o paskui pasku
bom ir pats dingęs, bijodamas 
bausmės už tokį savo darbo ne- 
suderinimą su didžiojo mokyto
jo mokslu.

daug svarbesnė sukaktis. Tai 
25 metų sukaktis nuo rusų prieš 
puolio prieš vokiečius prie Mask 

Prancūzijos prezidentas de VOS- Apie tai ir Vilniaus Tiesa 
Gaulle šią savaitę matėsi Pa- Paskelbė stambų paties mar ša- 
ryžiuje su valstybės sekreto- ’° Žukovo straipsnį, f Elta) 
rium Rusku. ____________

— Japonijos greitieji trauki
niai jau dabar yra patys grei
čiausi pasaulyje — ilgesnį kaip 
320 mylių tarpą tarp Tokijo ir AMMANAS, Jordanas.
Osakos nuvažiuoja per 4 vai.. I daniečių vyriausybė leido 5,270 kar ištrėmė iš savo krašto dar 
pasiekdami iki 125 mylių greitį, krikščionių arabų, gyvenančių 3 Sovietų Rusijos koresponden- 
per valandą. ! Izraelyje, atvykti per Mandel- tus. Kodėl ? Kad jie neobjekty-

Bet apie 1970 m. Japonijos| baumo vartus į jordaniečių Je- viai rašę apie kiniečių raudon- 
greitųjų traukinių vidutiniškas ■ ruzalės seną sektorių gruodžio gvardiečių veiklą.

— Sirijos vyriausybė vakargreitis bus apie 155 mylios per 23 d. susitikti su giminėmis 
valandą, o įsibėgėjusio — 165. Jordane. ragino kaimyninį Iraką suvals-

šie brėžio^ rodo, koL bus didžiausias komercinis lėktuvas Lockheed - 500.

TEISIAMI IŠDAVIKAI INDONEZIJOJ
J AK ART A, Indonezija. — 

Karinis tribunolas Jakartoje 
teisia aviacijos vicemaršalą O- 
mar Dhani, buvusį karo avia
cijos vadą komunistų organi-

NESUTARIMAI
NIGERIJOJE

LAGOS, Nigerija. — Nigeri
joje dar tebėra įtampa tarp į- 
vairių krašto dalių.

Nigerijos Rytų srities kari
nis gubernatorius papulkininkis 
Odumegvu-Odžukvu pareiškė 
Enugu mieste, kad Rytų sritis 
nesiųs delegatų į steigiamąjį 
seimą, kurį šaukia Nigerijos 
karinės vyriausybės vadovas 
pulk. Govonas, siekiant paruoš
ti krašto konstituciją.

Kartu Odumegvu-Odžukvu pa 
siūlė bet kurioje vietoje už Ni
gerijos ribų surengti keturių 
Nigerijos sričių karinių guber
natorių derybas, siekiant su
reguliuoti tarp jų kilusius nesu
tarimus. Gubernatoriai, pasakė 
jis, galėtų susitikti per artimiau 
sias savaites.

Nigerijai nesiseka suklijuoti 
federacijos. Nigerija, gavusi 
nepriklausomybę 1960 m., turi 
apie 56 milijonus gyventojų. 
Jos žemės plotas 356,669 kv. 
mylių. Ji yra Vakarų Afrikoje, 
tarp Dahomey ir Kamerūno.

*" ž *
Kaip paminėta

Stalino konstitucijos 
dieną9

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Kadai buvusi iškilmingai šven
čiama Stalino konstitucijos die-’ 
na (gruodžio 5), šiemet atžy-!
mėta panašiai, kaip ir sodinin- Dvynukai generolai, — JAV-ių karinėse pajėgose du broliai dvynukai 
kų, bitininkų ar geležinkelinin- užima aukštas vietas, abu yra generolai majorai. Gen. Marvin McNickle 
ku diena. Vilniaus laikraščiuose 1 (kairėje) yra vadas 9-tos aviacijos pajėgos Shaw aviacijos bazėje,

, 1 S.D., o gen. Melvin McNickle yra vadas aviacijos medžiagų Tinker avia- nesigiminiuoja su Karoliu Mark
J e a po porą s raipsmų, es an cijos bazėje Oklahoma City, Okla. Jie yra gimę Doland, S.D. 
cių senus įtikinėjimus, kad visur
kitur nėra jokios demokrati
jos, kad tikra demokratija e- 
santi įgyvendinta tik “tarybi
nės” (nebe stalininės!) konsti
tucijos santvarkoj, kurioje vis- j - JAV-bės išlyginusios kai tybinti vakariečių tvarkomus 
kas auga ir klesti, kurioje vai- kuriuos skirtumus su Prancū- naftos laukus ir šią naftą par- 
džia esanti pačios liaudies ran-1 zija Š. Atlanto sąjungos (Nato) duoti Sovietų Rusijai, 
koše. Tam įrodyti, paberta vir- j ministerių konferencijoje Pary- — Britanijos karinių dalinių 
tinė skaičių, kiek “šalyje” yra žiuje, kuri baigėsi vakar. Šioje išlaikymas V. Vokietijoje kai- 
visokių deputatų ir kiek tarp konferencijoje dalyvavo Nato,nuoja metam 263 mi ijonai do
tų deputatų yra darbininkų, bei kraštų užsienio, finansų ir gy- lerių. V. Vokietija sutiko mo-
kitokių “darbo liaudies sūnų Į nybos ministeriai. Ministeriai keti 88 milijonus dolerių. Bri-
ir dukterų”. Tik nepaminėta, i pritarė geresniems santykiams į tanija nori, kad Bonna apmo
ką tie deputai ir gali ir koks i su Rytais. ketų visų britų dalinių — apie
jų vaidmuo santyky su tikra į . 50 tūkst. vyrų — V. Vokieti-
sovietinės imperijos valdžia. ~ Portugalija uždare pasieni joje išlaikymą.

Be to, konstitucijos pagarbi- į tarP Angolos ir Kongo, kadan- 
nimą nustelbė kita, Maskvai S1 Konše teroristai laisvai vei

kia ir jų užpuolimai Vakarų

Jordano vyriausybės 
leidimai arabam

Indonezijoje didėja opozicija prieš dabartinį jos prezidentą Sukamą

zuoto sukilimo metu. Jis kalti- donosios Kinijos stovyklą, žino- Kaip žinoma, Dhani kaltina- 
namas bendradarbiavimu su ko ma, jis flirtavo ir su Kremliaus mas dalyvavęs komunistų ruoš- 
munistų sukilėliais 1965 metų vadovais (kaip paprastai yra tame sąmoksle nuversti vyriau-
rugsėjo 30 ir spalio 1 d.

O. Dhani prisipažino žinojęs,
kad sukilimas yra organizuoja
mas ir, kad bus mėginama nu
žudyti šešis generolus (apie 
tiek ir buvo nužudyta). Jis taip 
pat parūpino lėktuvą sąmokslo 
vadams pabėgti iš Jakartos.

Indonezijos spaudos praneši
mu, generolas Suhartas, dabar 
faktiškai valdąs Indoneziją, į- 
sakė ištirti prezidento Sukamo 
“meilės istorijas” užsieniuose.

Indonezija prašo 
mirties bausmės 

išdavystės byloje
JAKARTA, Indonezija. —

Prez. Sukamas, kuris dabar Užvakar prokuroras pareikala- 
tėra prezidentu tik iš vardo, vo mirties bausmės buvusiam 
kartą išsireiškęs, jog jis esąs Indonezijos aviacijos viršininkui 
patenkintas, kad keli generolai Omarui Dhani’ui už krašto iš
krito nuo komunistų kulkų. Sa- davimą, pradėjus svarstyti jo 
ve jis vadina marksistu ir ban- bylą po keturių dienų pertrau- 
dęs pasukti Indoneziją į rau- kos.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

Afrikos teritorijos neša didelių 
nuostolių portugalų kariams.

— Raudonoji Kinija vakar 
kaltino, kad JAV-bių kariniai 

į lėktuvai numetę bombų ant rau 
donosios Kinijos ambasados 

■ Hanojuje, Šiaurės Vietnamo sos 
tinėje. JAV-bių kariniai parei
gūnai atmetė šį raudonųjų kal
tinimą.

Jor — Raud. Kinijos režimas va-

komunistiniame pasaulyje). sybę 1965 m. rugsėjo 30 d. ir 
Pasak paskutinių pranešimų spalio 1 d.

iš Jakartos, indonezų teisinin- Anksčiau karinis tribunolas 
kai, rašytojai ir visuomeninin-į nagrinėjo buv. Indonezijos už-
kai įteikę vyriausybei raštą, 
reikalaujantį visai nuvainikuoti 
prezidentą Sukamą ir teisti už 
krašto išdavimą.

Britanija sutiko atidėti savo 
karinių dalinių atitraukimą iš 
V. Vokietijos šešiem mėnesiam, 
JAV-bėms pažadėjus paremti 
35 mil. dolerių britų karių V. 
Vokietijoje išlaikymą.

(vairios žinios
— Jungtinių Amerikos Vals

tybių laivynas nuo spalio 15 d. 
sunaikino Šiaurės Vietnamo pa
krantės 665 laivelius.

— Jugoslavijos komunistinis
režimas paprašė JAV-bių papil
domai 500,000 tonų kviečių.

— Pietų Vietname komunis
tai sustiprino terorą ir ameri
kiečių bazių puldinėjimus iš pa
salų. Paimti į nelaisvę vietna
miečiai komunistai informavo, 
kad Šiaurės Vietnamo kariniai 
daliniai, esantieji į pietus nuo 
pasienio .apie artėjančius JAV 
bombonešius gauna signalus iš 
Sovietų Rusijos žvejų laivų per 
dvi valandas prieš lėktuvam 
Vietname pasirodant.

— Venecuelos sukilėlių ko
munistų partizanų vadas buvo
nukautas kovoje, Venecuelos nūs.

sienio reikalų ministerio Su
bandrio bylą panašiais kalti
nimais ir nuteisė jį mirties baus 
me. Subandris padavė malonės 
prašymą prezidentui Sukarnui, 
bet jis dar netarė žodžio dėl 
savo buvusio užsienio reikalų 
ministerio likimo.

Žydų vadas, kuris gina
vokiečių tautę

Mirė Karolis Marksas
BADEN - BADEN, Vokietija. 

— Karolis Marksas, 69 metų, 
Vak. Vokietijos vadovaujančio 
žydų laikraščio leidėjas, mirė 
gruodžio 15 d. Baden - Baden’e.

Karolis Marksas buvo vienas 
žymesnių asmenybių 30,000 po
karinėje žydų bendruomenėje 
Bonnos respublikoje. Marksas 
savanoriu kovojo Kaizerio Wil- 
helmo armijoje I pasaulinio ka
ro metu ir du kartu buvo su
žeistas. Po karo dirbo laikraš
čio korespondento darbą, bet 
nacių persekiojimai privertė jį 
emigruoti.

II pasaulinio karo metu jis 
gyveno Britanijoje ir buvo pir
masis Vokietijos žydas, grįžęs 
į Britanijos okupuotą Vokieti
jos zoną, 1946 m., kur jis įstei
gė žydų savaitinį laikraštį Duc- 
seldorfe. Marksas, ne kaip kiti 
įvairūs žydų vadai, pakartoti
nai teigė, kad jis vokiečių tau
tos kolektyviai nelaiko atsako- 
mingos už milijonų žydų išžu
dymą nacių režimo metu. Jis

su, vienu iš komunizmo kūrė
jų.

Šen. Javits’o
susirūpinimas

NEW YORKAS. — Senato
rius Jacob K. Javits (R., N. Y.), 
neseniai grįžęs iš kelionės po 
Vakarų Vokietiją ir kitas Šiau
rės Atlanto sąjungos (Nato) 
kraštus, pareiškė per televiziją, 
kad “neonacizmo” atgaivinimas 
Vokietijos federalinėje respub
likoje “turi sukelti rimtą neri
mą JAV-bėms ir Britanijai”.

Pasak senatoriaus Javits’o, 
Vokietijoje “pernelyg ramiai 
žiūrima į neonacizmo atgaivini
mo pavojų”.

Kai kurie politikai susirūpi
no “neonacizmu”, bet visai ty
li, kad komunistai stiprina sa
vo pajėgas ir braunasi į įvai
rias sritis. Neonacizmas ir ko
munizmas yra broliukai.

— Turkijos kam laivai už
vakar išplaukė į jūrą ir dvi 
didesnės turkų laivyno bazės 
buvo užaliarmuotos 24 valan
dom, kai buvo pranešta, kad 
naujos komunistų ginklų siun
tos esančios pakeliui į Kipro 
salą.

— Anglija paskelbė įvesianti 
pinigam dešimtinę sistemą 1971 
metais.

vyriausybės kariniams dali
niams sustiprinus kovas prieš 
komunistinį terorizmą krašte.

Venecueloje yra įsistiprinę 
Kubos diktatoriaus Castro ša
lininkai.

Venecuelos kariai nusivijo 
sukilėlius raudonuosius į kal-



CENTRO VALDYBŲ POSĖDŽIAI

Moksleivių ateitininkų sąjun
ga yra numačiusi ateinančius 
metus paskelbti jubilėjiniais 
metais. Bus paminėta Palangos 
reorganizacinės konferencijos 
40 metų sukaktis, kai buvo pri
imta ateitininkų ideologijos 
principai ir pareigos ir įkurta 
Ateitininkų federacija su sava
rankiomis moksleivių, studentų 
ir sendraugių sąjungomis. Or
ganizaciniais reikalais MAS 
centro valdyba pereitą savait
galį iš Clevelando buvo atva
žiavusi pasitarimams į Chicagą.

Bendras posėdis
Gruodžio 10 d. 3 vai. p. p. 

Jaunitno centro ateitininkų ra
movėje įvyko sendraugių ir 
moksleivių ateitininkų sąjungų 
centro valdybų bendras posėdis. 
Dalyvavo ASS pirmininkas J. 
Baužys, dvasios vadas kun. dr. 
Ig. Urbonas, B. Lukošiūnas, P. 
Narutį^, J. Polikaitis, J. Žadei
kis, MAS pirmininkas R. La
niauskas, dvasios vado pava
duotojas kun. K. Žemaitis, S. 
Gedvilaitė, S. Laniauskas ir A. 
Viliušis.

MAS pirmininkas R. Laniaus
kas supažindino su Kalėdų 
atostogų metu Dainavoje ruo
šiamais MAS ideologiniais kur
sais. Prie šių kursų programos 
paruošimo yra prisidėjusi SAS 
centro valdyba. Šių kursų metu 
bus pradėti jubilėjiniai metai.

Globėjų suvažiavimas numa
tytas šaukti vasario mėnesį Cle
velande. Suvažiavimo pageida
vo kuopų globėjai, atsakydami 
veiklos anketas. Suvažiavimo 
darbuose numatyta veiklos pla
nų aptarimas, naujų globėjų pa
ruošimas ir stovyklos reikalai.

Jubilėjinė stovykla vasaros 
pradžioje Dainavoje bus bendra 
Amerikos ir Kanados vyresnie
siems moksleiviams. Stovyklos 
vadovybės sudarymas jau pra
dėtas. Kelionės išlaidų sunku
mus iš tolimesnių vietovių tiki
masi su sendraugių materialine

Stasio Šalkauskio mirties su
kakties minėjimą ruošusi Chi-

ir organizacine pagalba įveikti. caS°s ateitininkų sendraugių džio 20 d., 7 v. v. Marąuette 
Posėdžio dalyviai pasisakė valdyba nuoširdžiai dėkoja kun. Parko parapijos salėje įvyks 

y pavyzdingos stovyklos su Juršėnui uz atlaikytas sv. Mi- Pr. Dielininkaicio moksl. at-kų 
stipria menine, ypač dainų, sias, tėvui Kęstučiui Trimakui, kuopos kalėdinis susirinkimas.
sporto programa suruošimą ’, ®J> už pasakytą turiningą pa- 
stovyklos vadovybės panašiai mokslą, Dainavos chorui už gie- 
kaip per Jaunimo metus iš an-,d°jim4 šv. Mišių metu, dr. Juo- 
ksto sudarymą, naujo dainorė- zui Girniui, skaičiusiam paskal
ijo išleidimą. Buvo pasiūlyta su- mieliems menininkams solis- 
ruosti sendraugių sąjungos su-,tei Prudencijai Bičkienei, Petrui 
važiavę Detroite jubilėjinės Armonui, Vladui Jakubėnui, Po- 
stovyklos pabaigoje ir suvažia-, v^u\ Matiukui, Manigirdui Mo
vimo dalyviams dalyvauti sto- įkaičiui už puikią šiam mo- 
vykloš uždarymo iškilmėse. mentui parinktą ir atliktą pro- 

SAS’ pirmininkas J. Baužys gram4> aktorei Elenai Blandy
centro valdybos vardu pareiškė tei, vadovavusiai vakarui, ir kalėdinėg nuotaikog
pilną pritarimą jubilėjinių me
tų paskelbimui, pažadėjo išleis- kli kuopai bei jos pirmininkui
ti atsišaukimą sąjungos na
riams ir pažadėjo paramą, pa
skelbdami Ateitininkų jaunimo 
fondo vajų.

Kun. K. Žemaitis supažindino 
su žygio pas šventą Tėvą pa
ruošiamaisiais darbais ir pir
maisiais pritariančiais atsiliepi
mais. Laisvųjų kraštų lietuviai 
katalikai, kaip pavergtojo kraš
to bažnyčios šaukianti atžala, 
dėl religinių teisių savo kreipi
mąsi turi Šventajam Tėvui į- 
teikti.

Buvo iškelta lietuvių religi
nės chartos su pagrindiniais 
lietuvių reikalavimais paskelbi
mas, žygio organizacinio centro 
sudarymas. Žygis pas šventą 
Tėvą turėtų sujungti visus lie
tuvius katalikus, organizacijas 
ir jaunimą.
Pas J. E. vyskupą V. Brizgį
Pereito šeštadienio vakare

vų įdėtas pastangas leidžiant 
žurnalą Chicagoje pranešė, kad 
nuo 1967 m. sausio mėnesio 
“Ateities” žurnalas perkeliamas 
j New Yorką. Naująjį redakcinį 
kolektyvą sudarys: A. Sabalis, 
G. Naujokaitis, G. Ivaškienė, S. 
Gedvilaitė, I. Damušytė, E. 
Bradūnaitė, dr. Radzivanas, 
kun. dr. A. Paskųs ir kun. K.

Redakcijos komisija: Žemaitis. Administratoriaus pa-
Redaguoja komisija. Rankraščius siųsti — sendraugių ir moksleivių reikalu: ; : nerims A Vainius seni
Jonas Prunskis, 2440 W. 62 St., Chicago, Iii. 60629, studentų reik.; Gražina e v ainius, senj.
Bičiūnaitė, 3236 S. Halsted St.. Chicago, III. 60608; Dalia Valatkaitytė, 5727 Tikimės, kad “Ateities” žurna- 
So. St. Louis, Chicago, Iii. 60629. lag pasieks jaunučius.

Diskusijose buvo atvirai ir 
su solidarumu išsiaiškinta eilė 
klausimų, kilusių su perdavimu. 
Žurnalas perduodamas be sko-

MAS centro valdybos atstovai lų. Galima laukti žurnalo fc-r- 
atsilankė pas J. E. vyskupą mato pakeitimo.
Brizgį ir supažindino su sąjun- Federacijos vadas dr. J. Gir- 
gos veikla, dvasios vadų trūku- riius visos federacijos valdybos 
mu ir ruošiamu žygiu pas vardu padėkojo redaktoriui ir
Šventą Tėvą. ' administratoriui už įdėtas pa-

J. E. vyskupo Brizgio dėme- stangas ir darbus per eilę metų 
sys ir pritarimas davė MAS ir supažindino posėdžio dalyvius 
centro valdybai ryžto tęsėti žy- su “Ateities” žurnalo gairėmis 

ir uždaviniais, kuriuos yra pri
ėmusi federacijos valdyba ir ta-

gio pravedime.
Ateities žurnalas New Yorke

Sekmadienį, 12 vai. p. p. atei
tininkų ramovėje įvykusiam po
sėdyje, dalyvaujant Federacijos 
vadui dr. J. Girniui, SAS pirmi
ninkui E. Radžiui, “Ateities” 
redaktoriui S. Radvilai, kolek
tyvo narei M. Pakalniškytei, 
administratoriui J. Račkauskui, 
senj. ir J. Polikaičiui, kun. K. 
Trimakui SJ, J. šauliui, M. Pa
kalniškytei ir MAS pirmininkui 
R. Laniauskui, kun. K. Žemai
čiui, S. Gedvilaitei, S. Laniaus
kui ir A. Viliušiui, buvo aptar
ti “Ateities” žurnalo perdavi
mo reikalai.

MAS pirm. R. Laniauskas,

Pas vyskupą V. Brizgį MAS dvasios vado pavaduotojas kun J. že
maitis, sąjungos pirmininkas R. Laniauskas, nariai S. Gedvilaitė ir 
S. Laniauskas. Nuotr. A. Viliušio

ESAME DĖKINGI

Moksleivių ateitininkų kuopos 
susirinki

mas įvyks šį sekmadienį (gruo
džio 18) Jaunimo centre po 10 

palaikymą salėje, Antanui Rau- vai. šv. Mišių. Kalėdų Senis 
chui už scenos ir šviesų tvar- lauks visų atsilankančių. Iki pa- 
kymą. J simatymo!

Lipniūno moksleivių ateitinin-

Jurgiui Bradūnui už tvarkos

Muzikų trio groja prof. St. Šalkauskio mirties 25 metų sukakties Chi- i 
cagos ateitininkų suruoštoje akademijoj. Iš kaires — smuikininkas 
Povilas Matiukas. pianistas Manigirdas Motekaitis ir violenčelistas 
Petras Armonas. Nuotr. A. Viliušio

ryba.

Naujosios redakcijos kolek
tyvo vardu kalbėjo S. Gedvilai
tė iš New Yorko ir kvietė visus 
talkinti ‘Ateičiai”, nes tik su
jungtomis pastangomis bus į- 
manoma žurnalui pasiekti jau
nimą.

ASS centro valdybos rūpes
čiu buvo visi posėdžio dalyviai 
pavaišinti pietumis Sharko’s 
West restorane. Dar kartą bu
vo pasidalinta mintimis, visų 
trijų sąjungų pirmininkai žo
džiu perdavė linkėjimus “Atei
ties” žurnalui ir federacijos va
das dr. J. Girnius tarė užbaigia-

apžvelgęs “Ateities” žurnalo mąjį žodį, primindamas iš spaus 
kryptį, įvertinęs redaktoriaus tuvės išeinančią knygą — Idė- 
S. Radvilos ir administratoriaus ja ir laikas.
J. Račkausko, senj. ir kolekty- • A. V.

DIELININKAICIO KUOPOS 
KALĖDINIS SUSIRINKIMAS

Ateinantį antradienį, gruo-

Dalyvauja jaunučių ir jau
nesniųjų mergaičių bei berniu
kų grupės. Tėvelių dalyvavimas 
taip pat mielai laukiamas. Tu
rėsime Kalėdų šventėms pritai
kytą programą.

Kuopos vadovybė 

LIPNICNIECIŲ DĖMESIUI!

ASS ir MAS centro valdybų bendro posėdžio, įvykusio gruodžio 10 d. 
Chicagoje, dalyviai: MAS pirm. R. Laniauskas, S. Gedvilaitė, kun. K. 
Žemaitis, ASS pirm. J. Baužys, stovi — J. Žadeikis, P. Narutis, B. Lu
košiūnas, S. Laniauskas ir J. Polikaitis. Nuotr. A. Viliušio

“TĖVYNĖS SARGUI” 70 METŲ 
SUKAKTIS

Lietuvių krikščionių demc- 
kratų leidžiamas žurnalas “Tė
vynės sargas” švenčia šiais me
tais 70 metų sukaktį nuo jo 
pasirodymo. Kadangi minėtas 
žurnalas visada rodė daug prie. , , ... . i _ , . . !lis už talkinimą “Tėvynės s:lankumo ateitininkams, tai tą, ,v . .

. . 2111sukaktį ir mes turime paminė- ® 
ti. “Tėvynės Sargas” pradėtas un 
leisti sunkiomis sąlygomis — ai. r„as * -j I ^asi. ° 
rusu spaudos draudimo laikais. va“zlos uždarytas , m.nėt, v.e- 
Pirmuoju redaktorium buvo ~ treJUs metus. Po jo
kun. Liaiis, kuris tuo laiku bu-, uedagavm,, pereme kun. Tu- 

Tjr -ii mas- Taip is mažo laikraščio,vo Kauno įgulos katalikų kanų < . v -n ,
valdžios ap- Pradet0 klstl Pnes 70 metli la’ 

bai sunkiomis sąlygomis, išaugo 
į gana turiningą politikos ir so-

kapelionas. Rusų valdžios ap
kaltintas, jis buvo uždarytas į 
Kretingos vienuolyną, kame bu
vo laikomi rusų valdžiai nusi
kaltę kunigai.

Jam ten būnant, slapta Šv. 
Kazimiero draugija paskyrė vi
są 215 rublių kasą ir paprašė 
išleisti naują laikraštį vietoje 
“Apžvalgos”, kuri buvo labai 
rusų persekiojama. Kun. Tumas 
parašė įžanginį straipsnį. Tą 
naują laikraštį pavadino “Tė
vynės sargas”.Jis buvo spaus
dinamas Tilžėje. Kun. Lialis ne
tik redagavo jį, bet vedė per
nešimo darbą per vokiečių sie
ną ir rūpinosi jo išplatinimu. Tą 
darbą padėjo kiti kunigai kaip 

! kun. Kazlauskas ir eilė kitų 
žmonių. Išplatinimui daug pa
dėjo grafo Tiškevičiaus vežikas, 
nes visa grafo šeima buvo pa-

PADĖK A
Kaip pavasario gėles pasisklai- 

do po visą pievą, taip ir mūsų ge
radariai - rėmėjai yra pasisklaidę 
po visą Ameriką. Šiuo metu, ka
da pradėjome bažnytinius naujuo
sius metus ir artėjame į didžiąją 
Kalėdų šventę, ypatingai, Jus, bran
gūs rėmėjai, prisimename ir nori
me viešai išreikšti savo padėką už 
visokią paramą ir pagalbą.

Chicaga ne tik lietuvių skaičiumi 
lenkia kitas vietoves, bet ir geri 
jų darbai toli siekia. Dėkojame 
Chicagos Apygardos Valdybai su 
pirmininke M. Remiene priekyje, 
visoms skyrių pirmininkėms ir jų 
padėjėjoms, visiems ir visoms rė
mėjoms ir dalyviams už nuotaikin
gą vakarienę, suruoštą lapkričio 13 
d^eną Jaunimo Centre. Daug įdėjote 
darbo ir vargo. Ačiū Jums už vis
ką. Gaila, negalėjau pati dalyvauti, 
bet iš kitų pasakojimų, jaučiuosi 
tartum su Jumis buvusi. Dėkojame 
ir mados parodos išvykos dalyvėms 
į Clevelandą.

Dėkojame clevelandiškiams už 
madų parodos surengimą, organi
zavimo darbą, prisidėjimą ir parė
mimą.

Galime pasidžiaugti, kad Jūsų 
visų parama auga Matulaičio Se
natvės ir Poilsio Namai. Dievas lei
džia palankų orą, gražų šiltoką, tai 
lengviau statybos darbai stumiasi 
į priekį. Vieno aukšto sparnai jau 
pakilo iki stogo.

Kada artėjame į Kalėdas, pri
simename, kad Kristus pats save 
atidavė, kad palengvintų, kartu iš
gyventų mūsų gyvenimą, taip ir 
Jūs auka ir atsižadėjimu lengvina
te kitų gyvenimo naštą. Ačiū Jums.

Tegul Dieviškasis Kūdikis sutei
kia Jums gausios palaimos ir įneša 
tyro džiaugsmo į kasdienos gyve
nimą.

.Su geriausiais linkėjimais šven
tėse,

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserys
SESUO M. ALOYSA

M O V I N G
SERfiNAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

lanki tam laikraščiui. Platinimą 
vykdė per atlaidus, turgaus 
dienomis ir kt.

Nemaža žmonių 
nuo rusų ,pvz. kun.

nukentėjo 
Tumo bro-

buvo
Lialis

cialinių mokslų žurnalą. Linki
me šiam žurnalui sėkmės. Lai
mingai švęsti 100 metų jubi
liejų. Joit. .Pr.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais Ir sekmadieniais nuo S.30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.

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

Telef. HEmiock 4-2413 
7IBS South Maplewood Avenue

Chicago, Illinois 00029

JERRY’S TAVERN 
AND LIQUORS 

' Vietiniai ir importuoti gė
rimai parduodami pigiausio
mis kainomis.

JERONIMAS GROTUZAS 
4622 So. VVestern Avė. 

Telef. — 254-0175

BUS MOKAMA PRADEDANT 

SAUSIO 1 D. 1967 M.

UŽ VISAS SĄSKAITAS.

u t u a I 
ederal 
avings
2212 YVEST CERMAK ROAD 

CHICAGO, ILL. 60608 
John J. Kazanauskas. P res.

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ

Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos

Nuo spalio mėn 17 d. 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki $15 000 00 
per Federal Savings & Loan Insurance Corporation. ’ /-

4545 YVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society

Subscription rates: $16.00 per year in Chicago, Cicero and Forign 
$14.00 per year outside of Chicago and in Canada

Prenumerata: Metams *4 metų 3 mėn. I mėn.
Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje $16.00 $8.50 $4.50 $1.75
JAV ir Kanadoj $14.00 $7.50 $4.00 $1.50

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8 - 9538

_ • Redakcija dirba kasdien
s 8:30 — 5:30, šeštadieniais 
| 8:30 — 12:00.

Administracija dirba kas-
8:30 -*- 5:00, šeštadie- 

= niais — 8:30 — 12:00.

J & S CONSTRUCTION CO. 
JIII.IAN SEDEAUSKAS 

100 Boylston St., Boston, Mass. 
Atliekame Jvairlus namų darbus 11 

vidaus ir IS lauko. 
Nemokamiems apskaičiavimams, 

skambinkit
Telef. — 338-7700

sar-
išsiųstas į Sibirą, 
redagavo minėtą

* RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS |

NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMŲ TAISYMAS.
- GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS. | 

2412 YVEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60029, TEL. — 471 - 2446

CIRCUIT T.V.

KALĖDŲ ŠVENTĖS 
JAU ČIA PAT!

Pasiskubinkite apsirūpinti skaniais Brighton Bakery kepiniais, kad 
turėtumėte kuo svečius pavaišinti. Sūnus A. Mackevičius ir žentas A. Ra- 
guckas, talkinant jau prityrusiam ir Lietuvoje pasižymėjusiam skaniais ke
pyklos gaminiais Feliksui Mackevičiui, gavo pripažinimą ir Čikagoje iš 
miesto majoro Richard J. Daley. Už tobulus kepyklos gaminius, kurie buvo 
išstatyti Holiday Folk Festival 1966 metais, Brighton Bakery gavo pagy
rimo lakštą su majoro parašu. Dalyvavo 600 Chicagos kepyklų, ir malonu 
pažymėti, kad lietuvių kepykla gavo tokį aukštą įvertinimą.

Artėjančioms Kalėdų Šventėms pasiruošę esame gerai, bet prašome 
ir šeimininkių bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anks
čiau, kad galėtume visokiais gaminiais aprūpinti visus ir tinkamu laiku.

Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, dabar kepame 
ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkucheną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais.

Sava užsakymus perduokite telefonu VIrginia 7-1250, tuojau pat, ar
ba atvykite asmeniškai Į kepyklą ir galėsite ramiai laukti Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų.

Priimame užsakymus ir iš kitų miestų ir pasiunčiame paštu.

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 46th Place, Chicago, III. 60632



PĮdelig žygis —

KRUOPŠTUS PASIRUOŠIMAS
Visuotinio Bažnyčios susi

rinkimo dekretus neretai mė
gina aiškinti net tie, kurie nė
ra tam pasiruošę ir kurie ieš
ko sukelti tik nuostabą, o ne 
Kiliau atskleisti tiesą ir paro
dyti Bažnyčios tikslus. Tokie 
dekretų aiškintojai dažnai pa
simeta savo aiškinimuose ir 
atitrūksta nuo tikrovės, kuriai 
Pažinti reikalinga gilių studi
ją. Užtat ir išvados padaro
mos perplačios, netikslios ir 
klaidingos, — jus gali suklai
dinti ne tik pačius aiškinto
jus, bet ir tuos, kurie mėgina 
nuoširdžiai savo gyvenime 
tuos nau juosius ivisuotinio su
sirinkimo nuostatus pritaikyti.

Mūsų tarpe, taip pat nevi- 
suomet šie dekretai randa tiks 
lų atskambį. Kartais taip aiš
kinama, tartum jie būtų skirti 
ne pačios Bažnyčios geresniam 
religiniam, sielovadiniam ir ad
ministraciniam prisitaikymui 
šių dienų reikalavimams, bet 
tiktai didesniam individualiz
mui ar paskirų grupių reika
lams pabrėžti. Tačiau ne ta 
buvo Bažnyčios mintis ir ne to 
ji siekia naujaisiais dekretais. 
Bažnyčios tikslas atgaivinti 
religinį gyvenimą nauja litur
gija, pritaikyti drausminius 
nuostatus dabarčiai, paleng
vinti administracinius pasi- 
tvarkymus, kad visa tarnau
tų vienam svarbiausiam tikslui 
— Dievo karalystei plėsti šio
je žemėje.

Mėginant ko nors naujo 
siekti pagal visuotinio Bažny
čios susirinkimo dekretų dva
sią, reikalinga, pirma gerai 
juos išstudijuoti, surasti juose 
Bažnyčios norą ir pagal juos 
taikyti savo gyvenimą bei sie
kimus. Kitu atveju mes tik 
iškreipsime krikščioniškų sie
kimų kelius.

Vienas iš tokių perplačių ir 
netikslių aiškinimų yra mažes
nio priklausomumo parapijoms 
ar vyskupijoms pabrėžimas. 
Vyskupijos ir parapijos yra 
ir bus pagrindiniai vienetai, 
kurių nepakeis nei organizaci
jos, nei katalikų akcijos bū
reliai, nei kokios nors kitokios 
kad ir labai dvasingos krikš
čionių grupės. Vyskupijos ir 
parapijos Bažnyčioje yra tie 
gyvi narveliai, kurie sudaro 
tobulą Bažnyčios organizaciją. 
Dėlto naujieji dekretai kaip 
tik ir duoda daugiau teisių 
vyskupijų valdytojams, kad jie 
būtų ne tik arčiau savo narių, 
bet ir labiau galėtų su jais 
dieviškuose dalykuose bendra
darbiauti. Vyskupų konferen
cijos turi dar platesnių teisių 
apspręsti savo krašto Bažny
čios rekialus, kad jų siekimai 
labiau atitiktų šių dienų rei
kalavimams. Tačiau ir čia Šv. 
Tėvas, kaip visos Bažnyčios 
galva, pasilieka sau teisę da
ryti galutinius sprendimus, 
naujų pertvarkymų patvirtini
mus ir mokymo autoritetą.

Parapijų tikslas, kaip anks
čiau, taip ir šiandien yra tas 
pats — mokyti Kristaus moks 
lo, teikti sakramentus, auklė
ti dvasiniam gyvenimui ir į- 
jungti visus tikinčiuosius į re
liginį gyvenimą. Užtat parapi
jų vadovų pareiga atsižvelgti 
į savo narių reikalus, nusitei
kimus, kalbėti jiems supran
tama kalba ir padėti gyventi 
dvasiniu gyvenimu. Bet ir pa- 
rapiečių pareiga lieka ta pati 
— įsijungti į parapijos gy
venimą visais galimais būdais,

PRIEŠ 50 METŲ
“Draugas", 1916 m. gruodžio 17 d.

Kas bus Ijenkjios vaidinus? — 
Jau buvo pranešta, kad Lenki
jos valdovu skinamas mirusio Aust
rijos imperatoriaus brolėnas kuni
gaikštis Karolis Steponas. Jis ge
rai kalbąs lenkiškai ir esąs susi
pažinęs su Lenkijos reikalais. Jo 
frnnnn lenkė —kunigaikštytė Lu- 
buSdroką. i Viena Stepono , duktė 
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dalyvauti jos liturginėse ap
eigose, kuriose visi susijungia 
viename tikėjime ir viename 
Dievo garbinime. Liturgijos 
pakeitimas, įvedant gyvąsias 
kalbas, yra Bažnyčios noras, 
kad visi parapijos nariai pa
maldose dalyvautų glaudžiau 
taip savęs ir su Dievu susijun
gę, nes tai yra religinis ak
tas, kurio negali joks tikras 
parapijos narys apleisti.

Lietuviškos parapijos išeivi
joje turi dvigubą pareigą, nes 
joms reikia aptarnauti para- 
piečius dviemis kalbomis. Nė
ra jokios problemos ten, kur 
parapija yra vienalytė, bet su 
šia problema susiduriama šio 
krašto parapijose, kur dvi kal
bos yra būtinybė, nes jas jau 
sudaro skirtingų kalbų para
pijos nariai. Dėlto parapijų 
atžvilgiu lygias pareigas turi 
jų vadovai ir patys parapie- 
čiai.

Tautinės kalbos klausimą 
viešai iškėlė moksleiviai atei
tininkai vadinamu “žygiu į Ro
mą” — raginimu keriptis į 
Šv. Sostą dėl lietuvių kalbos 
bažnyčiose vartojimo, dėl lie
tuvių vyskupų paskyrimo ir 
platesnių teisių parapijų tvar
kyme. Tikslas geras, bet dėl 
priemonių, kurios naudotinos, 
dar reikalinga kruopštaus pa
siruošimo. Teisybė yra, kad 
dekretas apie vyskupų parei
gas Bažnyčioje (nr. 23, 3) 
leidžia skirtingų apeigų kata
likams turėti savo dvasios va
dovus, net savo vyskupus. Taip 
pat ten liečiami ir skirtingų 
kalbų tikintieji, kurie dvasi
niuose reikaluose turėtų būti 
aptanraujajni jiems supranta
ma kalba, bet taip pat aišKiai 
sakoma, kad jie turi būti ap
tarnaujami savo klebonų ar
ba vyskupų vikarų, tai yra 
kad vienoje ar kitoje vyskupi
joje, kur skirtingos kalbos 
tikinčiųjų yra pakankamas 
skaičius, būtų specialiai skir
tas kunigas tos kalbos tikin
tiesiems. Kartais jis gali bū
ti ir vyskupas, jei tikinčiųjų 
skaičius didesnis, bet jis yra 
savo vyskupo ordinaro piie- 
žifir j, kaip jo generalinis vi- 
ka.us, kancleris ar paprastos 
parapijos klebonas.

Kad neapgaudinėtumėm savęs 
netikromis viltimis ir nepada- 
rytumėm netinkamų žygių, 
pirmiau būtina gerai išstudi
juoti teisinius pagrindus, su
sipažinti su įvairiais dekretais 
ir suprasti tikrovę. Katalikiš
kų organizacijų centrai turė
tų atlikti studijinio darbo da
lį ii duoti aiškias direktyvas, 
o paskiri mažesni vienetai ga
lėtų kreiptis į savo vyskupus, 
kad jie savo vyskupijose su
teiktų teisę ir lietuviams sava 
kalba dalyvauti liturginiame 
ir parapiniame gyvenime. Ga
lima kreiptis ir į vyskupų kon
ferenciją, bet ir čia turime eiti 
ne išgalvotais skaičiais, bet 
tikrais sąrašais lietuvių, kurie 
priklauso parapijoms, kurie da 
lyvauja religiniame gyvenime 
ir kurie lietuvių kalbą laiko 
sava kalba. Žygis į Šv. Tėvą 
galėtų prasidėti tik tada, kai 
į mūsų balsą niekas neatsi
lieptų ir mūsų teisėtų prašy
mų nepaisytų. O šiuo meiu 
reikia organizuoti visus lietu
vius, kad lietuviškos pamal
dos būtų užpildytos ir kad 
lietuvių kalba ten skambėtų 
visose lietuviams skirtose pa
maldose. Pr. Gr.

čio Cartoryskio, o kita — už sulen
kėjusio lietuvio didiko Radzvilos.

Vilnius pirko maisto iš Vokieti
jos. — Amsterdamo laikraštis 
“Nordeutsche Allgemeine Zeitung” 
informuoja, jog vokiečiai surinko iš 
Vilniaus miesto gyventojų pusę 
milijono dolerių už atgabentą ia 
Vr>kijetįj05 ®i34įtą.

Vokietijos vyriausybės rūpesčiai
Krikščionių demokratų ir socialistų su sitarimas vyriausybei sudaryti kelia 

naujus rūpesčius

Rimties valandėlei

NETEISKITE, KAD NBOTUMĖT 
TEISIAMI

Vokiečių spauda, net buvu
sio kanclerio priešai, pagar
biai atsisveikino su Ludwig 
Erhardu, padėjo patrauklių 
gėlių puokštes prie jo kojų, 
nors jis tarė: aš pasitraukiu 
iš kanclerio pareigų, bet ne iš 
politinės veiklos. Naujoje vy
riausybėje jau kiti veidai. So
cialistai po 17 metų — vėl vy
riausybėje. Jie pasiuntė pajė
gius, bet keistų politinių išmie
rų vyrus ministerijoms vado
vauti. Didžiųjų partijų sąjun
ga rodo dabartinės vyriausybės 
stiprybę ir silpnybę. Ji stipri, 
jei partijos susitars dėl kraš
to vidaus ir užsienio politikos, 
tačiau ji gali pakrikti, joms 
nesusitarus dėl tarpusavio nuo
laidų. Po trejų metų jos vėl 
bus varžovės rinkimų metu. 
Dalis socialistų nepritarė są
jungai, nes socialinės, ūkinės 
ir užsienio politikos reformos 
reikalauja ilgesnio tarpsnio 
kurio metu gali nusilpti socia
listų partijos įtaka.

Partijų derybos
K r i k š č i o nys demokratai 

(CDU ir CSU) vieni negalėjo 
sudaryti naujos vyriausybės, 
nes Bundestage neturi daugu
mos. Pasitarimai su liberalais 
(FDP), kurie pasitraukdami iš 
vyriausybės nuvedė L. Erhar- 
dą prie Rubikono, nieko gero 
nežadėjo. Jie daug reikalavo, 
bet mažai ką galėjo duoti. Li
beralai tuomet metėsi į dery
bas su socialistais (SPD), ku
rie, sugaišę 10 vai. pasitarime, 
įsitikino, jog jų persvara Bun
destage būsianti maža naujai 
vyriausybei palaikyti, o libera
lus jie laikė nevieningais ir ne
patikimais valstybei vadovauti.

Socialistų padėtis buvo ne
lengva. Jie norėjo patys vy
riausybę sudaryti, bet atsisakė. 
Jie galėjo ir toliau pasilikti opo
zicijoje, bet šis kelias neįtikino 
balsuotojų, kad yra pats geriau
sias daugumai gauti. Vokietijos 
padėtis yra rimta sudėjus ran 
kas sėdėti. Partijos pirminin
kas Willy Brandtas ir ypač 
jos vadovas Herbert Wehneris 
nusistatė remti krikščionių de
mokratų vyriausybę. Jie žino
jo, kad valstybės iždas tuščias, 
valstybės biudžetas tebelaukia 
skubaus svarstymo ūkio refor
moms paruošti ir joms įgyven
dinti ilgo tarpsnio. Socialistų 
įsijungimas į vyriausybę užde
da jiems atitinkamą pareigą. 
Ar jie galės priversti krikščio
nius demokratus atsisakyti 
pvz. žemės ūkio rėmimo? Jie 
tarėsi su krikščionimis demo
kratais ir dėl vidaus, ūkio ir 
užsienio politikos gairių, tačiau 
daugelis klausimų liko atvirais. 
Krikščionys demokratai darė

JONAS DAILIDE
PRIE MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJOS ISTORIJOS 

M. KRUPAVIČIUS

Tad nieko stebėtino, kad iš pirmos valandos atsi
radęs Lietuvoj Jonas Dailidė vokiečių įtartas buvo se
kamas sustiprintu uolumu. Jie žinojo kiekvieną jo už
mojį ir kiekvieną krustelėjimą. Ir reikia manyti, kad jo 
likimas vokiečių buvo išspręstas pačioj jo pasireiškimo 
pradžioj. Jo mėginimai suorganizuoti mokytojus ir 
bendrai inteligentus lietuvius ir kaimo jaunimą galuti
nai vokiečius įtikino, kad jis grįžo į Lietuvą kliudyti vo
kiečių tikslams siekti okupuotoj Lietuvoj ir todėl jis iš 
Lietuvos turi būti pašalintas.

Okupacijos meto sąlygose nebuvo įmanoma, bet 
kokia lietuvių politinė veikla ir rengimas visuomenės 

. nepriklausomybės metui. Tad Jonas D. be minėto užnu- 
j gario savo veiklai paremti ir sutikti nepriklausomybei 
I organizavimo sutelkė visą dėmesį ir pastangas prie mo
kyklų organizavimo.

Pats Jonas D. savo dienorašty šiuo klausimu taip 
rašė: “O, brangi mokykla, kiek dėl tavęs naktų buvo ne
miegota, kiek kartų šiuo reikalu buvo vaikščiota pas vo
kiečių valdžią, kiek reikėjo pavargti ir visko pakęsti nuo 
vokiečių ir nuo savųjų, kol tave sukūrėm. Dėl tavęs bu
vau pasiryžęs dirbt, vargt ir kentėt, dėl tavęs buvau pa
siryžęs visa iškęsti, kad tik tu gyvuotum...”

Vokiečių tikslas buvO lietuvius nutautinti ir suvė- 
kietiAti, Jobo D. gi — beleisti jų nutautinti ir išlaikyti

GEDIMINAS GALVA

nuolaidas, kurios nepažeidė jų 
savigarbos.
Juosva — rausva vyriausybė

Didžiųjų partijų sąjungos 
vyriausybei sudaryti didžiausiu 
rėmėju buvo Herbert Wehne- 
ris, kadaise buvęs komunistas. 
Jis darė nuolaidas, išprievarta
vo socialistų partijos vadovybę 
ir Bundestago atstovus, kai jie 
šį klausimą sprendė. Dideliu 
spaudimu jis iškovojo daugu
mą. Šį kartą socialistų partija 
peržengė Rubikoną. Naujoje 
vyriausybėje jie iškovojo svar
biausias užsienio, ūkio, teisin
gumo, nutylint butų, prekybos 
ir kooperacijos ministerijas.

Naujoji vyriausybė paskubo
mis turi paruošti naują biudže
tą bent per tris mėnesius, į- 
statymų projektus ūkiui pu
siausvyroje išlaikyti, naujoms 
pramonės šakoms remti, kovo
ti prieš infliaciją ir valstybės 
finansams reformuoti. Ūkinės 
reformos gali sukelti nesutari
mus tarp finansų ministerio 
Franz Josef Strausso ir ūkio 
ministerio Kari Schillerio, ku
ris buvo nepalankiai nusiteikęs 
bendradarbiauti su krikščioni
mis demokratais.

Naujos gairės
Patikimi šaltiniai nurodo, 

kad krikščionys demokratai 
atsisakė sustingimo užsienio 
politikoje. Jie padarę nuolaidų 
socialistams ne tik glaudžiau 
bendrauti tarp vokiečių vals.

Kalėdų šventėms besiruošiant

tybių, bet ir užmegzti glaudes
niems ryšiams su liaudies res
publikomis ir patylomis pripa
žinti Oderio-Neisses sieną. Šis 
susitarimas nepadarė jokios į- 
takos į Europos politiką. Pran
cūzija tebelūkuriuoja ir Angli
jai praveria duris pradėti pasi
tarimus su Ūkine Europos ben
druomene jon įsijungti. Vokie
čių naujai vyriausybei tebeke
lia rūpestį nuolatinis Maskvos 
puolimas, kurį Kosyginas pa
kartojo net viešėdamas Pary
žiuje, kad Federalinė Vokieti
ja tik nuolaidomis gali pirkti 
savo saugumą.

Federalinė Vokietija tegalės 
pradėti “mažųjų žingsnių” po
litiką, kurią anksčiau piršo W. 
Brandtas, dabartinis užsienio 
reikalų ministeris. Gerhard 
Schroederis, buvęs JAV drau
gingos užsienio politikos šali
ninkas, paskirtas krašto apsau
gos ministeriu, jau pačioje nau 
jos ministerijos tvarkymo pra
džioje turėjęs susidurti su ne
malonia amerikiečių Starfigh
ter lėktuvų byla.

Naujoje vyriausybėje dides
nės įtakos turės Straussas 
(CSU) ir socialistai Wehneris, 
Brandtas, kuris gali ieškoti ke
lio į Maskvą vokiečių klausi
mams spręsti.

Tautinės vienybės vyriausy-1 
bė turi plačią atramą parla
mente, tačiau jos politika pa
reis nuo partijų sutarimo jas 
skiriančiais klausimais. Ji pa
liks apgailėtinus pėdsakus, jei 
krikščionys demokratai bandys 
palikti juosvus, o socialistai— 
rausvus pėdsakus.

sąmoningais ir kovingais lietuviais. Tad tikslai kirtosi. 
Jono tikslai kliudė ir sprogdino vokiečių tikslus. Vokie
čiai į tai abejingai žiūrėti negalėjo ir buvo pasirengę juo 
nusikratyti.

Kaip jau esu minėjęs, Jonas D. buvo nuvykęs į aukš
čiausią vokiečių okupacinės valdžios organą nusiskųsti 
vietinių organų daromomis lietuviams skriaudomis: 
plėšikavimais, baudomis, nežmoniškais suvaržymais. 
Vienu tarpu jis nuvežė į Vilnių tokių pagrįstų ir gerai 
dokumentuotų skundų virš 200 tik iš netolimų Marijam
polės apylinkių. Aišku, skundų gavėjai į juos neatkreipė 
jokio dėmesio. Apie juos painformavo vietinę Marijam
polės administraciją. Jai gi toks Jono D. elgesys buvo 
neleistinas, netoleruotinas ir baustinas. Jos kantrybė ga
lutinai išsisėmė. Ji laukė tik tokios progos, kad galėtų 
be per daug didelio lietuvių suerzinimo Jonu nusikraty
ti. Tokia proga netrukus pasitaikė.

Vokiečiai lietuvius laikė beteisiais vergais. Jie bu
vo įsakę visiems lietuviams sutiktus žandarus, karinin
kus ir kitus jų pareigūnus pasveikinti kepurių nusiėmi- 
mu. Išimties nedarė ir kunigams, vykstantiems su Šven
čiausiuoju pas ligonius. Utenos tuometinį kleboną už 
nenusiėmimą kepurės prieš sutiktą žandarą sumušė ligi 
kraujo ir grąžino namo. Buvusios nepriklausomybės 
laikais Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje už tokį pat nu
sikaltimą kelis kunigus, vykstančius taip pat pas ligo
nius su Švenčiausiuoju, žandarai buvo grąžinę ir įdavę 
to administracinio vieneto vyriausiajam pareigūnui. 
Vieni jų buvo nubausti, kiti tik griežčiau įspėti.

Lietuvos okupanto toks elgesys primena XIV am
žiaus liūdnus ir sunkius Šveicarijos laikus, kai ji buvo 
kaimynų draskoma ir kamuojama. Tokio okupanto, 
mūsų laikų terminu tariant, komisaras Gesleris iškabino

Šiame gyvenime daugelis gali 
rasti suraminimą skaitydami 
šv. Pauliaus pirmojo laiško Ko- 
rintiečiams pasakymą: “Man 
mažiausia dalykas, kad aš jūsų 
ar žmonių teismo dienos esu 
teisiamas” (4,1).

Keliais atvejais šv. Pauliui 
teko stovėti prieš teisėją ir būti 
nuteistam į kalėjimą, kurio var
gus jis iškentėjo dėl tikėjimo. 
Jo nevargindavo kitų žmonių 
nuomonės apie jį, — jam buvo 
svarbu skelbti Kristų ir Jo e- 
vangeliją. Jis žinojo, kad jis 
bus nekenčiamas dėl Kristaus, 
jis drąsino save su žodžiais: 
“Mano teisėjas yra Viešpats” 
(IKor. 4,4).

Mūsų kasdieniniame gyveni
me mes gal esam apkalbami, 
kad dirbam vienai ar kitai or
ganizacijai iš puikybės ar gar
bės troškimo. Kiti gali manyti, 
kad mūsų aukos turėtų būti 
gausesnės, negu jos' yra. Treti 
įtaria mūsų pasiaukojimą Baž
nyčiai. Už tą patį darbą galime 
susilaukti pagyrimo ir papei
kimo.

Tikrai visi turėtume džiaug
tis, kad galutinai ne žmo lės, 
bet Dievas bus mūsų teisėjas, 
o Jis yra visažinantis ir visama- 
tantis. Svarbu, kad Jis vienas 
darys sprendimą apie mūsų gy
venimo vertę. Jis vienas duos 
atlyginimą už mūsų pasiaukoji
mą Bažnyčiai, artimui ir tėvy
nei.

Dirbkime, neklausydami kitų

Šio sekmadienio skaityme šv. 
Paulius maldauja klausytojų: 
“Tegul žmonės į mus žiūri, kaip 
į Kristaus tarnus ir Dievo pas
lapčių teikėjus” (IKor. 4,1). 
Tokiais atvejais, kai kiti kriti
kuoja mūsų darbus, mums rei
kia nemažai pasiryžimo ir su
sikaupimo darbų laike. Tokie 
sutrukdymai erzina mus ir su
trukdo mūsų veiklą, jei mes 
nepriimam šv. Pauliaus patari
mo: “Mano teisėjas yra Vieš
pats”.

Dirbam ar triūsiam pagal vi
sas jėgas, kurias Dievas yra 
mums davęs; paliekam sprendi
mus, nuomones kitiems. Jei dar 
bai nuoširdžiai atliekami ir ne
sirūpinama, koks bus mums už 
mokestis už padarytuosius ge
rus darbus, tie spėliojimai ne
suks galvos ir netrukdys darbų 
atlikimo.

Darbo vietoje, kai reikia 
mums susitelkti, mes žinom, 
kad galime prarasti darbą, jei 
jis bus netinkamai atliktas, to
dėl išmokstam nepaisyti kitų 
išmetinėjimų ar kritikavimų. 
Ten esam priversti nepaisyti 
kitų nuomonės, svarbu, kad vir
šininkai būtų patenkinti atliktu

tą sritį okupavusios kunigaikščio kepurę ir liepė visiems 
praeiviams jai nusilenkti. Vilius Telis to žeminančio 
žmogų įsakymo nevykdė. Už baudą jam buvo įsakyta 
nuo savo sūnaus galvos nušauti obuolį. Jis tai laimingai 
padarė. Sūnus išliko gyvas ir nesužeistas. Tegu tai legen
da. Bet ji atvaizduoja anų laikų Šveicarijos būklę ir švei- 
cariečių nuotaikas ir nusistatymus.

XX gi amžiaus Lietuvos okupanto kaizerio Viliaus 
II komisarai tokią kepurę iškabino ne vienoj vietoj, bet 
po visą Lietuvą, net pakelėse. Mūsų lietuviškasis Vilius 
Telis — Jonas Dailidė nebuvo toks laimingas. Jis jautė
si esąs namie, savo tėvynėje. Okupantus laikė laikinais 
žiauriais praeiviais. Pasveikindavo tik pažįstamus parei
gūnus. Nepažįstamų kepurės nusiėminiu negarbino. 
Vokiečių administratoriai pasirinko šį jo “nusikaltimą” 
jam nubausti.

1917 m. vasario 16 d. Jonas D. eidamas viena 
Marijampolės gatve sutiko leitenantą Viggersą. Jis, kaip 
paprastai, norėjo praeiti pro sutiktąjį nekreipdamas dė
mesio. Bet leitenantas jį sulaikė ir čia pat gatvėje “nutei
sė” keturiomis paromis kalėjimu arba 20 markių pini
gine bauda. Jonas D. pasirinko kalėjimą. I kalėjimą jį 
uždarė ne tam, kad bausmę atliktų, bet kad jis daugiau 
Lietuvos nebematytų. Nuvedęs į kalėjimą leitenantas 
Jonui pranešė, kad rytojaus dieną jį išgabens į Vokieti
ją. Sprendimas buvo įvykdytas. 1917 m. vasario 17 d. 
Jonas Dailidė atsisveikino su savo numylėta tėvyne Lie
tuva, kuriai buvo pašventęs savo jaunąsias jėgas ir ener
giją ir dėl kurios laisvės ir gerovės, kaip vėliau pasirodė, 
paukojo savo ne tik laisvę, bet ir gyvybę.

Štai tos svarbiausios priežastys, dėl kurių Jonas Dai
lidė buvo išvežtas į Vokietiją.

(Bus daugiau)

darbu. Jei darbdavys pradėtų 
būti nepatenkintas mūsų darbu, 
tada būtų rimtas rūpestis.

Mūsų dvasiniame gyvenimė, 
visuomeniškuose darbuose ar 
mūsų pasiaukojime Bažnyčiai 
mums malonu žinoti, kad būsi
me visai teisingai nuteisti pa
gal visas gyvenimo aplinkybes. 
Ir būsime teisiami tokio Teisė
jo, kuris yra visažinantis ir tei
singiausias. Turime reikšti Jam 
padėką kasdien, kad toks bus 
mūsų teisėjas išganymo reika
luose.

Neikime į teismą

Kad sunku pergyventi perse
kiojimus, kurie ateina iš kitų 
žmonių, ypatingai artimųjų^ vi- 
s; žinome. Vis'/ien dažnai pasi
taiko gyvenime, kad tie patys, 
kurie kenčia, ginasi prieš kitus 
sa išmetinėjimais prieš perse
kiojančius. Jiems neužtehka 
gintis su šv. Pauliaus žodžiais: 
“Mano teisėjas yra Viešpats”.

Šv. Raštas, ypatingai Nau
jasis Testamentas, duoda kiek
vienam apsigynimui priemonių. 
Tokie apsigynimai gali būti su
raminimai: “Neteiskite, kad
nebūtumėte teisiami. Nes ko
kiuo teismu teisiate, tokiuo ir 
jūs būsite teisiami; ir kokiuo 
saiku seikėjate, tokiuo bus ir 
jums atseikėta” (Mat. 7,1-2).

Šv. Paulius neužgynė visišką 
kritikavimą ar teisimą, nes Kris 
tus teisė vyriausius kunigus, 
rašto žinovus ir pariziejus ir Jo 
sprendimai buvo pilnai teisėti. 
Mes irgi galime išreikšti tei
sybę, kur reikalinga išreikšti, 
kur galima padaryti gerą su tei
sybe ar kur galima apsaugoti 
draugus nuo didelių klaidų. 
Kritikuokime valdžios tarnus, 
jei aiškiai žinome, kad galėtų 
būti geriau daroma, bet neįvei
kime jų asmeninio gyvenimo. 
Tegul vien tik Dievas spren
džia apie jų sąžinės reikalus; 
tegul jie išsiaiškina Dievui, ko
dėl jie kai kuriuos dalykus taip, 
o ne kitaip daro. Šio sekmadie
nio skaityme raudame tikrąjį 
sprendimą apie tuos reika'iis: 
“Taigi, neteiskite pirm laiko, 
iki neateis Viešpats, Jis tai ap
švies paslėptuosius ’ tamsybėse 
dalykus ir atidengs širdžių su
manymus. Tuomet kiekvienam 
bus jo pagyrimas iš Dievo” (I 
Kor. 4, 5). P. P. Cinikas, MIC

— Prancūzų valdžia išleido 
potvarkį, kad dabar tėvai galės 
duoti savo vaikams vardus, ko
kius norės. Nesvarbu kokios 
tautos jie būtų. Iki šiol tegalė
jo duoti vardus, kurie buvo į- 
rašyti prancūzų kalendoriuje.

Statistika apima vyrus ir mo 
teris.
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■AUKOS DRAUGUI
Lamsargis Mary ..,........... $5.00
Kantauskas Stasys..........  3.00
Vaišnoraitė 0...................... 3.00
Vansauskas M................... 2.00
Bočiūnas V.......................... 2.00
Pečiulis J............................. 1.00
Juzeliūnas A........................ 1.00
Jurkus Juozas................... 1.00
Naumanas A. ................... 100
Visiems aukotojams nuoširdžiai 

dėkojame už paramą.
“Brango" Administracija

AUKOS KALENDORIUI
Ragauskas A...................... $5.00
Starinskas A. ................... 4.00
Kun. Račkauskas A.......... 4.00
Kun. Dakinevičius J.......... 4 00'
Katinas Pranas .............. 4.00
Žiogas Domas ................... 3.00
Savickienė V...................... 3.00
Mikalinis Liudas K............  2.00
Dūda M..............   2.00
Pesys Algirdas ............... 2.00
Rėksnys Jonas .............. 2.00
Volbergs M.......................... 2.00
Bružas B.............................. 2 00
Dausa Alfonsas .!...... 2.00
Jonikas V............................ 2.00
Kisielienė F. ....................... 2.00
Rev. Tautkus J.................. 2.00
Kuprionis J.......................... 2.00
Kubilius Jonas................... 2.00
Bagdonas Adolfas .......... 2.00
Tamošaitis V........................ 2.00
Bražinskas Br...................... 2.00
Kudirka M. ......................... 2.00
Tiknevičius V.................. 2.00
šrubas Petras ................... 2.00
Kolis J.................................. 2.00
Walantukienė J................... 2.00

1.00Ramanauskas V. J.
Matonis Jonas ................... 1 00
Jankevičius S. 
Merkys Jonas

1.00
1.00

Jakaitis Pranas.................... 100
Kiondtat F............................. 100
Klein VI ......................... 100
Gudelis Edvardas............... 100

........... 100

........... 1.00

.......... 1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

Norkus Ann. ...
Kamarauskas K 
Žukauskas G. .
Toleikis Pranas   .............. 1 00
Zailskas T............................. 1 00
Normant J. ...
Viržintas O. ...
Sakavičius Alf.
Vaiuckienė Ona
Špokas Aleksandras..........  100
Rauba Jonas....................... 100
Jevutis J.............
Gsas Juozas ...
Jakaitis Antanas
Vaitiekūnas Petras ........ 100
Viskanta R.......................... 100
Bukas Jonas....................... 1 00
Cypas Vyt............................. 100
Arvydas J............................ 100
VaiČėliūnas Ignas ...____ 100
Peik Maria ......................... 100
Trainauskas Petras ...... 1 00
Jocius P. ...
Nesavas J. ..
Prokurat J. .
Andrukaifis J.
Kantauskas St.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Piščikas Alf...................  100
Zauka J. ..............  1.00
Žilvytis A. K...................... 100
Vaidotas J........................... 100
Petrys A............................... 100
Vindaiius B, ....................... 100
Stoltengofas ....................... 100
Ruzgą W.............................. 100
Malinauskas K. ................... 100
Bajorinienė J....................... 1 00
Rev. Maknys J. ................... 100
Bujauskas J..............   J00
Sablinskis B........................ 100
Pikūnienft R. ...... ........ 1-00
Kaunas S.............................. 1 00
Klevinsky A........................ 1 00
Jakutis St............................. 100
Markuzienė A...................... 100
Kuizinas ............................... 100
Kaminskas K. ................... 1.00
Kraučelunas A................... 100
Kuzma Vai. ............ 100
Naudžiūnas Emilija..........  100
Vaitkus P........................... 100
Abazorius E.......................... 1 00

1.00Navardauskas A.
plikšnys Povilas .............. 100
Duro A.  ............... 100
Petraitis Eva .... .................. 100
Balutis J............... 1.00
Slmols P. . .t..................... 100
Grabys J............................... 1.00
Walaitis J........................... 100
Graudienė K..................... 100

MimiiiitiHiiiiHiiiiHiimtiHiiMniitimiini
A. ABALL ROOFING C0.

Istegta prieš 49 metus. 
Dengiame virių rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kamintus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me 1* lauko. Taisome mūra — “tuck- 
pothtlng". Pilnad apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet karino laiku.ATiMirfltftbivimnJ nemokamai

iiiiiiiminmiiiiiiiiuiiiiiiiiNiMiiiiiiiiiiiiii

MOVING 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas

MIS 8a. Utnanlos Avan 
Tel. FRontier 6-1882

Dikinis A............................... 1.00
Grebiauskas St................... 1.00
Bemotaitis A....................... 1.00
Cetkauskas P....................... 1.00
Lukaševičius V................... 1.00
Bauža G. . ......................... 1.00
Bertulis Juozas................... 1.00
Tumosas Jonas................... 1 00
Virkutis Ant......................... 1 00
Kun. Paulauskas V. .... 1.00
Walančiauskas J. A.......... 1.00
Mickevičienė Teofilė..........  1 00
Bliumentalienė Fr.............. 100
Brazauskas P...................... 100
Raščiukas J.......................... 1 00
Janušonis P.......................... 100
Ozalas Ignas....................... 100
Vingilis J. A....................... 100
Naumanas A....................... 100
Kanius Jonas ................... 1.00
Vitkus A............................... 100
Žukauskas Vyt................... 1.00
Baltrušaitis J...................... 100
Stoškus Juozas.................. 1 00
Mereckis Kazys ................ 1.00
Ramanauskas Juozas .... 1.00
Andriušaitis A..................... 0 75
Visiems aukotojams nuoširdžiai 

dėkojame už paramą.
“Draugo" Administracija

HELP VVANTED — VYRAI

EXPERIENCED

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE

SET UP MEN

on Brown & Sharpe and Multiple 
Spindle — Mušt have job shop 
experience.

DAYS & NIGHTS 
Steady work for ąualified men. 
Good hourly rate plūs overtime 
& shift premlum. Full benefits in
cluding uniforms & profit sharing.

KERR - LAKESIDE
INDUSTRIES. INC.
26841 Tungsten Rd., 

Cleveland, Ohio — 261-2100

SERVICE MAN — TRAINEE — 
SINGLE

High School graduate to learn Office 
machine repair. Mušt have own car. 
Live North or Northwest, city or 
au.hu nb.

S. C. M. Corp., 775-5616

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodamas restoranas — įsteig
tas prieš 35 metus. Atsakingam 
pirkėjui perleisime biznį su mažu 
įmokejimu. Jučus Sisters restora
nas, 1608 VV. 47th St.

Parduodama geležies ir dažų 
krautuvė Marąuette Parke. Skam
binti PR 8-2393.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
IŠNUOM. didelis šviesus kambarys 
su atskiru įėjimu.

471-1359.
Išnuom. 4 didelių kambarių butas 
Marąuette pke, arti VVestern Avė. 
Naujai, gražiai išdažytas. Pagei
daujam suaugusių šeima. Skambinti 
visą dieną 778-9721.

Marąuette Parke išnuom. 5 
kamb. butas. Pageidaujama pora 
vyresnio amžiaus, kad galėtų padėti 
prižiūrėti namą. 6709 S. Artesian, 
savininkas 1-me aukšte užpakaly.

Išnuom. miegamasis kambarys vy
rui — 2423 W. Marąuette Road. 
Kreiptis 6709 S. Artesian Avė.

Cicero — Parkholme šeimai iš 
nuom. 5 kamb. (2 mieg.) butas. 1 
blokas nuo elevatoriaus stoties. 
Skambinti nuo 5 v. p.p. OL 2-2882.
Išnuom. erdvus šviesus kambarys 
su atskiru išėjimu. Atskira virtuvė 
ir šaldytuvas. Marąuette pko apyl. 
Tel. VVA 5-8848.

Išnuom. 2 kamb. butas beismente. 
6318 S. Mozart St. Skambinti po 
6 v. v. GR 6-4364.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS & HANDEES 

SO and SO gal. — Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

CONTRACTORS

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau rie- 
nuri visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning i 
naujus ir senus namus. Stogų 
rtnas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEHT METAL

4444 8. Westem, Chicago #. HL 
•T Telefonas VT 7-f447

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED VYRAI

ASSISTANT 
SUPER! N TEN DEN T

AUTOMATIC 
$CREW MACHINE

Man needed to take charge of dept. 
of multiple spindles Brown & 
Sharpe and Davenport screw ma
chines.

This is a permanent position 
with an aggressive expanding co. 
Good salary — profit sharing and

other attractive benefits.
Located In Eastem Cleveland Area 

CALL, WRFTE OR WIRE

KERR LAKESIDE 
INDUSTRIES, INC.
26841 Tungsten Rd., 

Cleveland, Ohio

SUPERVISOR
TOP NOTCH

MACHINIST OR TOOL & DIE 
MAKER FOR TOP PAY

For tvcll established Northwcst side 
company. Steady work & overtime 

Many benefits.
Call or apply in person.

CHICAGO STAINLESS 
EQUIPMENT CO.

5601 No. Elston Avė., AV S-7160

HELP VVANTED — MOTERYS♦ m
PRODUCTION

CLERK

EScperienced giri needed for clerical 
records in fabrication office. Prior 
plant clerical experience helpful. 
Excellent starting salary. Many 
fringe benefits.

Apply in person —

SOLAR LIGHT MFG. 
COMPANY

1990 N. Mannheini Rd.
MELROSE PARK, ILL.

GIRLS-WOMEN
An opportunity for you. All ages— 
clerks, typists, stenographers. We 
offer you very pleasant working 
cond’s. Good salary with security 
paid holidays, vacations, protected 
working area. Phone for conv’t. 
appt.

Apply Personnel Dept.

Inst. of Juvenile Research
Phone 341-7338

CLERICAL, — TYPIST
(■»
Good typist. Capable, accurate, neat 
person for clerical detail in congenlal 
nelghborhood Office. 5—day week, 
—benefits.

Phone 332-0675, Miss Dyer

Restoranui skubiai reikalingos

PADAVĖJA ir INDŲ PLOVĖJA
Darbo vai nuo 10 r. iki 6 vakaro. 
Marąuette pko rajone. 476 - 9009.

GENERAL OFFICE
Filing — Light typing. Bonus ■ 

i Hospitalization. Vic. - Peterson & 
Lincoln.

Phone 784 -4433
Reikalinga moteris prižiūrėti 6 me
tų mergaitę 5 d. į savaitę nuo 7:30 
v. ryto iki 12:30 vai. Marąuette 
Pko. rajone. Skambinti vakarais po 
5 vai. 568 - 2957

IMMEDIATE OPENINGS 
NOVV AVAILABLE FOR

FEMALE
MACHINE

OPERATORS

Geniai atmosphere, where your 
work is appreciated. Esccellent 
tvorking conditions and fine com
pany benefits.

Call Immediately

HAUSER PRODUCTS C0. 
1757 ,N. Kimball Avė. 

Tel. — EV 4-3737

VYRAI IR MOTERYS

COMMERCIAL OR SAVINGS 
TELLER

Hxper. preferred būt not necessary. 
Age 2(1—46. Salary open. Aak for Mr.
Mason.

DEVON BANK 
«4*» N. Weefcnm. HO H-S500

HELP VVANTED — VYRAI

Mixing Eąuipment 
Operator

To mlx Chemical Products (from 
fortnulas provided by chemists). Kx. 
perience wtth powder and pašte mix- 
ing machines helpful.

Also needed

Janitor-VVatchman
Liberal co. benefits include: Dental 
& Medical Insurance programa, paid 
vacatlons and holidays. pension plan, 
longevity bonus plan. Kree daily 
coffee. If interested visit Mr. Victor 
Murray betvveen 9:00 a. m. to 3.30 
P. m.

COE LABORATORIES, INC.
6033 Wentworth, Chicago, Illinois 

Tel. — MU 4 - 4300
An eąual opportunity employer

VVAREHOUSE MEN AND 
ORDER PICKER - PACKER

For drug sundry house
Miduest VVholesale Drug Company 

2901 South 19th Avenue 
Broadview, Illinois

EKPERIENCED CLERK
Por Exclusive Wine Shop

Should be knowledgeable or highly 
interested in imported wine«. We are 
wlll4ng to train an aggrenive man..

Call for appt. MI 2-3002

MECHANIC SUPERVISOR
for midwest multi plant operation. 
Mušt have extensive experience In 
overhaul repair and modification of 
bedding machinery. sewing machined. 
including special mattress machines. 
Salan’ open tvlth opportunity for 
g,nowth. Excellent benefits including 
vacatlon, hospitalization, major medi- 
cal and life insurance, pension plan.

etc.

Wriie Box No. D-150 
4545 W. 63rd Street

"An Eąual Opportunity Employer”

CHEMIST OR TECHNICIAN
For Petroleum Testing Lab. 

Exp. desired būt not necessary. 
Medical and health insur. Good 
starting salary. Call for appoint. 
Mr. Kennelly GL 5 - 4500

JANITORS
(4:45 P M. To 1:15 A.M.)

Mušt have previous janitor ex- 
perience with industrial plants. Age 
25 to 50. 40 hour week. Five nights. 
Saturday and Sunday off. Apply 
or call

SIMPSON ELECTRIC C0.
400 N. Laramie At Lake St. L. 

Tel. — ES 9-1121

EXPERIENCED JANITORS
Wanted for night shift. Inąuire at

WILDING, INC.
1345 Argyle St.

CHICAGO, ILLINOIS

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPERIENCED

IBM PROOF OPERATOR
Good starting Salary Paid vacatlons.
5 day week. Other benefits.

DO NOT APPLY UNLESS YOU ARE 
INTERESTED IN STEADY EMPLOYMENT

FOR APPOINTMENT CALL 01 8-3113

Loan Division — Northside Bank Needs Experienced
STENO-TYPIST
For Consumer Credit Department

Excellent starting salary. Paid vacations.
5 day week. Other benefits

DO NOT APPLY UNLESS YOU ARE 
INTERESTED IN STEADY EMPLOYMENT

FOR APPOINTMENT CALL DI 8-3113

HELP VVANTED — VYRAI

MECHANICAL INSPECTORS 
ELECTRONIC TECHNICIANS

TĘST TECHNICIANS
EXPERIENCED TRANSISTORIZED AMPLIFIERS

These positions offer a genuine career opportunity with a well 
established non-defense expanding electronic component manu
facturer offering. ..

TOP SALARY
GENEROUS BENEFITS, GROWTH POTENTIAL 

Interviews all week
CONTACT PERSONNEL DEPT., MR. MONETTE, OL 6-2020

VIKING INDUSTRIES
830 MONROE STREET, HOBOKEN, NEVV JERSEY 

kp eąual opportunity Employer.

HELP VVANTED — VYRAI

MACHINISTS
EXPERIENCED

Mušt Be Able To Set-up and 
Oporate 

AND

APPRENTICE
DAT SHIFT

OR 2ND SHIFT 115% BONUS)
Top Earnlngs 

Permanent Positions 
Liberal Emloyee Benefits

GEAR GRINDERS 
TOOL GRINDERS 
BKNCH HANDS 

SLOTTER HANDS
MILLING MACHINE 

INSPECTORS
Familliar With Turnlng 

MllUng, Slotting 
and Gear Inspection 

First Class — First Piece
Intervie.vvs Monday — Frlday 

9 A.M. to 5 P.M. 
Saturday, 9 A.M. to 2 P.M. 

Write or Wire

SIER BATH 
GEAR CO.

9252 KENNEDY BLVD. 
NORTH BERGER, N. J.

An Eąual Opportunity Employer

DRAFTSMEN
Age 22 to 30

High School Grad
Desirable to have drafting work 
experience and konwledge of sound 
Communications circuitry. 

EXCELLENT OPPORTUNITY
Northvvest Side of Chicago

Call Will Cummings 
622-5200

PAINT SPRAYER
For Manufacturer of Commercial 
lighting fixtures.

EXPERIENCE REQUIRED 
FREE INSURANCE 
7:30 A.M.—4 P.M.

KNOBLOCH
25 N. GREEN ST,. 733-5778 

“An Eąual Opportunity Employer”

DESIGN DRAFTSMAN 
MECHANICAL

Man with at least one year Mecha- 
nical Engineering to assist project 
engineer in preparation of design 
layouts and in design development 
of mechanical parts. Prefer three 
to five years experience in design 
of molded, screw machine and 
sheet metai parts.

SIMPSON ELECTRIC C0.
400 N. LARAMIE STREET

(At Lake Street “L”)

TRUCK DRIVER AMD 
PLATER’S HELPER

Age — 20 up. Will train.
BUMPER PLATERS 

414 N. VVood St. 733-1330

EXCELLENT OPPORTUNITIES

GUIDANCE
COUNSELORS

Professional Openings at 
BRECKENRIDGE 

JOB CORPS CENTER

Candidate mušt have Master’s degree in one of the following 
GUIDANCE COUNSELLING, PSYCHOLOGY or VOCATIONAL 
GUIDANCE. We will consider those who with 0-1 (or more) years 
efcperience. Salaries commensurate with educatipn and experience. 
Excellent benefits and relocation assistance.
Sponsored under the joint auspices of the U.S. Government and 
and Graflex, Ine., a subsidiary of General Precision Eąuipment 
Corporation, we jare now beginning active operations of an 
ambitious program with 2000 corpsmen, of whom over 1000 are 
now actively participating, and a staff of over 700 We are 
located in Morganfield, Kentucky, a growing community in the 
westem part of the statė, 125 miles south of Louisville, Kentucky, 
40 miles from Evansville, Indiana.

For consideration, call collect 
or send resume and salary reąuired to:

Mr. Bert Ferrari, Employment Supervisor 
A. C. 502-389-2419

An Eąual Opportunity Plans for Progresą Company

Breckenridge Job Corps Center 

Morganfield, Kentucky
“An Eąual Opportunity Emp»ov«r"

DRAFTSMEN
National truck-trailer manufacturer has immediate openings 

for design draftsmen. Mušt be high school graduate with a 
minimom of 2 to 3 years experience.

EXCELLENT SALARY AND FRINGE BENEFITS

Call T. B. EVVERS

STRICK CORPORATION

731-1100
"An Eąual Opportunity Employer”

DIRECTOR OF 
ASSOCIATE 
NURSING PROGRAM

New program, statė approved. Appointment effective lm- 
mediately. Twelve months appointment, one month vacatlon. 
Salary open and commensurate with degree and experience. 
Minimum, master degree in Nursing. Church related co 
educational junior college. State in responding: education ex- 
perience and desired starting salary.

CONTACT: DEAN DONALD D. DOU^LASS

WESLEY COLLEGE
Dover, Delavvare 19901 

TEL AREA CODE 302 734 - 7537

APPLY TODAY AND

START TOMORROW.

* WELDING MACHINE OPERATORS 
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPER‘S 
MILLING MACHINE OPERATORS 
PUNCH PRESS OPERATORS 
DRILL PRESS OPERATORS 
STOCK SELECTORS

*

*

*

*

*

HIGH SCHOOL AND EXPERIENCE 
PREFERRED.

TOP SALARY
ADVANCEMENT OPPORTUNITY 
BELL SYSTEM BENEFITS 
CONVENIENT TRANSPORTATION

Apply Monday Thru Friday 8 ajn- to 4:30 pjm.

TELETYPE CORPORATION
5555 West Touhy, Skokie, Illinois

An Eąual Opportunity Employer

EXPERIENCED 
MARK ANDY PRESSMAN

Excellent pay—Congenial working 
conditions.

Gali — 344-6611



CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

RUDENS laužų vakaras

Kernavės skaučių tunto Tėvų 
komitetas, talkininkaujant se
sėms kernavietėms, lapkričio 
12 d. Balio Pakšto svetainėj su- 
Tuošė pirmąjį Rudens laužų va
karą.. Pirmasis bandymas pui
kiai pavyko. Salėj apie 200 žmo 
nių, degančių meile jaunimui ir 
besirūpinančių* jų ateitimi. Va
karo nuotaika pakili, pokalbiai 
malonūs, tarytum ir skaučių 
tėveliai būtų susirinkę į šaunią 
stovyklavietę pralesti keletos 
valandų. Salė dekoruota pačių 
sesių skaučių skautiškais, tau
tiškais ir rudens motyvais. Sa
lės kampe matome laimingosios 
palapinės siluetą, prie kurios su
krautos Terros, 69 Meno galeri
jos ir pačių skaučių darytos do 
vanos busimiesiems laimingie
siems. Salėje gęsta šviesos ir 
ant stalų įsižiebia žvakutės, 
primenančios stovyklaujančių 
palapinėse šviesas anomis tam
siomis vasaros naktimis.

Vakarą pradeda Kernavės 
skaučių Tėvų komiteto pirminin 
kas A. Ruibys, pasveikindamas 
nuoširdžiuosius skaučių tėvelius 
ir mieluosius skautų rėmėjus. 
Kvietė pabuvoti šiame Rudens 
laužų vakare, prisiminti gal ne 
vieno skautautas dienas, pa
bendrauti, arčiau susipažinti ir 
pagyyventi skautiškomis idėjo
mis ir mūsų atžalyno ateitimi. 
Drauge siūlė, kad šis pirmasis 
vakaras taptų tradiciniu Ru
dens laužų vakaru ateičiai.

Po šio šilto žodžio įvyko 
trumpa, gerai paruošta prog
rama, kuriai vadovauti buvo pa 
kviestas J. Petkūnas. Rašyto
ja Nijolė Užubalienė, paskaitė 
savosios kūrybos apie skautę 
vadovę. Tai puikus, humoristi
nis, kupinas gyvenimiško juo
ko, gabalėlis, kuriame tilpo mū 
sų realaus gyvenimo buities da
lelė. Ši maloni akimirka visus 
gerai nuteikė ir rašytojos Nijo
lės žodis buvo šiltai sutiktas.

Akt. Zita Visockienė nuotai
kingai paskaitė iš Pulgio And- 
riušio kūrybos epizodą, kuria
me atpažinome ir patys save.

Programa tikrai trumpa, bet į 
vakaro nuotaikas įnešė daug ko 
naujo, gaivaus ir džiuginančio.

Rudens laužai negreit užgęso. 
Dar skambėjo juokas, protar
piais daina, o Balio Pakšto or
kestras sujudindavo visą “sto
vyklą” ir poros sukosi smagia
me šokyje. Nenuilstamai dirbo 
prie laimės palapinės inž. V. 
Petrauskas, o prie gėrybių sta

lo vargo visus sotindama su 
.talkininkių būriu Aniceta Ma
žeikienė. Gi mielos skaučių ma
mytės, kaip darbščiosios skruz

delės, jau iš anksto ruošė val
gius ir nešė krūvon, kad šio 
vakaro proga, lyg šauniose už- 
baigtuvėse, galėtų visi pasivai
šinti. Sutartinis darbas apvaini
kavo Rudens laužų vakaro sėk
mingumą. Tūkstantinė padės 
šimtams skaučių vėl sugrįžti 
vasarą į Rako gražiuosius miš
kus. O šį vakarą prie laimingos 
palapinės švietė “laužas”, pri
mindamas, kad dar taip nese
niai Rako miškuose skambėjo 
dainos ir jaunatviškas juokas 
bei degė laužai. Šioje gražioje 
Rudens laužų šventėje matėsi 
skautų energingieji vadai bei 
gausus būrys skautų bičiulių. 
Visi sudarė skautišką, nuošir
džią šeimą, dalinosi jaunimo au 
klėjimo problemomis, vis prisi- 

I mindami šauniąsias Kernavės 
tunto skaučių gretas.

Kai skirstėmės namo, kaž kaip 
buvo malonu, kad ir mes, tėve
liai, šiandieną padarėme vieną 
gerą, mūsų jaunimo ateičiai, 
darbelį. Jurgis Janušaitis

PLOKŠTELE, KNYGA IR 
DOVANA

Kultūros fondas sausio. 22 d. 
B. Pakšto svetainėje ruošia tau 
tinių šokių plokštelės prlstaty- 
mą visuomenei. Plokštelę įgro- 
jo Stuttgarto simfoninis orkes- 

Įtraa, vadovaujamas komp. D. 
Lapinsko. Šokius orkestrui aran 
žiravo muz. J. Zdanius, šokių 
įgrojimą finansavo I-as Tauti
nių šokių šventės rengimo ko- 

j mitetas, vadovaujamas Bruno 
iShoto.

Taip pat bus pristatyta lai
mėjusi pirmą premiją jaunimui 
skirta apysaka, parašyta jau
nos debiutuojančios rašytojos 
ponios G. Ivaškienės “Baltasis 
stumbras”. Knygą iliustravo dai 
lininkė J. Monkutė-Marks.

Šia proga įvyks dovanų pas
kirstymas, skelbtas ir vykdytas 
visose JAV-ėse. Dovanų pas
kirstymą praves Kultūros fon
do Chicagos apygardos vajaus 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja JAV LB tarybos narys dr. 
L. Kriaučeliūnas. Z. D.

LAIŠKAI

MOTERIS Į ALDERMANUS
Mardean Cole, 135 S. Albany, 

stato savo kandidatūrą į 23-ojo 
tvardo aldermano postą.

DRAUGUI

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 SO. DAMEN AVĖ. AU PHONES WA 5-8202
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Švietimo komisijos reikalu
Š. m. gruodžio mėn. 1 dienos 

“Drauge” J. Plačas, tarp kitko, ra
šo: “Svarbiausia, kad buvo kalba
ma tuo klausimu kurio iš viso ne
buvo darbotvarkėje t. y. švietimo 
komisijos reikalu.”

Mano šauktame pasitarime da
lyvavo 28 asmenys kurie atstovavo 
keturiolika lituanistinių mokyklų. 
Tai du trečdaliai visų mokyklų at
stovų esančių mūsų apygardoje. 
Todėl mano manymu susirinkusie
ji turėjo teisę pasisakyti vienu ar 
kitu lituanistinį švietimą liečiančiu; 
klausimu.Atstovų dalis nublat pra
šė paaiškinti švietimo komisijos 
kompetenciją, legalumą ir jos ry
šius su LB apygardos valdyba, šį 
klausimą pirmininkaujantis bandė 
apeiti, tačiau susirinkusieji klausi
muose bei sumanymuose neatlaį- 
džiai prašė tai svarstyti.

Pasiremdamas protokolu pareiš
kiu, kad nebuvo jokio nutarimo 
(kaip J. Plačas rašo) švietimo ko
misiją likviduoti. Aiškumo dėliai 
cituoju protokolo ištrauką, liečian
čią švietimo komisiją. Štai ji: 
‘‘Švietimo komisija apygardos val
dybai ir jos švietimo atstovui, be 
pagrindo priekaištauja tiek spau
doje, tiek asmeniškuose raštuose, 
kas labai neigiamai atsiliepia į 
mūsų lituanistinio švietimo pažan
gumą. Susirinkusieji, mokyklos 
atstovaują rinkti asmenys, nutarė 
ir gausiu plojimu palydėjo sekan- 

i čiai: Apygardos švietimo komisi- 
! ja priklausė LB Chicbgos apygar- 
I dos valdybai. Ją sudaro ir tvirtina 
Apygardos valdyba. Švietimo ko
misijos pirmininkas turi būti iš 
apygardos valdybos.” Taigi, Švie
timo komisijos funkcijos būtų ne 
dominuoti, bet patarti ir bendra
darbiauti.

Netiesa, kad susirinkusieji nesi
skaito su mokyklų vedėjais. Prie
šingai, daugumoje mokyklų moky
tojai ir tėvų komitetai puikiai ben 
dradarbiauja ir todėl jų mokyklos 
finansiškai yra stiprios. Nėra nė 
vienos apylinkės valdybos, kuri 
mažiau ar daugiau neremtų litua 
nistinių mokyklų. Ir nenuostabu, 
kad daugelis gynė savo mokyklų 
reikalus, o tuo pačiu gina ir ve
dėjų reikalus. Buvo keliamas švie
timo komisijos prezidiumo klausi
mas ,o ne mokyklų vedėjų, kaip 
J. Plačas rašo.

Švietimo komisijos pirmininkas 
nebuvo kviečiamas į susirinkimą 
todėl, kad pastarasis neatstovauja 
jokios lituanistinės mokyklos, ne
priklauso jokiam tėvų komitetui ir 
nėra LB apylinkės valdybos narys.

Š. m. gegužės 7 d., LB Chicagos 
apygardos atstovų suvažiavime J.

OTARD IMPORTED COGNAC

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P 
IMPORTED BRANDY Fifth

IMPERIAL NAPOLEON BRAND
OF IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth

BOISSIERE IMPORTED 
Dry or Svveet VERMOUTH

FORBIDDEN FRUIT LIQUEUR Fifth

COFFEE SOUTHERN LIQUEUR Fifth
Bottled by Southern Comfort

BABUNIA IMPORTED POLISH 
HONEYMEAD WINE

ASSORTED 1963 VINTAGE 
GERMAN WINES

Fifth

Fifth

MICHELOR BEER
Budvveiser’s Finest Beer

Case of 24—12 oz. Throvv avvay bottles Case

San Francisco mieste aerodromui statomas pastatas sugriuvo ir čia jį stebi suglumę inžinieriai, nesugalvo
dami kodėl taip atsitiko. Sužeista trys darbininkai.

Plačas pareiškė, kad švietimo ko- į šimties mokytojų susirinkime.” Ar 
misiją sudarė mokytojų sąjunga. Į jau iš 156 mokytojų (pagal žlnia- 
Gi dabar jis rašo, “...kad švietimo: raščius) penktadalio nutarimai yra 
komisija sudaryta iš lituanistinių, demokratiški ir teisėti 7 Ar 126 
mokyklų vedėjų* Ji išrinkta trisde-1 mokytojai aklai turi paklusti 30-

A.-į-A.
ANTANUI Č1UŽUI

Lietuvoje mirus, jo dukrą SOFIJĄ ČIUŽAITŲ-GELE- 
ŽINIENŲ ir jos šeimą giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Regina ir Stasys Patlabai

Musų mylimai
A. “J~

PAULINAI RAULINAITIENEI 
mirus, vyrą dr. P. RAULINAITĮ, sūnus ALGĮ ir JU
LIŲ su šeimomis skausme užjaučiame, su Jumis 
esame maldose ir didžiame liūdesy.

E. Ribokrene 
Vida Sužiedeliene

A. f A. TEOFILEI PUNDZEVIČIENEI 
mirus, giliam liūdesy likusius vyrą p. STASĮ PUN
DZEVIČIŲ ir sūnų RIMJĮ nuoširdžiai užųaučia

Brone ir Vladas Rimavičiai 
Antanas Rimavičius ir šeima 
Sofija Rimavičiūtė-Jelionšenė ir šeima

A.A. MICHAEL JOVARAUSKAS
JAWARS

(Buvęs dalininkas Roosevelt Furniture krautuvės)
Gyveno Miami, Florida. Anksčiau gyv. Chicagoje ir Beverly 

Shores. Ind.
Mirė gruod. 15 d., 1966, sulaukęs 76 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Rose, duktė Helen 

Cannons žentas William, 2 seserys Californijoje Katherine 
Roman, Mrs. Ben Worcester, ir sesuo Antoinette Kriwicki, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas sekmad., 4 vai. popiet Lackaivicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks antrad., gruod. 20 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė ir žentas

Laid. direkt. Steponas Lackawicz. Tel, RE 7-1213.

A. A.
MATEUŠAS SEREIKA
Gyveno Bridg-eporto apyl.

Mirti gruod. IG d., 1966, 7:30 
vai. ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr.. Naujamiesčio 
parapijos.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame' nuliūdime 

brolvaikiai: Susan. Charles, Pe
ter, Raymond, Daina Rxtrom 
ir Eloise Shimkus.

Lietuvoje liko seserys.
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phillips koplyioje, 3307 S. Li. 
tuanica Avė.

Laidotuvės Įvyks pirmad,, 
grubd. 19 d. iš koplyčios 8:30 
v. r. bus atlystas j šv.. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po' paamldŲ bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Giminės.

Laidot. direkt Antanas M. 
Phillips. Tel. YA 7-3401.

Gilaus liūdesio valandose, mūsų brangiam Tėvui ir Uošviui

A.-Į-A.
STEPONUI LAVICKUI mirus,

iš mūsų artimųjų, draugų ir pažįstamų esame sulaukę, raštu 
ir žodžiu daug šiltų užuojautos ir suraminimo žodžių. Nuo- 
širdiai dėkojame:

Gerb. klebonui kun. Vichurui, kun. P. Jakulevičiui, kun. 
J. Vainorai už maldas koplyčioje ir iškilmingas gedulo pa
maldas bažnyčioje. Solistei N. Aukštuolienei už jautrų gie
dojimą ir A. Rimkui už grojimą vargonais ir akompanavimą 
solistei pamaldose.

Dėkojame daktarui P. Kisieliui už ankstyvesnį velionies 
gydymą. Ypatingą padėką reiškiame daktarei Marijai Misevl- 
čiūtei - Vakselienei už jos nepaprastą profesinį rūpestingumą 
ir širdį parodytą velioniui jo paskutinėse gyvenimo dienose ir 
jos nuoširdžiai šeimai, mus taip užjautusiai ir supratusiai.

Nuoširdus dėkui LB East Chicago apylinkės valdybai. 
Dėkojame karsto nešėjams: E. Jankauskui, Ė. Valeikai, V. 
Aukštuoliui, R. Pečiuliui, B. Pūrui ir A. špokui. Dėkojame B. 
Tampauskienei ir T. Degutienei už pagalbą laidotuvių dienoje. 
Dėkojame už aukas šv. Mišioms, prisiuntusiems gėles ir lan
kiusiems velionį koplyčioje. Dėkojame laidotuvių direktoriui 
R. PruSiecki už rūpestingą patarnavimą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems velionies 
paskutinėje žemiškoje kelionėje, palydint jį amžino poilsio ir 
ramybės vieton — kapuosna.

Duktė Halina ir vyras Zigmas Motiejai

čiai mokytojų 7
Š. m. rugsėjo 25 d. švietimo ko- 

fhišijok kviestasis mokyklų vedėjų 
posėdis, kuriame, be prezidiumo, 
dalyvavo tik: vedėjas be mokyklos, 
veikiančios mokyklos vedėjas ir, į 
šešėlį nustumtojo Pedagoginio li-
---------------------------------------------------—------------;---------------------------------------------------- .-i-

tuanislikos instituto, du lektoriai. 
Ar tai ne įrodymas, kad švietimo 
prezidiumas yra likęs be užnugario 
ir prašosi reformuojamas?

Donatas Šilkelis,
vicepirm. švietimo reikalams

A. -Į- A.
KAZIMIERAI JONYNIENEI 

mirus, jos vyrą dailininką VYTAUTU K. JONYNU, 
dukterį GIEDRĘ ir visus artimuosius nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Ingelevičiai,
Kudžmai ir Vygantai

A.-J-A.

Teof ilei Kmeliauskaitei—Pundzevičienei 
mirus, jos vyrui gen. STASIUI PUNDZEVIČIUI ir sū
nui RIMUI reiškiu gilią užuojautą.

R. Michalauskas

A. -j- A.
TEOFILEI PUNDZEVIČIENEI mirus, 

jos vyrui gener. STASIUI PUNDZEVIČIUI ir sūnui 
RIMANTUI gilią užuojautą reiškiame.

Ona ir Jonas Telksniai 
Genė ir Vytautas Norkai;

A. -Į- A.
LOUISE LEVITSKI

ŽEKONYTE
Gyveno 3933 S. Talman Avė

amkl“? S™** 16 d' 1966' 8:15 «“• •*». sulaukus 53 m. 

Gimė Chicagoje, III
"°2 F“” “-s.

o y Žekoniai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami 
WesternnAve °taS Mažeikos ’ Evans koplyčioje, 6845 So.

vai. ^^o^tm^mlydėta į^š^^gnės^pa^rapKos baK^h

Sjdėte^įvTaŽ^^k UŽ Veli°nėa SieU P° Pa™a,dyrbOus 
i S Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus- 

gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė ir marti. 
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

A.-f-A.
NELLIE ŽEROLIS

3,1 wskut,ni

1 1 dėkui visiems, kurie užprašė šv Mišias ,i> in
sielą. Dėkoju visiems, prisiuntusiems velionei gėlių bei nanS 
kusie^s man toje liūdesio valandoje užuojautą. *

n Ge?evieye Giedraitienei už giedojimą koplyčioje i 
S7postn27iUMgi Jlmą bažnyči°J'e Dariaus<Brėno Am bį

Dėkoju erSS T? UŽ dalyvavta4 laidotuvėse. , • 
Dėkoju grabnešiams ir visiems laidotuvėse daivvnvtichmu kuriems atskirsi „e,„ris g.llmyM, padįį°„

nu patoM«“'>tUV1’ dlrek,ori“ “'P™* Lsckswles ui milo 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. -

Vyras Stanley žerolis

A. A.
PETRONĖLE STANCIKAS

SLAUTĖRIS
Gyveno 1525 S. 50th Court, Cieero. Illinois

8:,!5 v- r " suluukus 84 m. amžiaus.Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 61 m
Pasiliko dideliamb nuliūdime 2 sūnūs: Joseph, marti Nina ir 

Peter, marti Helen, 4 dukterys: Petronei lą. rionnelly, žentas Wil- 
linm Dn„i« Domjnick, anne Maguire, žentas

5 proaliūkaiir
llam, Josephine Davis, žemus uomimcK, Anne 
Francis, ir Bernice Halėy, žentas Earl, 8 anūkai, 
kiti giminės draugai ir pažjstami.

Pr" ’Jriklausė Dievo Motinos Sopulingosios draugijai ir amžina na. 
rė Sv. Kazimiero Akad. rėmėją draugijos

Kūnas bud pašarvotas šeštad., 6 vak vak. A' Petkaus ir Sū
naus koplyioje, 1410 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

Laidotuvės jvyks pirmad... gruod. 19' d, iš koplyčios 8:80 vai. 
ryto bus atlydėta j Kv. Antano parapijos bažnyčią, kurtoje įvyks 
geullngos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta i 
SV. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: giimihes, draugus ir pažjstajnua 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

N'iiliūdę: Sūnūs, dukteiys, marčios, žentai, anūkai ir proanūkai,
Laidot.. direkt. A. Petkus ir Sūnus. TeL TO 8-2V08.
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X šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų draugija šaukia savo mė
nesinį susirinkimą sekmadienį, 
gruodžio 18 d., 2 vai. p. p. vie
nuolyno patalpose, 2601 W. 
Marąuette Rd. Marija Rudienė, 
centro pirm., ir seselė M. Ana
stazija rėmėjų ir šv. Kazimiero 
seselių vardu kviečia visas da
lyvauti susirinkime. Bus kalė
dinė vakarienė ir programa.

X Pulk P. Genys po sunkios 
operacijos guli šv. Kryžiaus li
goninėje. dr. V. Tumasonio 

priežiūroje.
X Liet. Katalikų Mokslo aka

demijos Chicagos židinio susi
rinkimas šaukiamas sekmadie
nį, sausio 18 d. 3 v. Jaunimo 
centre, šia dienotvarke: 1) kun. 
dr. A. Juškos paskaita: Bažny
čia U-jo Vatikano Visuotinio su 
sirinkimo paskelbtų dokumentų 
šviesoje, 2) židinio valdybos rin 
kimas ir informacijos. Visus ži
dinio narius pirmininkas P. 
Maldeikis maloniai prašo susi
rinkime dalyvauti.

x Lipniūniečių prieškalėdi
nis susirinkimas šį sekmadienį 
(gruodžio 18) Jaunimo centre 
po 10 v. šv. Mišių.

X Graužinis Balys ir Pabni- 
ra, gyv. Los Angeles, įsijungė 
į Lietuvių Fondo narių gretas. 
LF adresas: 6643 So. Maple- 
Wood Ave., Chicago, UI. 60629.

(pr.)
X Tvero krautuvė arčiausia 

ir viskas tik geriausia. 2646 
West 69 th Street, (sk.).

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

X TERRA iki Kalėdų atdara 
kasdien iki 9 vai. vak., šeštad. 
iki 6 vai. vak., sekm. nuo 11 
iki 5 vaL 3237 W. 63 St., tel. 
434-4660. (sk.)

X Taupa, 2819 W. 71 St., 
tel. RE 7-1996, primena, kad 
bus galima gauti įvairūs gami
niai Kūčioms ir Kalėdom. Ke
lių rūšių įvairios silkės ir žu
vys, farširuotos majoneze ir ki
tokios. Namie rauginti kopūstai 
ir agurkai. Įvairios mėsos: 
žąsys, kalakutai, antys, kum
piai ir kt. Namie kepta duona, 
tortai ir įvairūs pyragaičiai. 
Priimame užsakymus, (sk.)

X “Ateities” Naujųjų Metų 
sutikimą ruošia Chicagos atei
tininkai gruodžio 31ą d. Cha- 
teau-Bu-Sche salėj. Staliukus 
galima užsisakyti pas E. Naru- 
tienę telf. Wa 5-9436, arba pas 
A. Rimkienę GR 6-2551 (pr.)

X Tauragės klubo Naujųjų 
metų sutikimo balius gruodžio 
31 d., 8 v. v., Marąuette salėj, 
6908 S. Western Ave. Įėjimas, 
valgiai ir priedai $5.00 asme
niui. Registruotis tel. GR 6- 
8417. (pr.)

X Marąuette Delicatessen sa
vininkų L. Žvynienė ir St. Ur
bonienė maloniai primena, kad 
jau pats laikas užsisakyti, kad 
suspėtume laiku paruošti Kūčių 
ir Kalėdų stalui įvairiausių mai
sto gaminių. Mūsų adresas — 
2553 W. 71st St. Tel.: PR 6- 
2717. (sk.)

X Santaros - Šviesos Fede
racija maloniai kviečia Jus at
silankyti į tradicinį 1967 Nau
jųjų Metų sutikimą, gruodžio 
31 d., Mar Lac House, 104 S. 
Marion St., Oak Park, Illinois. 
(3 blokai į šiaurę nuo Madison 
ir vienas į rytus nuo Harlem). 
Pietūs su šampanu prabangioj, 
erdvioj salėj, grojant nuotaikin
gai muzikai. Nemokamas maši
nų pastatymas prie salės. Pra
džia 8:00 v. v. Staliukai 8— 
10 žmonių. Užsakomi telef.: 
925-8559 ir 434-6325. (pr.)

X Norėdami nupirkti gerą 
Kalėdų dovaną, paskambinkime 
“Draugo” administracijai ir pa 
prašykime atsiųsti prel. Kon
čiaus “Atsiminimai iš Balfo 
veiklos”.

X A. a. Antanas Kiesylis 
po sunkios ir ilgos ligos mirė 
šv. Kryžiaus ligoninėje gruo
džio 5 d. ir palaidotas Šv.. Ka
zimiero kapinėse gruodžio 7 d.

X Kazio Jonaičio - Žilvyčio 
knyga, eilėraščių rinkinys, jau 
spausdinama ii* prieš Kalėdas 
pasirodys rinkoje.

X Alvudo visiems lietuviams 
rengiamos bendros kūčios Mar
ąuette Parko liet. kat. parapi
jos salėj šį sekmadienį, gruo
džio 18 d. punktualiai 2 vai. 
P- P-

X Casimir G. Oksas, Mutual 
Federal savings bendrovės vi
ceprezidentas, gruodžio 2 d. bu
vo išrinktas Heart of Chicago 
Prekybos rūmų prezidentų.

C. G. Oksas tikisi, kad ši or
ganizacija, kuri yra įsikūrusi 
tik prieš metus, plėsis ir augs. 
Visi prekybininkai ir profesio
nalai tarp Ashland ir Campbell, 
pradedant nuo 10-tos gatvės iki 
Stevenson ekspresinio kelio, pra 
šomi ją remti ir tapti nariais. 
Ketvertą kartų per metus . įvyk
stančiuose susirinkimuose, bus 
kviečiami prelegentai su įdo
miom paskaitom.

Malonu yra matyti mūsų jau
nus biznierius besiveržiančius į 
priekį ir taip aktyviai dalyvau
jančius ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių tarpe.

X Dail. V. Balukienės prie
žiūroje, jūrų skaučių darbščių
jų pirštų magikos padedamos, 
kas savaitė pražysta egzotiškos 
gėlės, kurias galėsite pamatyti 
Klaipėdos uosto mugėje, sausio 
22 d. Jaunimo centre, (pr.).

Dr. V. Tauras, prof. M. Mackevičius, dr. J. Meškauskienė, prof. dr. J. Meškauskas, dr. M. Budrienė, A. 
Bagdonaitė, gen. kons. dr. P. Daužvardis, P. Daubaras ir Daubarienė. Nuotr. V. Račkausko

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
ILL. LIET. GYDYTOJŲ 

DIENA
Šiais metais vėl buvo atgai

vinta UI. Liet. gydytojų diena. 
Diena paskirta dr. K. Griniaus 
ir prof. dr. J. Bagdono 100 me
tų gimimo sukačiai paminėti. 
Dieną - Minėjimą suruošė dr. 
A. Domanskienė, III. Gyd. d-jos 
parengimų komisijos pirminin
kė, o pravedė v-bos pirm. dr. 
V. Tauras. Dienoje - minėjime 
dalyvavo prof. J. Bagdono dūk 
ra A. Bagdonaitė iš Clevelan
do. Minėjimą savo atsilanky
mu pagerbė Liet. gen. kons. dr.
P. Daužvardis ir tarė į susirin
kusius atidaromąjį žodį. Prof. 
M. Mackevičius ir prof. dr. J. 
Meškauskas įdomiai ir išsamiai 
nusakė abiejų vyrų asmenybes 
ir veiklą. Prof. M. Mackevičius 
pažymėjo, kad dr. fe. Grinius

Dr. K. Griniaus paminklui statyti komitetas prie dr. Griniaus biusto. 
Sėdi iš kairės j dešinę: K. Aleksiūnas, H. Cižauskiene ir D. šukelis. 
Stovi iš k. j d: skulpt. R. Mozoliauskas, Alg. Mickevičius, Komiteto 
pirm. P. Daubaras, B. Dundulis, P. Stakauskas ir J. Breivė. šiandien 
sukanka lygiai 100 m. nuo prez. Griniaus gimimo.

arti tr toli
1. A. VALSTYBĖSE

— Juozo Kojelio, Los Ange
les, Calif., penkiasdešimt metų 
sukakties proga susirinko pa
sveikinti pusė šimto svečių, iš
reikšdami gražių linkėjimų ir 
sunešdami įvairių dovanų. Po
būvyje dalyvavo būrys įvairių 
profesionalų ir meno žmonių, 
tarp jų rašyt. Al. Baronas su 
žmona iš Chicagos. Arch. E. 
Arbui vadovaujant, pakvietus, 
sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Al. Baronas po trumpo žodžio 
paskaitė keletą humoristinių 
eilėraščių. Visi svečiai turėjo 
progos prie gražių vaišių stalo 
pasivaišinti ir pasidalinti politi
nėmis ir kultūrinėmis aktuali-

X Vladislava Bagdonavičie
nė, gyvenanti Lemonte, pagul
dyta Šv. Kryžiaus ligoninėn ty 
rimams, dr. O. Vaškevičiūtės 
priežiūroje.

x Kun. Lionginas Dieninis 
buvo atvykęs iš Michigąn į 
Chicagą ir vadovavo laidotu
vėms savo pusbrolio Ant. 
Kiesylio.

X “Marijos garbinimas Lie
tuvoje” — veikalas taikomas iš
silavinusiam asmeniui, nes jis 
kun. dr. Vaišnoros, MIC, moks
liškai parašytas ir Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos išleis
tas. Kiekvienas, gavęs šį veikalą 
kalėdine dovana, bus tikrai pa
tenkintas. Jį galima gauti “Drau 
go’ '.Administracijoj.

Xį» Labai patogu: nuvykite į 
Griidinsko krautuvę šį sekma
dienį taip 11 v. ir 4 v. ir išsi- 
rinkit Kalėdų dovanas iš Tele- 
funken magnetofonų, radijų, 
TV ar hi fi stereo. 2512 VVest 
47 St. (sk.)

po perversmo nesirgo jokia di
dybės manija, o užėmė Kauno 
miesto s-bės sveikatos skyriaus 
viršininko pareigas. Šioje srity 
atliko didelį, pozityvų darbą.

Prof. dr. J. Meškauskas pas
tebėjo, kad prof. Bagdonas kar
tą pasikvietęs kurso seniūną 
prašė paplatinti studentų tarpe 
profesoriaus parašytą politinę 
brošiūrą, nes girdi šiuo metu 
Lietuvoje per daug įsigalėję 
“juodaskvernių” ir reikią juos 
prilaikyti. Prelegentas pasako
damas šitą atsitikimą pabrėžė 
Bagdono atvirumą ir tvirtą nu 
sistatymą politikoj.

Dienoje - minėjime, dr. M. 
Budrienės pastangomis ir kruop 
ščiu darbu buvo surengta pa
roda apie dr. K. Grinių ir prof. 
Bagdoną.

jomis. J. Kojelis yra žinomas 
plunksnos žmogus, aktyvus or
ganizacijų veikėjas, daug talki
ninkavęs Rezoliucijų pravedi- 
mo kongrese ir senate reika
lais, vienoje įmonėje dabar 
einąs gerai apmokamas atsa
kingas pareigas. Su žmona augi
na dvi dukras ir sūnų, kurie 
taip pat aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje veikloje, yra “Drau
go” mažųjų skyriaus nuolati
niai bendradarbiai. Kultūrinin
kui Juozui Kojeliui esant dar 
pačio pajėgiausio amžiaus, visi 
linkėjo ir toliau aktyviai darbuo 
tis mums taip svarbioje lietu
viškoje dirvoje.

— Istorikas Vincas Trumpa 
kalbės apie dr. K. Griniaus vei
klą Lietuvos atgimimo laiko
tarpyje, o Balys Paramskas pa
pasakos atsiminimų iš bendro 
darbo su dr. K. Griniumi, kurio 
100 metų gimimo sukakties mi
nėjimas ruošiamas VVashingto- 
ne, Statler Hilton viešbutyje, 
gruodžio 18 d., sekmadienį, 2 v. 
p. p. Minėjimo dalyviai išgirs 
iš juostos dr. fe. Griniaus atsi
šaukimą į tautą.

—- Miami, Fla., vasario 16 d. 
minėjimas ruošiamas vasario 
19 d.

ATIDUODA 200 AKRŲ
SALĄ NEMOKAMAI

Chicagos Foremcst likerių 
parduotuvės nori atiduoti kam 
nors 200 akrų salą nemokamai. 
Mull sala yra viena mylia į va
karus nuo Škotijos pakraščio. 
Joje yra 15-kos kambarių na
mas. Sala teks nuperkančiam 
vieną dėžę Scotch degtinės. Deg 
tinės kaina — $60,047.95.

Pasaulio ir Amerikos Liet. 
gydyt, pirmininkas dr. S. Bud
rys įteikė $500 čekį dr. K. Gri
niaus paminklo statymo komi
teto pirmininkui Daubarui. Ten 
ka paminėti, kad didžioji dalis 
pinigų buvo suaukota DI. gyve- 
vančių Liet. gydytojų.

Minėjimas įvyko lapkričio 27 1 
d. Nielsen's Nordic restorano 
patalpose. Dr. A. Viliūnas

NORMAN BURŠTEENAS, kailių krautuvė ir siuvykla. 
Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dė- 
vietus. Toj srity dirbo Kaune, o nuo 1950 m. Chicagoj. 
Jis aprengs iųs lietuviams tinkamu skoniu ir jo pa
tarnavimu būsit patenkinti. Priima kailius valymui 
ir apsaugai. 190 N. State St., kamb. 204, telel. — 
263 - 5826 ir bute 677 - 8489. Kalbame lietuviškai

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiūnieuė Chicago, IU. 60608

CHICAGOS ŽINIOS
PABRANGO AUTOMOBILIŲ daug taip: VVBBM-2: 23 mil. do 

APDRAUDA jlerių! WMAQ-5: 21.5 mil. dole-
State Farm apdraudos kom- rių; WGN-9: 19.5 mil. dol.; W- 

panija Chicagoje padidino auto- BKB-7: 13.2 mil. dol.; WFLD- 
mobilių apdraudimo kainą 15%. 32: $700,000; ir WCIU-26: 
Kaltinamas padidėjęs nelaimių $425,000.
skaičius. Kitos apdraudos įstai
gos panašiai pakels kainą.
UŽKLIUDĖ 16 AUTOMOBI
LIŲ, SUŽEIDĖ 5 ASMENIS 
Robert Fusco, 6553 S. Oak-

KEAL ESTATE
u-u- SAS SAS SAS *

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR
DAVIMAS • NOTARIATAS • PA
TVIRTINU VERTIMAI • IMIGRACI- 

ley, policijos vejamas ir lėkda'JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKES- 
* u CIAI — INCOME TAXmas 100 mylių į valandą grei

čiu, užkliudė 16 automobilių, į- 
skaitant dvi policijos mašinas. 
Policija jį sugavo prie 8200 Ir- 
ving Park rd. Buvo sužeisti ke
turi asmenys ir jis pats.

TRAUKINIO NELAIMĖJE 
21 SUŽEISTAS

Stabdžiai sugedo ir elektrinis 
Skokie traukinėlis nepajėgė lai
ku sustoti Dempster stotyje. 
Atsimušęs į užtvarą, traukinys 
nušoko nuo bėgių. Sužeistas 21 
keleivis.
MOKĖJO RETINTI CENTUS

Anthony Sabatino, retų mo- , daromi ir liudijami vertimai, tvar-
netu rinkėias 1442 W Tavlor , komi Pllietyb®s dokumentai, pildo- 

i?- • 1.-J ti -V i ’ “i Income Tax ir atliekami kitokį
pakliuvo } bedą. Įbrėždamas ka, patarnavimai

SIMKUS REAL ESTATE
ti brangesnę kainą. Už tokį cen-! 
tą gavo $75. Jis nubaustas pen 
keriems metams sąlyginai.
NUSTOJO RODYTI FILMUS

WGN-TV tris metus penkta-. v ,. . . . 5 kamb. mūr. bungalotv. Apvl.dieniais ir sestadiemais visą Kolin ir 27 y
filmus. Priešnaktį rodydavo 

kiek laiko nutraukė naktinius 
seansus, nes mažai kas jais do
mėdavosi. Kitos Chicagos sto
tys nerodo noro pradėti tokias 
programas.

TELEVIZIJOS REKLAMOS
Chicagos televizijos stotys už 

1966 m. reklamas uždirbo maž-

VYKIME Į JAUNIMO 
KONGRESĄ

Sausio 25 dieną kita lietuvių 
ekskursija iš Miami išskrenda į 
Buenos Aires jaunimo kongresą. 
KeDonė Miami — Buenos Aires 
ir atgal kainuos tik $395.00. Ke
leiviai galės su grupe grįžti į 
JAV arba pasilikti pas savo pa
žįstamus bei gimines. Tikėtas 
galioja 90 dienų.

čikagiečiams į Argentiną ir 
atgal kainuos $500.00 ir galės 
sustoti kas kur norės.

Visi, kurie planuoja pasinau
doti šiomis nupigintomis kelio
nėmis, prašomi užsiregistruoti 
tuojau ir įmokėti depozitą šioje 
įstaigoje: Beale-Rask Travel 
Service, 67 E. Madison Str., 
Room 2008, Chicago, Bl., 60602 
Tel. FI 6-2368.

Walter Rask-Itasčauskas, 
Prezidentas

TAUTODAILĖS
AUDYKLOJ
Švenčių proga padaryta įvai

rių spalvų ir raštų rinkiniai 
puošnių takelių.

Galima užsisakyti ir paštu.

KAZYS BARTAŠIUS
6229 So. Campbell Avenue 

Chicago, Illinois 60629 
Tel. WA 58023

Čia Kaunama soc. draudimo knygelė 
lietuviu k. Kaina *1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2785 W. 71st St. Tel. 925^°1S

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

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

Sąžiningas Patarnavimas

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visaiB Real Estate 
reikalais. Be to veikia Notariatas,

NOTARY PUBLIC
4259 S. Mapletvood Ave., CL 4-7450

5 kamb. mūr. prie 71 ir Fairfield. 
Galima tuoj užimti. $13,700.

WA 5-6015.

Sklypas 66 x 25 p. 
Spintelės virtuvėj. Karštu vandeniu 
— gazu apšild Kilimai. $15,900. 
SVOBODA. 3739 W. 26th St., 
LA 1-7038.
Geras, gražus ir moderniškas lį/2 
aukšto mūr. 6 ir 4i/2 k. Prie 71 
ir Sacramento. Įrengtas rūsys, 
alumin langai, dvigubas garažas. 
$38,900. WA 5-6015.

CICERO $15,900 pilna kaina už
6 kamb. mūr. bungaloiv. Apyl. 26th 
ir Austin. Centralinis alyva apšild 
Plytelių vonia, 40 p. sklypas, mo
kesčiai $130. SVOBODA, 2134 S. 
Olst Ct.. Cicero, BI 2-2162.

to mūr. prie 71 ir California. Ga
lima tuoj užimti. $26,500.

WA 5-6015

REAL ESTATE
2 po 4 kamb. mūr., skiepas lr pa

stogė. Garažas. Geri miegamieji. Ar
ti bažnyčios Brighton pke.

8 butų mūr. Geros pajamos. Ge
rai prižiūrėtas. Neaukšta kaina.

Mūr. bungaloiv, 6 kamb. Dideli . mas.' Marąuette P-ke. 
miegamieji Centr. gazu Šildymas. '

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4-23M

SALES o MORTGAGES o MANAGEMENT

Member oi M.L.S.

Main ofrice 5727 W. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6 - 2233 
Branch ofe 2617 W. 71st Stn Marąuette Parke, tel. 925 - 5256 

ALEX SATAS — Realtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Parke lr 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į mūsų ištaiga ir 
išsirinkti iš katalogo.

REAL ESTATE
Labai puošni 7 kamb. rezidencija.

2% dvigubos vonios, marmuras, ther- 
mo langai, centrai, vėsinimas, puikiai 
Įrengtas poilsio rūsys, prijungtas 2 H 
auto mūr. garažas. Teiraukitės

6 kamb. apynaujls gražus mūras. 
1 % vonios, karšto vandens šiluma. 
Iškelti vamzdžiai, alumin. langai, ki
limai, garažas. *22,000.

8 kamb. mūr. Karšto vandens ši
luma gazu, alumin. langai, spinte
lės, plytelės, kilimai, 2 auto garažas. 
M. pke. *19.900.

a po 5 kamb. mūr. Atskiri šlldy. 
mai gazu, modernios vonios, alumin. 
langai, 2 auto. garažas, 38 p. akly. 
paž. Netoli mūsų Įstaigos. *27,900.

.2 po 5 kamb. mūr., 2 kamb. rū
sy, gražiai {rengtas butas savininkui

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471 -0321

REAL ESTATE PARDAVIMUI
Med. 1% aukšto, 5 mieg. M. p. Ga. 

zo šild. Tik *14.800.
Mūr. 8 k„ garažas, naujas šild. 

66—Mozart. *19,500.
Mūr. 5 metų. Gage p. 2 butai it 

ofisas. *37,800.
Med. labai geras. 3 mieg. M. p. 

Skubiai už *16.900.
Mūr. 5 kamb., naujas gazo šlldy. 

maš. Labai gera vieta, *17,600.

KAIRYS 2943 Wesl 591h Street, Tel. HE 6-5151

PASIRINKIMAS
Gražus IK *• m“r- 

IrengL rūsys, garaž. namas tik 7 
rn. Viskas modernu, prie parko.

Kaileli 5^4 k. mūr., 14 met. 
Washer-dryer ir kiti įr^ngrimai. 50 

Oak Bawn. arti 79 ir
C‘°Serbm,1ffi «. 5 ir 3 kamb bu. 
fni fi-araž $200 nuora. menesiui ir ^deUs butas pirkėjui. Marą. pk.

*22'8butv Brigh. Pk. 2 PO 4 kamb. 
butai, atskiri gazo šildym. sausas

ssr ‘~
Nagingam vyrui proga. Geroje 

vtetole 6 butu apkaltas medinis. Yra 
bedsmentaa garažas, atskirt gazo Sll. dymai.. A*& *200 nuomos. Prašo

už *21,000 parduoda gera »- jų’bSų namų, garažų, 50 pėdų skly
pą ir apie *260 mėn. pajamų. Neto.
“ 4mbutų °mfiras, prie **rko. Gazu 
Šildymas, alumin. langai, mūro ga
ražas. *46,000.

VALDI* REAL ESTATE
2458 W. 69th St.______ RE 7-7260

Didelis namų, sklypų, biznių 
ir žemės ūkių pasirinkimas.
LINA RTAS REALTY
4936 W. 15th St.» Cicero 652-4343

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tai 
Notariatas — Vertimai 

Apdraudų Agentūra 
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

Mūras 8 butų po 5 kamb. Geros 
palamos 5 maš. garažas. Tik *50,000.

Marąuette pke auto garažas ant 
gero kampo. Tinka taisyti ir parda. 
vinėti auto mašinas. *40,000.

Marąuette pke. Mur. 1 % anksta, 
2 po 5 kamb.. 11 metų senumo. 
Įrengtas rūsys. *27.900.

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

*

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th Street. RE 7-8899

DĖMESIO VERTAS PIRKINYS 
Aplinkybių verčiamas pigiai par

duodamas kampinis 2-jų aukštų 
mūras, pačių statytas, 6 metų senu
mo. Pirmame aukšte laisva patalpa 
krautuvei. Antrame aukšte butas

5 ir 3*/2 kamb., 15 metų, li/2 aukš-1 su 4 miegamaisiais ir 2 voniom.
Sklypas 45x60. Daug vietos pasi- 
parkinimui. Teirautis 5620 W. 79 
St., Oak Lawn.

Gage p-ke.
13 butų mūr. *16,600 metinių pa

jamų. Namas kaip lėlė. Tik (16.000 
įmokėti.

2 po 0 kamb. mūr. Central, šlldy.

*5 P^i^nu. 2 auto gara
žas. Tik *28,900..

2 po S kamb. mūr. M. pke. Nau
jos vonios, plytelės, nauja šiluma 
gazu, pusiau (rengtas rūsys, 2 auto. 
mūr. garažas. Pasiteiraukite

Dabai švarus 5 kamb. medinukas, i 
Naujas šildymas gazu. Alumin. lan
gai, garaž. Netoli mūsų. Tik *14,900.

Dabai graži mūro rezldenlctja, pri
jungtas mūro garažas, puikiai (reng
tas rūsys, daug priedų. Tik *29,600.

8 butų mfir. Brighton pke. Naujas 
centrai šildymas gazu 2 butuose, ki
tuose gazo pečiukai. Alumin. langai, 
apsauga nuo potvynio, naujas stogas, 
labai geros pajamos. Tik **9,600.

Marąuette Parke 10 butų mfir. 
Naujas dtogas. Dideli gražūs kamba
riai. Savininkas pats finansuoja. * 
*76.000.

Mūr. 2x5*4 k. Gage p. 10 metų. 
gazo_ šild. Garažas. *41,900.

Mur. 4 butai po 6% kamb. M. I 
Platus sklypas. *46.600.

Mfir. a po e M. P. Naujas šild] 
Mūr. garažas. *28.900.

2 but- 6 M>a«. lrvirš., *21,600.
Mūr. 3 mieg. io m. Marą. pk., f

rai.. kilim. *21,600.




