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Bengalijo 
jau D 

DACCA. — šeichas Rahman 
vakar j au buvo Daccoje. Laiki
nosios vyriausybes premjeras 
Tajuddin Ahmed sakė, kad per 
tokį trumpą laiką tinkamo pri
ėmimo šeichui j ie negalėję su
rengti ir, kad sutikimas buvęs 
spontaniškas. J i s kreipėsi į vi
sus tautiečius išlaikyti discipli
ną, klausyti policijos. Vakar 
diena Bengalijoj buvo paskelb
t a švente. Iš anksto buvo lau
kiama, kad vien aerodrome su
sirinks virš vieno milijono žmo
nių. 

NEW DELHI. — Bengalijos 
šeichas Mujibur Rahman, pake
lėj iš Londono į Daecą sustojc 
Indijos sostinėj. Aerodrome jj 
sutiko kaip valstybės vadą 21 
patrankos šūviu. Vietoj buvc 
prezidentas V. V. Giri ir prem
jerė Indira Gandhi. Tai buvc 
pirmas jo, kaip naujos valsty 
bės prezidento, sutikimas sve 
timam kraš te . Iki šiol tik Indij? 
ir jos satelitas, nedidelė karali 
j a Himalajuose Bhuttan tėri 
pripažinę Bengaliją. 

Atvežtas į Londoną, Rahmai 
matėsi su bri tų premjeru Ed 
ward Heath . bri tų Bendruome 
nes sekretorium Arnold Smit 
i r opozicijos vadu Harols Wil 
son. šeichas, kalbėdamas su b r 
tų vadais, pareiškė norįs p r 
pažinimo naujos valstybės i 
paskui pasiprašė priimamas 
britų bendruomenę, nors gali 
tinj įstojimą nutar t i pati Ber 
gali ja. 

WASHTNGTONAS. — Sei 
Henry Jackson, siekiąs dem< 
kratų nominacijos j prezidei 
tus, sako. kad rusai, jausdan 
savo galybę, susilyginę apsigin 
lavimu su Amerika, netolimu' 
ateity dar labiau veršis dom 
nuoti, todėl jis siūlo Amerik; 
didinti apsiginklavimą. 

"MES NELEISIM I 
Detroito dienraštis "Detrc 

News? ' 1971 m. gruodžio 22 
įdėjo Donald P. O'Connor pla 
straipsnį, pavadintą "Lietuvis! 
kalėdinė eglaitė skelbia laisv 
viltį". Straipsniui mintį — m 
džiagą pateikė South field, Dc-
roite, Viešojoje Bibliotekoje buv 
si pastatyta Kalėdų eglaitė su Ii 
tuviškais papuošimais — šiauc 
nukais ir kt. Nurodyta, kad e 
laite paruošė Uršulė Astrienė, 
Grand Rapids. Ta proga dienn 
tis antroje straipsnio dalyje p 
teikė pasikalbėjimo su Vliko p: 
mininku dr. J. K. Valiūnu mint 
Jis Detroite lankėsi Vliko seir 
metu. 

Dienraštis papasakojo apie V 
ką, jo veiklą, apie pirmininką < 
Valiūną, kuris korespondeni 
nurodęs į dviejų kunigų, Zdebsl 
ir Bubnio, nuteisimą. Valiūr 
kalbėjo: "Mes kovojame su i 
sais nenaudodami smurto, te 
pasiremdami. Tačiau mūsų tai 
vis dar pasruvusi krauju". Vai 
nas dar pažymėjo, kad lietuv 
ir toliau kovosią, skleisią pasai 
objektyvią informaciją, be 
naudosią savo rinkiminę galią I 
ūkinį pajėgumą. 

Dr. Valiūnas nurodė į jo \n 
dytas keliones pasauly ir pabrė 
"Mes norime paveikti visas 
Tautose atstovaujamas vyriau 
bes reikalauti iš Sovietų Rusi; 
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DACCA. — Rahmanui išlipus 
iš britų lėktuvo, pirmas jį pa
sveikino jo tėvas, 90 metų šei
chas Luttfar Rahman. Paskui 
su policijos palyda jis pervažia
vo miesto gatvėm j Ramma ark
lių lenktynių stadijoną ir ten 
kalbėjo susirinkusiems. 

Trumpai sustojęs Indijos sos
tinėj, šeichas buvo pasveikintas 
ta rp kitų dignitorių ir 20 am
basadorių, tarp jų britų, pran
cūzų, sovietų. Amerikos amba
sadoriaus nebūva 

Sovietu dominavimas 
neišvengiamas 

RAWALPrXDI. — Pakistano 
užsienio reikalų ministerijoj re
miamas sovietų pasiūlymas su-

| daryti Indostano pusiasalio sau-
I gumo paktą. Tokiu paktu, ma-
į noma, bus galima išlaikyti nors 
šiokius tokius ryšius su Benga- j 

i Ii ja . Iš kitos pusės Bhutto, pa-
• kistano prezidentas, neslepia, 
| kad paktu būtų užtikrintas ir 
i sovietų dominavimas, nors seni 
I ryšiai su Amerika ir Kinija lik-
> tų nepasikeitę. 

Bhutto linkęs nesipriešinti 
! sovietų siūlymams dėl pakto ir 
; kitų sugestijų. Atrodo, gerai 
: jausdamas, kad sovietai, ne kas 
; kitas, jei panorės, galės išlai-
, kyti ryši su Bengalija. 
j Po to. kai Bengalijos šeichas 
! išvyko iš Rawalpindi, Pakista-
: nas neturi jokio ryšio ir neturi 
Į su kuo kalbėtis tiesioginiai su 
; Dacca. Geriausiu netiesioginiu 
ryšininku dabar lieka rusai. 

DACCA. — Bengalijos užsie
nio reikalų ministerijoj sakoma, 
kad jie kreipėsi j Ameriką per 
Amerikos gen. konsulatą Dac
coje ir paprašė pripažinimo, pra
šė sutikti su esama realybe, bet 
kol kas negavę jokio atsakvmo. 

I 

3 

IUSIJAI SNAUSTI", 
t !kad ji Baltijos valstybes iŠlaisvin- ! 
1.1 tų iš kolonializmo varžtų. Ameri-j 
9 kiečiai turėtų suprasti Sovietų) 

Rusijos agresyvumą ir jos sieki-i 
mus JAV-bes paversti antraeile I 
valstybe." Pagaliau Vliko pirmi-į 
ninkas teigė, kad Vlikas, atsto
vaująs 3.2 mi!. gyventojų, kovos 
tol, kol Lietuva taps suvereni 
valstybė. Jo žodžiais, "Mes nelei
sime Rusijai snausti." (E.) 

Austrijoj už vedybas 
primoka 

VIENA. — Austrijos vyriau
sybė laikosi duoto rinkiminio; 

pasižadėjimo: visiems jaunave
džiams duodama dovana — 650 
dolerių. Duodama tik pirmą kar-

isj tą vedantiems. Socialistinei vy-! 
*"\ riausybei tai kainuos apie 26 mi- ; 
sejlijcnus dolerių. Austrijoj kas
ta j met esti vedybų apie 40,000. 
1-
ai 
ly 
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V7CTORIA. B. C. — Šiaurės 
Pacifike nuskendo Afrikos pre
kinis laivas Dona Anita su 42 
žmonėmis. Vandenynas buvęs la- ; 

bai audringas ir Kanados pa
krančių apsauga rado laivo tik 
pėdsakus. 

GENEVA. — 1971 m. pasau
ly buvo 155,378 susirgimai cho
lera, ir iš jų 22,922 žmonės mirė. 
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ANTRADIENIS — TUE 

barais Nikalojus II su šeima filme (virs 
'apačioje). Britų filmų pramonė jau p 
:ruoti filmą "Nikalojus ir Aleksandra". 1 
:oj nuotraukoj matome: (iš k. į d.): car 
\leksandras, Tatjana; antroj eilėj: Mari 

Kiniečiai išsprogdino Ma 
jau 12-tą atominę 

bombi 
TOKIJO. — Kinijos žinių a-

gentūra patvirtino, kad jie iš
sprogdino jau 12-tą atominę 
bombą ir t a proga pakartojo, 
kad Kinija niekada nebus pir
moji, kuri tą ginklą panaudos. 
Ji tik norinti, kad atominiai gin
klai nebūtų Amerikos ir sovie
tų Sąjungos monopoliu ir šanta
žavimo įrankiu. 

AEC apie sprogimą buvo pa-
intformavusi visuomenę tą pačią 
dieną, penktadienį, ir sakė, kad 
bombos pajėgumas buvęs 20 ki-
lotonų (20,000 tonų T N T ) . 

WASHTNGTONAS. — Aplan
kiusi tris Afrikos valstybes, i 
Washingtoną sugrįžo P a t Nixo-
nienė. Atvyko tiesiai į preziden
to Nixono 59-to gimtadienio pri
ėmimą. 

EDMONTON. Altą. _ 10 sa
vaičių amžiaus Siamo dvynu
kėms mergaitėms buvo padary
t a operacija, ir jos buvo per
skirtos. Operacija, atrodo, pa
vyko. 

MASKVA. — Sovietai skel
bia, kad jų erdvėlaivis Marš 3 
sukdamasis aplink Marsą užre
gistravo porą šiltų vietų ir at
mosferos spaudimą. šilumos 
šaltiniai galį būti ugniakalniai. 

NEW YORK. — Kažkas pa
degė Kubos misijos automobilį 
prie J. Tautų pastato. Neabejo
jama, kad tai anticastro grapės 
darbas. 

VVASHINGTONAS. __ Penta
gonas sako, kad laike 5 mėnesių 
buvo 40 atsitikimų, kad radika
lai įsiveržė į ginklų sandėlius 
a rba užpuolė vežimus su gink
lais ir pagrobė amunicijos ir 
ginklų. įskaitant ir kulkosvai
džiu. 
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ije) ir istorinėj nuotraukoj 
gamino ir pradėjo demons-
rieš I pasaulinį karą dary-
itė Olga, caras. Anastazija, 
a. ir carienė Aleksandra. 
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LNFORD, Cal. — Stanfor-
iversiteto prezidentas Ri-

Lynn pr i tar ia fakulteto 
tinių tarybos nutarimui 
nti maoistą profesorių 
Franklin. Taryba 5:2 bal-

>uvo priėjusi tokios išva-
"ranklin kalt inamas kurs-
stude-tų neklausyti įsta-
ir ruošti revoliuciją. Bet "t\] 

as dar nebaigtas. Dar rei- V 
įtikimo ir viso universite-
:ikėtinių tarybos, ir ta ryba HO?š 
>ikalu turės specialų posėdį liuksus 
ėnesio gale. vas Qu 
.nkiin yra pareiškęs, kad go uos 
> bus pasalintas, studentų vo išin 
« bus tokios, kokių iki šiol | ruošiar 
ebuvo. j Chapm 
dentai radikalai sekmadie- Laiv 
i parodė savo "galybę" — 83.000 
b universiteto koplyčią ir Que< 
ikys kaip operacijų centrą landas 
būsimus k i tus veiksmus, kamim 

NDONA3. — Britanijoj su- SAI( 
;avo 280,000 angliakasių, mesta 
pirmas streikas laike 46 dentus 
. Vienoj tų 289 kasyklų da-į tai bu'' 
cilo gaisras. tarimą 

Egipto prpzidentaf* Sadat (d^Sinš 
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ENGTONAS. — Jack j 
a s , kuris dabar pagar- j W a s h i n | 
:ų dokumentų paskelbi- j riausybė, n 
•aščiams pateikė A m e - j t a ^ ' a u a t r c 

įbasadoriaus K a m b o d i - ! ^ a " a Ame; 
s y Swank telegramos suvalstybin 
ruriame už vėliausius! *¥*•* sta mb 
i m u s fronte kal.tę s u . žinkelio P 
Kambodijos premjerui j t a s ' ^ur ian 
. Telegramoj s a k o m a , į " " ^ ^ r 

rugpiūčio mėnesio U o l j R ^ P ^ M ^ o 
3 su gynimo m i n i s t e r i o | v a } s t y ^ i n | n 

ak nuomonėmis ir j a m P r l n c i P ' n l a 

komanduoti karinome-i ^y" a)> n e i 

anizuoti gynimo. L o n : r e ^ a ^ a u s
v . ' 

laiką buvo ligonis, i r | S ų - i a c l s 

as ėjo t a s pa ts Matak. I n n * c s t a s ^_l 

iorius Nol vadina l i g o - ^ gelezu 
r dabar, ne tik fiziniai, j r a v a i d ž i ° s 

-oriniai. i troversinis 
ir vyriausias š t abas : bngnt sak 

larę planą, kaip reikia ^ l o t i ' I°l 
ti šalies gynybą, refor- \ieni*' ^u < 

psaugą, duoti daugiau J J [^ 
os kariuomenės š tabui , 
įjeras \nską atmetęs. 

kia iš fak 
vadas. 

jkalaus Taiwano 
Sia kr> 

anksčiau, 
tybinė ko: 

WT^.»C ^r - ijau valdo 
SGAS. — Yra nujau-it-. . ,. , 
:ad kai Kinijoj l ankvs i su . _ - , • < . • • , i kurie vra čru En - lai pateiks rei- , . ^ . „ ..". — . blausieji. i. atsisakvti 19o4 metų * _ . ' . . * momentą; ; su Taiwanu ir pripa- j . _ . _ . . . * v i sausumos d Taiwano - Kinijos g i a 

kiniečių vidaus reika-1 
:onas jau ne sykį y r a \ 
s, kad jis tokio pripa-1 
nepadarys, 
istinėj Kinijoj y ra kon- j 

Amerikos nuosavybės 
nfl. dolerių. Tai prikl^u-
ažnytinėms organizaci-
mdrovėms ir privatiems 
įs žemė, pas ta ta i ir k i -
savybė. Amerikoj esan-
nijos nuosavs*bės ver tė 
ik 78 mil. dol. Nixonas 
reikalauti, kad kiniečiai 
ų susidariusį skirtumą. 
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ke iš Inci 

Ruoši 

udege laivas 
leen Elisabeth" 

S A N I 
n ai prad 
pasiruoši: 
jos kon v 
dikalai j 
100.000 
ir t r iukši 
nį nei 19 
demokral 

I & 

3 KONG. — Didžiulis 
tūs britų keleivinis lai-
en Elisabeth Hong Kon-
?. sudegė. La ivas jau bu-
'̂ as iš apyvartos ir buvo 
as paversti universi tetu 
.n kolegijai, Orange, Cal. 
s buvo 34 metų senumo, i 
tonų, 1.031 pėdos ilgio. 
i Elisabeth degė 24 va-į 
ir nuskendo. Kyšo tik joj 
i, t iks tik geležies laužui. 

ONAS. — P . Vietname 
grana ta užmušė 9 s tu-
ir sužeidė 111. Studen-

o susirinkę pareikšti pri-
vyriausybeil. 
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JA AMERIKOS GELEŽINKELI 
SUVALSTYBINTAS 

jton. — Nors nei vy-
ei kongresas to nenori, 
>do, jog artėja laikas, 
rikos geležinkeliai bus 

ir įteikęs įstatymo projektą 
linantį vyriausybę eiti šia k 
mi. 

Atsakinguose vyriausybe 
ti. Ypač tai verčia da- į kongreso sluoksniuose sv 
iausio Amerikos gele-įmas klausimas, ar Amerik; 
enn—Central bankro-J nusavinti visus geležinkeli) 
i gelbėti vyriausybė tu j pasilikti prie dvilypės sist 
ntus milijonų dolerių, privačių ir valstybinių 
nams geležinkelių su
las yra nemielas nei 
i ( jie už privačią pre-
finansiniai, nes tai pa-
laug valstybinių pini-

Klausimas yra praktiškas, n 
geležinkelių, kurie palygin 
rai verčiasi ir nusavinimu 
pritaria. Tokios yra Union 
fic, Norfolk and VVestem, 

iu Kongresas yra be-1 them Pacific ir kitos, 
įsitaikinti su mintimi, j Kaip bebūtų su šiomis 
ikeliai faktiškai jau y-į mis, tačiau Penn Central j< 
išlaikomi. Dėl to kon-i tokioj padėty, kad laukti 
senatorius W. Ful-

o, kad nėra ko mums 
; tie šimtai milijonų do 

Įima. Ji yra teisėjo J.P. F 
žinioje, kuris vadovauja Ii 
vimo procesui. Jam teks m 

xlami geležinkeliams, i ti, ar ir kokiu būdu šią 
as jų nusavinimas, rei- likviduoti; ar ir kaip ja pt 
to padaryti teisines iš- nizuoti. Suvalstybinant šia 

žinkelio liniją, bus atidary 
lias ir kitų neišsiverčiančh 
jų suvalstybinimui. ptimi jau yra paeita 

kai buvo sukurta vals-
rporacija Amtrak, kuri i 
keleivinius traukinius. į 

<:a perimti ir prekinius.; 
Amerikai patys svar-

Atrodo, kad šis istorinis BOSTON, Mass. — Sa 
i greitai priartės. Senato! d ^ ^ ^ n a m u 0 s e ^ 

kimo pakomises; tūrininkas. visuomeninink 
nalistas, Draugo bendr; 

Mirė Kazys Mocl 

as senatorius V. Hart- . 

asi konvencijai 
r radikalai 

ianos jau yra paruošęs K a z y s M o c k u s . 
, | Velionis buvo gimęs l: 

, liepos 4 d. Pakantų km„ 1 
va'sč., Raseinių apskr. 1 
baigė Raseinių gimnaziją, 
m. Vytauto D. universite 
manitarinį fakultetą. 1 
buvo mokytojas Pagėgių 

Į zijoje. 1939-44 Telšių gi 
>IEGO. — Respubliko- į j 0 j e i p ^ m . Telšiuose s 
teda rūpintis radikalų > niza\-o suaugusių gimna 
mais sutrukdyti part i - : | , u v o j ^ diretkorius ik 
enciją San Diego. Ra- į traukimo j Vokietiją. Vo 
>lanuoja suorganizuoti; j e b u v o lietuvių gimn. n 
minią, demonstracijas j j a^ frmįtimo inspektorių 
•ną padaryt i dar didės- | m a t V \ -ko į JAV ir apsi 
68 metų Chicagoje per j Bostone .kur suorganiza-
:ų tokią pat konvenci- j anistinę mokyklą ir jai 

> I vavo. Veikė Amerikos L 
; Taryboje ir L. Bendru oi 

Nuo gimnazijos laikų I 
sė ateitininkams, vėliau 
pavasarininkuose ir krik 
demokratų eilėse fbuvo i 
sekretorius). Telšiuose yi 
gęs Žemaičių meno ir 
eentrą ir jam vadovavo. ] 
darbiavo liet. kataliku SJ 

3lė amerikiečiu 
ze Thailande 

)K. Amerikos avia-
zė Utapao. 90 mylių i 
uo Thailando sostinės. I Lietuvoje. Vokietijoje ii 
pulta ir apšaudyta. Ar i D a u ? s traipsnių vra para 
i padarė kokių nuosto- Į t l j v i ų Enciklopedijai. 
Lkoma. Bazėj laikomi j Nt*adrme liko žmona 
įbonešiai, ir iš ten bom- [ d u k r a ž i v i i ė . s ū n ū s V a 
mos komunistų pozici-;Pl I g e i m a i r A]^^ ž r n o n , 
i Indokinijoj. 

yota pralenkė 
ir Ghryslerj 
O. — Toyota Motor Co. 
j sako. kad jie pasida-
>ii didžiausia automobi-
ė pasauly. Ją lenkia tik 
Motors ir Fordas. 1971 
pagamino 1.955.033 au-
us ir sunkvežimius. 

YORK. — Ekspertai . 
-)tografijas ir X-ray nuo-
, patvirtina Warreno ko-

sprendimą. kad prezi-
vennedy nušovęs vienas 
vald. Tki šiol tos medi-
rytos rentgeno nuotrau-
>uvo prieinamas pašali-
ir buvo kilę visokių aiš-
snėlioiimų. teorijų, kad 

itą galėję nušauti keli 
intojai-

rys Placidą Balaišytė ir 1 

Šimkienė. 
Lietuviu tauta neteko < 

no, energingo ir aukos r 
So spaudos darbininko i 
menininko. Laidojamas 
11 d. 

KALENDORITS 

Sausio 11 : sv. Higii 
Veronika, Audris, Vilm 

Sausio 12 : šv. Arkad 
Cezarija. Linas, Gidą. 

Saulė teka 7:17, leidži 

ORAS 

* COLDER 
Didėjantis debesuotu 

vėsiau, temperatūra ap 

-t s 

) I S 

ir . 8 

U 

Iga-
ypti-

> ir 
rs to-

turi 
s, ar 
mos : 
inijų. 
s yra 
i ge-

ne-
Paci-
Sou-

inijo-
u yra 
nega
i l iam 
vida-
spręs-
1 i ni ją 
•orga-
gele-

is ke
lini-

us 
įsio 8 
ė kul-
-s. žur 
darbis 

10 m. 
šelmės 
28 m. 
?1936 
to hu-
?36-39 
^imna-
nnazi-
įorga-
riją ir 

pai?i-
jetijo-
okvto-
. 1949 
,^-veno 
o iitu-
vado-

etuvių 
t enė^ . 
riklau-

dirbo 
jČionių 
. vald. 
i Įstei-
noksio 
endra-
audojo 

JAV. 
įęs Lic 

žarija, 
mtinas 
3 sese-
alerija 

ar jau-
?bojan-
visuo-
sausir> 

as, sv. 

jus, šv, 

s 4:39. 

t/ 

nas ir 
e 30 L 

file:///leksandras


X JAV LB Tarybos prezidiu
mas praėjusių metų pabaigoje 
išsiuntė visiems tarybos na
riams bendralaiškį Nr. 9, kuria
me pranešta apie vykusio ko-
respondencinio posėdžio rezulta
tus, posėdžio dalyvius, patvir
tintus naujus c. v. narius P. Mi 

X Cbicago Savings ir Loan talą ir V. Maciūną, ir visi pa-
Assn. įstaigos tarnautojai a, a. sveikinti švenčių proga. Prie 
Jono Pakel. Sr., atminimui su- į bendralaiškio pridėti tarybos 
dėjo aukų, kuriomis nupirktas i narių atsakymai į informacinę 
gražus kielikas šv. Mišioms. Tas anketą, Tarybos narių pasisa-
kielikas įteiktas tėvams mari- į kymai dėl sekančios sesijos dar

botvarkės ir 17 puslapių Phila-
delphijos sesijos protokolas. Ta
rybos bendralaiškiai siunčiami 
visoms apylinkėms, apygar
doms, spaudai, radijai ir kai ku
rioms lietuvių įstaigoms bei ins
titucijoms. 

x Luebecko lietuviai, Vak. 
Vokietijoj, yra labai dėkingi, 
Kazimierui Kapševičiui, gyv. 
Chicagoje už jo dosnumą, užsa
kymą "Draugo" dienraščio jau 
21 metams. Luebecko lietuviai 
džiaugiasi jo dosnumu, nes \ 
"Draugo" dienraštis teikia &>] 
nių ir rašinių iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo. Jeigu ne K. 
Rapševičius, buvęs savo laiku, 
taipgi Luebeck — Meesen lage-

jonams, 6336 S. Kilbourn Ave., 
Cbicago. Tėvai marijonai dėko
ja John Pakel, Sr., šeimai ir 
minėtos bendrovės tanrautojams 
už šį gražų gestą ir tokią ver
tingą dovaną. 

X. Pasaulio lietuviu tautinių 
šokiu šventės rengimo komite
tas sausio 12 d. pirmininko dr. 
Leono Kriaučeliūno namuose 
kviečia informacinę spaudos ir 
radijo valandėlių konferenciją. 
Į konferenciją - pranešimą pa
kviesti laikraščių redaktoriai, 
korespandentai, radijų valandė
lių vadovai ir visas komitetas. 

X PreL Mykolo Krupavičiaus 
mirties metiniame minėjime 
sausio 16 dieną, kun. A. Kezys, 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Skautai sveikina gimusį Kūdikėlį Jėzų. Scenos vaizdelis buvo atliktas skautų Kūčių metu Philadelphijoje, 
gruodžio 19 d. Nuotr. V. Gruzdžio 

IŠ ARTI IR TOLI 

J. S. pristatys gyvąjį Krupavi-1 rio gyventojas, nebūtų atsižvel-
Čių iš filmos 12. Tai trumpas i ges į likusio mažo būrelio sąly-
jaudinantis garbingojo prelato! gas, lietuviai būtų daug nuo ko 
paskutinis viešas žodis, skirtas \ atsilikę, nes nebūtų buvę gali-
būsimoms lietuvių kartoms ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės klausimais. 

X Lietuvių Prekybos rūmų 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 12 d., trečiadienį, 8 v. v. 
Dariaus - Girėno posto salėje. 

ma sekti lietuvių gyvenimą. 
x Mathevv Pollock, Chicago, 

UI., parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dol. auka. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Ignas Slabšinskas, "Drau
go" skaitytojas ir. rėmėjas, Ka-

X Cicero Šv. Antano parap. j ledų ir Naujų metų šventėse 
mokyklos vakaras įvyks Vasa- j svečiavosi Kanadoje pas savo 
rio 12 d. parapijos salėj. Pelnas seserį ir svainį. Sugrįžęs į Chi-1 
skiriamas parapijinės mokyklos cagą ir čia apsitvarkęs, ketu-
palaikymui Į rioms savaitėms išvyko į Aca-1 

X LB Marąuette Parko apy- j pulco, Meksikoje, pas giminaitį j 
linkės valdyba dar renka soli
darumo įnašus už praėjusius 
metus. Visi lietuviai, kurie dar 
solidarumo įnašo už 1971 metus 
nėra atidavę, prašomi atiduoti 
apylinkės iždininkui Vaclovui 
Pliopliui (7212 S. Talman Ave., 
Marginiuose, Ant. Tvero krau
tuvėje, vald. pirm. J. Jasaičiui 
(6922 So. Oakley) arba bet ku
riam valdybos nariui. 

J. Čepaitį iš Windsoro, kuris: 
taip pat ten atostogauja. Kartu | 
išvyko jo sesuo P. Gudaitienė i 
su vyru ir kiti artimesni gimi
nės. 

x Edvardas Mankus, Chica-Į 
gos Tribūne" foto reporteris, 
sausio 26 d., trečiadienį, 8 vai. 
vakaro Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje 4012 Archer Ave. 
demonstruos įvairių įdomių 

X A. a. Kazimieras Jonaitis- i vaizdų nuotraukų filmų. Besi-
Žflvytis, buvęs žymus Vyčių or- Į domintieji kviečiami atvykti pa-
ganizacijos veikėjas ir žunralo 
"Vytis" redaktorius, po širdies 
smūgio išgulėjęs Šv. Kryžiaus 
ligoninėje tris savaites, mirė 

sižiūrėti. Įėjimas visiems lais
vas. 

x Pedagoginiame Lituanisti
kos institute Chicagoje iš Kana-1 

sausio 5 d. ryte. Jis pašarvotas j dos šiuo metu studijuoja korės- j 
buvo Biliūno laidojimo koplyčio- \ pondenciniu būdu 9 jaunuoliai: 
je. Palaidotas šeštadienį, sausio , Kęstutis Šeštokas, Danguolė 
S d., Lietuvių Šv. Kazimiero ka
pinėse. Velionis ilgus metus 
turėjo Brighton Parke vaistinę. 

X Jonas Ivanskis, Chicago, 
EI., įteikė 10 dol. auką "Drau
gui" paremti. Labai ačiū. 

X Aukų po 5 dolerius pri
siuntė: 

Kazys Dargis, Chicago, 
Balys Lukas, Worth, UI., 
J. Punkris, Torontas, 
S. Jaseliūnas, Torontas, 
Balys Sebastijonas, Chicago, 
Marta Klimas, Syosset, N. Y., 
C. Johnson, Brooklyn, N. Y., 
Magdalena Kudirka, Water-

bury. 
Visiems aukotojams esame 

dėkingi. 
X "Ein Theater - Stueck", 

naujas Dariaus Lapinsko muzi
kinis kūrinys bus atliktas Aldo
nos Stempužienės, sausio 15 d. 
(šeštadienį) 8 v. v. Jaunimo 
centre. Visuomenė yra malo
niai kviečiama dalyvauti. Bilie
tai gaunami Marginiuose. San
tara - Šviesa. (pr.) 

X Pirmyn Choras stato 
Franz Leharo operetę "Links
moji našlė", kovo 4 ir 5 d. Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje. 
Bilietus jau galima įsigyti Mar
giniuose, pas Choro narius ir 
paštu. Bilietų kaina ta pati 
abiem dienom: parteris 6, 5, 4 
dol.; balkonas 6, 5, 4 dol. Įsi
gyti bilietus prastu užsakymai 
su Čekiu ar money orderiu siun
čiami: Chicago Lithuanian Cho
rus Pirmyn, 7646 S. Artesian 
Ave., Chicago, IU. 60652. 

Juozapavičiūtė, Dalia Grajaus-
kaitė, Vaidote Riekutė, Aida 
Kezytė, Rita Urbonavičiūtė (vi
si 6 iš Hamiltono), Lydi ja Ke-
raitė iš Londono, Ramūnė Sa-
kalaitė iš Toronto ir Daiva 
Kerbelytė iš Montrealio. Kristi
na Parėštytė iš Hamiltono P. L. 
Institutą baigė šiais metais. 

x LB Cicero apylinkės politi
nių reikalų komisiją sudaro 
jaunimas: A. Arštikytė, J. Ki
sieliūtė, S. Kuprys, R. Skorubs-
kaitė ir E. Šumanas. Pastarasis 
yra šios komisijos laikinasis pir 
mininkas. 

X Skaitytojai laiku atnauji
na savo dienraščio prenumera
tą ir šia proga aukų prisiunčia. 
Aukojo: po 3 dol. — V. Narke
vičius; po 2 dol. — Albina Ce-
pėnienė, Ant. Beniušis, V. Kel
melis, V. Ramonas, L. Kerulis, 
J. Liutkenis, V. Gylys, Paul ir 
Mary Masiokai, J. Sprainaitis. 
V. čižauskas, J. Mačėnas, J. Ka-
žemėkas, P. Sejanas, J. Miliu-
šas; po 1 dol. — J. Vinciūnas, 
J. Lekas, dr. P. Stungys, O. 
Shats, J. Radavičius, Iz. Gata-
•veckas, P. Marcinkus, R. Šid
lauskas, A. V. Laniauskas. La
bai ačiū. 

x Po 5 dol. "Draugui" auko
jo: 

Austr. Puzinas, San Mateo, 
Calif. 

Z. Buinevičius, Burbank, HL, 
Adomas Ūselis, Chicago. 
Emilija Meškauskienė, Chica

go. 
Stasys Mikolaitis, Oak Lawn, 
E. H. Valuntis, Baltimore. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

J. A, VALSTYBĖSE 
— Dr. Antanas ir Ona Cerš-

kai atšventė savo vedybinio gy
venimo 35 metų sukaktį pas sa
vo vaikus ir anūkus Detroite. 
Vaikai jiems suruošė puikią va
karienę, kuri praėjo gražia nuo
taika. Įvykis buvo paminėtas 
per Detroito lietuvių radijo va
landėlę. Sukaktuvininkai reiškė 
savo vaikams ir giminėms nuo
širdžią, padėką už sveikinimus 
ir gražias dovanas. 

— Kun. St. Yla, sunegalavęs 
širdimi, buvo kurį laiką ligoni
nėje. Dabar sveikata pasitaisė 
ir vėl grįžo į namus. 

— Kun. Pranas Bulovas, prel. 
J. Balkūnui prašant, nuo sau
sio 1 d. vyskupo yra paskirtas 
Atsimainymo liet. parapijos 
Maspeth, N. Y., administrato
rium. Jo pareigos — tvarkyti 
parapijos ekonominius reikalus. 
Klebonu ir toliau lieka prel. Jo
nas Balkūnas. 

— Milda Lenkauskienė, PLB 
valdybos vicepirm. ir Jaunimo 
kongreso delegatų komisijos 
pirmininkė, padarys Los Ange
les pranešimą sausio 16 d. Šv. 
Kazimiero par. salėje. 

— Marijonas Dambrauskas 
yra veiklus LB Poenixo apylin
kės pirmininkas. Jo vadovavimo 
metu lietuviškas gyvenimas 
šiam šiltam Arizonos mieste la
bai pagyvėjo. 

— Naujųjų JAV LB įstatų 
projektą referuos dr. E. Len
kauskas Vakarų Apygardos su
važiavime Los Angeles, sausio 
15 d. Pritaikinti besikeičian
čioms veiklos sąlygoms, naujie
ji LB įstatai bus galutinai pa
tvirtinti LB tarybos sesijoj, 
įvykstančioj Dainavoj, baland
žio mėn. pabaigoj. 

LENKIJOJ 
— Lietuvių visuomeninė kul

tūros draugija yra vienintelė iš 
lietuvių organizacijų, Lenkijos 
valdžios oficialiai pripažinta ir 
įtaigojama, iuo metu jai pri
klauso 1750 narių. Įvairiose 
Lenkijos vietovėse draugija turi 
44 ratelius ir du skyrius. Į šį 
skaičių įeina ir Suvalkų Tri
kampio lietuviai. 

Į SUVALKŲ TRIKAMPY 
— Punske pereitais metais 

buvo suruoštas Seinų apskrities 
šachmatininkų turnyras, kuria
me aktyviai reiškėsi ir vietos 
lietuviai: I vietą laimėjo J. Ku
bilius, m — J. Karčiauskas, IV 
V. Uzdila ir VI J. Pečiulis. 

— Punsko vidurinę mokyklą 
baigė ir egzaminus į aukštąsias 
Lenkijos mokyklas išlaikė: V. 
Samulevičius, A. Žukauskas, J. 
Bliūdis, D. Goberaitė, Z. Jonuš-
kaitė, V. Aleksaitė, T. Bansevi-
čiūtė, A. Nevulytė, A. Abukaus-
kaitė, J. Barauskas, B. Slavi-
kauskas, V. Misiukonytė, J. De
gutis. Į Vilniaus universitetą iš
vyko studijuoti: K. ir T. Dapke-
vičiūtės, J. Gavėnas, V. Mali
nauskaitė, O. šimelevičiūtė ir 
N. Žvirėnaitė. 

— Juozas Vaina, punskietis, 
baigė Karo akademijos staty
bos skyrių ir išvyko dirbti į 
Ščetino vaivadiją. 

0KUPU0T0J LIETUVOJ 
— Vytautas Galinis Vilniaus 

universitete gavo filologijos 
mokslų daktaro laipsnį. 

VOKIETIJOJ 
— LB Osnabruecko apylinkės 

pirmininkas yra V. Žaliukas. 
Lietuviai gražiai sugyvena. So
lidarumo įnašus apylinkės na
riai susimoka. Kartą per mėnesį 
lietuviai katalikai susirenka į 
pamaldas, kurias atlaiko kun. 
Šarka. Jis Vehrtėj atsilanko 
tautiečių laidotuvių, vestuvių 
bei krikštynų progomis. 

— Muencheno vargo mokyk
los mokyt, yra A. Grinienė. Mo
ko 7 mokinius. 3 vaikai važiuo
ja į pamokas 70 km. Susirenka 
kas šeštadienį ir išbūna 2-3 va
landas. Patys pasigamino ilius
truotą dainorėlį. Visi vaikai kal
ba lietuviškai. Jie ypač mėgsta 
dainuoti, piešti, šokti ir vaidin
ti. Vaikai mokyklą noriai lanko 
ir prašo tėvų juos vežti. 

— Šv. Kalėdų šventės, o taip
gi ir Naujieji metai praėjo Šiau 
rės Vokietijoje be jokių šalčių 
ir sniego. Visą laiką gamta at
rodo, kaip spalio mėnesį. Iki 
pat Kalėdų, visos statybos ir 
kiti lauko darbai vyko, kaip vi- j 
durvasaryje. Tai buvo nepa
prastai gražus, ilgas ir šiltas 
ruduo. 

— LB Zvvischenahno vietovė
je gyvena 36 lietuviai, o LB pri
klauso tik 19. Vietos vokiečių 
vyriausybė remia lietuvišką 
veiklą. Iš jos gauta 250 DM 
renginiams, 130 DM laikraš
čiams, 100 DM knygoms. Apy-
linkės pirmininkas P. Kazirskis 
išvyksta į JAV-bes, tad teks 
rinkti naują vadovybę. 

CHICAGOS ŽINIOS 

Kun. J. Pakalniškis, Maspeth, N. 
Y., skautų brolijos dvasios vadas. 

Nuotr. J. Venckaus, SJ 

x Džiaugiamės, kad skaity
tojai įvertina Draugo leidėjų 
pastangas, savo dienraštį rem
dami. Aukojo: po 4 dol. — J. 
Česna. A. Nutautas, M. šenfe-
ras, St. Raštikis, V. Streitas, 
Olga Tilindis; po 3 dol. — J. 
Rūkas, S. Treigys, Br. Dapkus, 
J. Jankūnas, A. Šlapkauskas, 
kun. J. Lechavičius, K. Varne
lis; po 2 dol. — H. Laucius, K. 
Balauskas, Antanina Starins-
kas, A. Sereika, St. Taučytė, 
Aig. B. Žukauskas, K. Bertulis, 
Dan Liutikas. M. Šimkus, A. 
Čivas, S. Ramanauskienė, F. 
Paulikas P. Kaupas; 1 dol. — 
Liet. vyčiai, Willoughby. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame. 

JAU PERK* ŽEMĘ NAUJAM 
GREITKELIUI 

Gavus 40 miL dolerių žemei 
išpirkti naujam greitkeliui palei 
Cicero Ave., jau nupirktos trys 
sunkiausiai įgijamos nuosavy
bės: daržovių sulčių fabrikas, 
4557 S. Knox, Pete's Farm klu
bas, 4814 S. Cicero, ir Chicago 
Ainvays viešbutis, 5401 S. Ci
cero. Už tuos 40 milijonų dole
rių pirmiausia bus išpirktas 
ruožas nuo Stevenson greitkelio 
iki 67 gatvės, tuo būdu ir Mid-
way aerodromas įsijungs į 
greitkelių sistemą. Šiame ruože 
mai, 97 komerciniai ir 30 pra
bus išpirkta 69 gyvenami na-
moninių pastatų. Pagrindu de
ryboms imama nepriklausomų 
specialistų įkainavimas. Numa
toma, kad naujuoju greitkeliu 
galės per valandą pravažiuoti 
110,000 mašinų. Įvažiavimai į 
jį bus ties 47, 55 ir 63 gatvė
mis. Jo nutiesimas kainuos apie 
bilijoną dolerių, kurių 90% Š 
duos federalinė vyriausybė. 

NEŠVARUS CHICAGOS 
ORAS 

Oro tyrimų stotys randa, kad 
Chicagos oras yra žemiau nu
statytos saugumo ribos sveika
tai. Chicagoje tiriamas oras 2? 
je stočių. Vis dėlto pranešama, 
kad Chicagos oras eina švaryn, 
darosi geresnis, negu anksčiau. 

JASAIČIO LAIŠKAS 
"SUN - TEKĘ" 

Dienraštis "Sun-Times" šeš
tadienį išspausdino J. Jasaičio 
laišką: "Kada Lietuva bus lais
vą?" Jame primenama, kad So
vietų Sąjungas labai rėmė Ben
galijos paskelbimą nepriklauso
ma valstybe, tačiau pati net nuo 
1940 m. sunkioj vergijoj laiko 
Lietuvą, Latviją, Estiją. Dabar, 
kai Bengalija paskelbta laisva, 
kyla klausimas, kad Lietuva, 
Latvija ir kitos pavergtos tau
tos bus išlaisvintos iš Rusijos 
priespaudos? 

STEVENSONAS REMS 
MUSKIE 

Senatorius Adlai Stevenson 
apsisprendė remti senatorių Ed
mundą Muskie, kandidatuojantį 
į prezidentus. 

CHICAGA PRARANDA 
20 MIL. DOLERIŲ 

JAV butų ir urbanistikos de
partamentas pranešė, kad 20 
m ii. dolerių, kurie buvo skirti 
Chicagai naujų butų statybai, 
dabar bus paskirstyti kitiems 
miestams, kadangi Chicaga ne
pravedė programos, pagal kurią 
pigių butų statyba būtų vykdo
ma visuose, ir baltųjų, rajonuo
se. 

LIETUVIAI DIEVO 
APVAIZDOS PARAPIJOJE 

Dievo Apvaizdos parapijoje, 
kurioje yra seniausia Chicagos j 
lietuvių bažnyčia, mažai beliko 
lietuvių. Tačiau naujai paskir
tas klebonas kun. John Har-
rington, airių kilmės, teikia tam 
tikrą respektą lietuviams ir jų 
gimtajai kalbai. Sekmadieniais 
šv. Mišių metu lekcijas ir evan
geliją lietuviškai skaito seselė 
kazimierietė Joanetta. Šios mi-į 
šios būna laikomos 7 vai. ryto. 
Jų išklausyti susirenka čia dar 
gyvenantieji lietuviai. Jie visi 
dėkingi klebonui. Pažymėtina, 
kad kun. J. Harringtonas yra 
Vietnamo karo veteranas ir la
bai palankus tautinėms Ameri
kos grupėms. Ir parapijos biule
tenyje yra įrašų lietuvių kalba. 

J. G. 

CICERO KOLONIJOJ 
— SLA 301 kuopos metinis 

susirinkimas pirmas po. Naujų
jų metų nebuvo gausus. Nelan
ką susirinkimų užmiršta savus 
reikalus, savo mokesčius. Fi
nansų sekretorius privalo iš
rinkti mokesčius iš vietos gy
ventojų, o toliau gyveną gali 
mokėti paštu. 

— Raudonos Rožės klubo me
tinis susirinkimas buvo sėkmin
gas. Klubo pareigūnai gavo me
tinį užmokestį, tai pasižadėjo 
gerai veikti. Klubas yra likęs 
vienintelis vyrų vienetas, o bu
vo laikai, kai klubo vardas 
skambėjo labai plačiai. 

— Lietuvių Namų savininkų 
draugijos metinis susirinkimas 
įvyks sausio 11 d., antradienį, 
7:30 v. v., 1500 S. 49th Ave. 
Visi kviečiami atsilankyti, nes 
bus daug svarbių reikalų aptar
ti ir išrinkti valdybą ir komisi
jas. Nuo narių savininkų veik
los daug kas priklauso. Mums 
garbė turėti miesto pareigūną 
mūsų tautietį Kimbarką, palai
kantį ryšius su savo tautie
čiais. Visi stovėjome ir stovė
kime už Kimbarko kandidatūrą 
rinkimų metu, kurie jau ne už 
kalnų. Cicero, D. 

MARQUETTE PARKO 
LIETUVIŲ PARAP. CHORE 

Marąuette Parko Liet. parap. 
choras sausio 5 d. susirinkime 
entuziastingai pradėjo naują 
1972 metų darbo sezoną. Ir 
šiais metais yra numatyta pa
minėti liūdnąsias mūsų tautos 
birželio mėn. dienas ir suruoš
ti religinės muzikos koncertą. 
Pasirinktajam kūriniui, atlikti 
reikalinga žymiai daugiau bal
sų, tad pakviesti maloniai suti
ko ir jau įsijungė į choro eiles 
visa eilė naujų choristų. Štai šie 
balsingi dainos ir giesmės puo
selėtojai: I. Dapkienė, A. Gas-
nerienė, R. Graužinienė, S. La
zauskienė, A. Noreikienė, A. 
Kulys, V. Mažeika, J. Mockai-
tie ir R. Sakalas. Choro vad. V. 

ĮTARTINAS GAISRAS 
Curtis Foster, kandidatuojan

čio į Ulinois atstovų rūmus iš 
21 distrikto, Chicagoje, namuo
se trečiadienį kilo gaisras. Cur
tis duktė pasakoja, kad ji iš
girdo padaužiamą langą ir ta
da kilo ugnis. Gaisras buvo 
greit užgesintas. Policija tiria, 
ar čia nebuvo padegėjo darbas 
ir ieško kaltininko. 

STROPIAI IEŠKOMA BOMBŲ 
NEŠĖJŲ Į SEIFUS 

Chicagoje policija rado bom
bas First National, Continental 
ir Northern Trust bankų seifuo
se. Kai kuriuos seifus teko, su 
nemažu pavojumi, atidaryti, iš-
gręžiant užraktus, nes neturėta 
raktų. Išimtos bombos nusiųs
tos į laboratorijas Washingtone 
ištirti. Įtariama, kad jas padė
jusieji turi ryšio su Weathęr-

! man teroristais, kurių visa eilė 
I slapstosi nuo teisingumo įstai-
įgų. FBI labai rūpestingai pra-
įdėjo ieškoti kaltininkų. Dabar 
!kai kuriuose Chicagos bankuose 
ateinantieji į seifų skyrių yra 
fotografuojami. 

Baltrušaitis ir pirm. K. Barz-
dūkas sveikina naujuosius cho
ristus ir kviečia dar daugiau 
tautiečių įsijungti į šį garbingą 
darbą. M* 

KĘSTUTIS GAIGALAS — 
PASIŽYMĖJĘS KARYS 

Vyr. seržantas Kęstutis An
tanas Gaigalas, Juozo ir Bar
boros Gaigalų sūnus, neseniai 
baigė karinės prievolės tarny
bą ir sugrįžo pas savo tėvus į 
Chicagą. 

Vietname jis išbuvo ilgiau 
kaip vienerius metus. Tarnavo 
jis viename Amerikos artileri
jos dalinyje, kuris padėjo pietų 
vietnamiečiams kovoti prieš 
raudonuosius. Per savo tarny
bos laiką Kęstučiui teko ne tik
tai pačiam svaidyti ugnies svie
dinius, bet taip pat paragauti ir 
karštos priešo ugnies. 

Kurį laiką jis buvo labai pa« 
vojingoje zonoje prie Kinų jū
ros, Plejku ir kitose srityse. 
Ant. savo galvos patyrė skau
džių bombardavimų, tačiau vis
ką laimingai pakėlė ir buvo sa
vo karinės vadovybės apdova
notas trim medaliais. 

Kęstutis dalį karinės tarny
bos praleido vienoje JAV kari
nėje bazėje Colorado ir Ameri
kos karinėse bazėse Azijoje. 

Būdamas pavojingose srityse 
ir naudodamas puikų spalvotų 
filmų aparatą, jis padarė dau
gybę gerų ir įdomių nuotraukų, 
kurios buvo pervestos į skaid
res. Iš šių paveikslų galime ma
tyti įdomių Vietnamo vaizdų, 
vietnamiečių ūkininkų gyveni-

I mą, karo veiksmų nusiaubtas 
! sritis ir kt. Šia medžiaga galėtų 
i pasinaudoti visi lietuviai, ypač 
j jaunimas ir Lietuvių foto ar-
jchyvas. Rašyti Kęstučiui, adre-
jsu: 254 E. 121st PI., Chicago, 
j 111. 60628. 

Kęstučio vyresnysis brolis 
! Vytautas Gaigalas, JAV aviaci-
Ijos seržantas, savo karinę prie-
ivolę atliko JAV bazėse Japoni-
j joje. Abudu broliai y ra baigę 
j Dievo Apvaizdos parapijos mo
kyklos aštuonklasę. Vytautas 
su pasižymėjimais baigė Ameri
can Pilzen Legion, Las Salle 
mokyklas, lankė universitetą ir 
buvo karinės vadovybės atžy
mėtas. 

Abiejų pasižymėjusių karių 
tėvai gyvena Dievo Apvaizdos 
parapijos Chicagoje ribose. 

V. Du. 

iiiiiiitiiiisiniiiiiiišiiiinimiuiiiiiiiimm 
AR REIKIA VIZITINIŲ 

KORTELIŲ ? 
Vizitiniu korteliu naudojimas yr* 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla 
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizitinei 
korteles. 

"Drauge" galima gauti visokių vi
zitinių kortelių, atspausdintų įvairiom 
raidėm. Kainos visiems prieinamos 
Greitai atliekamas užsakymas 

Kreipkitės j "L>raugo" spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Būsite pa 
tenkinti kiekvieną kartą. 
viiiiiHMuiiniiimiiMiiniiifimtiiiiiimiii 

JAUNOMS MARČIOMS 
GERIAUSIA DOVANA 

Jei jūsų marti yra lietuvė ar 
kitos kilmės, geriausia vedybine 
dovana yra naujai išleista knyga, 
Juzės Daužvardienės 

Popular Lithuanian 
Recipes 

Penktoji laida 

Si naujoji laida yra gerokai pa
tobulinta ir dailininko Jono Pili-
pausko papuošta. 

Visų įprastų lietuviškų valgių 
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba 
surašyti, ir lengvai įvykdomi. 

Kaina tik S3.00 
Užsakymus siųskite: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Str. 
Chicago, 111. 60629 

persiuntimo Išlaidoms prašoma prt-
•rftl 25 ct„ o Illinois gyventojai pri
deda dar 15 et mokasci&ma. 

i I 
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Kraštutinės kairės 

NACIŠKAS BRUTALUMAS 
JAV visuomenė buvo nemažai 

supurtyta gausiais pranešimais 
apie padėtąsias bombas New 
Yorko, Chicagos ir San Fran-
cisco bankų seifuose. Tie pasi-
kėsintojai išsiuntinėjo laiškus 
spaudai, pažymėdami, kad šie 
teroro veiksmai y ra daromi rei
kalaujant paleisti visus "politi
nius ka'-inius" ir suminima pora 
pavardžių iš tų kraš tut inės kai
rės radikaliųjų. Suminėjimas 
politinių kalinių j au rodo to są
mokslo šaknis, nes šiuo metu 
JAV kalėjimuose tėra tik kraš
tutinės kairės radikaliųjų, bet 
ir jie ten pakliuvo ne už savo 
radikalias pažiūras, o už krimi
nalinius veiksmus. 

JAV už politines pažiūras, ko
kios jos bebūtų, į kalėjimus ne-
uždarinėja. č i a galima pliaukšti 
kiek nori prieš prezidentą, prieš 
vyriausybę, pr ieš demokratinę 
santvarką — niekas už tai ne
uždarys. Sovietų Sąjungoje, Ki
nijoje. Kuboje ir kituose komu
nistų kontroliuojamuose kraš 
tuose už panašius pras i tar imus 
žmonės šaudomi, t remiami į pri
verčiamųjų darbų stovyklas, už
daromi į beprotnamius , o JAV-
se y r a tokia laisvė, kokios nie
kur ki tur pasaulyje nerasi, ir 
už minėtus veiksmus niekas nė 
teismų neorganizuoja. 

Sovietų Sąjungoje už straips
nelį pogrindžio leidinyje, už iš
leistą užsieny knygą uždarinė
jami j beprotnamį, išmetami iš 
rašytojų sąjungos, net Nobelio 
laureatai terorizuojami, tuo ta r 
pu JAV-se eina tiek ir tiek vadi
namų pogrindžio laikraščių, ga
lima leisti kokio tik nori turinio 
knygą, nei p laukas nuo galvos 
nenukris. 

Vyriausybė y r a labai gerai 
informuota. Kongresas y ra pa
kartot inai išleidęs sąrašą "Gui-
de to Subversive Organizations 
and Puiblications", k u r išskai
čiuota šimtai organizacijų, laik
raščių, besiekiančių net vyriau
sybę nuversti , ir niekas tiems 
demokrat inės san tva rkos grio
vė-iams "ickių bylų, areštų netai
ko. Pe+ t a kraš tut inė kairė ne
kelia balso prieš komunistų prie
var tą Sovietų Sąjungoje, prieš 
terorą Kuboje, prieš priespaudą 
raudonojoje Kinijoje, ji tik vi
somis naciško bru ta lumo prie
monėmis išeina naikinti laisviau
sią pasaulyje J A V demokratinę 
santvarką. Kai Simas Kudirka 
bandė pereiti j laisvę, j is buvo 
raudonųjų brutal iai sumuš tas 
iki sąmonės netekimo ir nuteis
tas ilgiems me tams kalėjimo. 
Kai priespaudos nebepakelda
mas koks Rytų Berlyno a r Ry
tų Vokietijos gyventojas bando 
pereiti sieną j vakarus , j i s bru
taliausiu būdu raudonųjų sar
gybinių nušaunamas . I r mes ne
girdėjome, kad kurie kraš tu t i 
nės kairės sąjūdžių militantai 
prieš tai protestuotų. Tuo tarpu 
jiems Amerika negera", nors čia 
tų kraštut inių kairiųjų ištisos 
ekskursi jos be leidimo važiuoja 
per sieną į Kubą, jie puikiai ži
nomi vyriausybei ir jokių repre
sijų prieš juos nesiimama. Kraš
tu t inė kairė reikalauja taikos 
Vietname, o pat i kelia karą na
mie. J i kal t ina policiją, vyriau
sybę brutalumu, o pati atlikinė
j a negirdėto bru ta lumo veiks
mus. 

Tie kraš tu t inės kairės raudo
nieji naciai gras ina bombomis 
sprogdinsią seifus. Reikia atsi-

SIAUBAS ULSTERYJE 
Airių brolžudyste sukurstė tarptautines painiavas 

minti, kad seifus turi daugelis 
eilinių JAV gyventojų. Gal jie 
ten laiko savo dokumentus, gal 
savo sunkiu darbu laimėtas san
taupas. Kodėl jie tur i nukentė
t i? Seifuose daugelis numizma
tikų laiko savo sur inktas isto
rines vertybes, daugelis ten už- Į 
daro meno vertybes, savo kuri- j 
nius, raštus. Ar tai turi žūti, bū
ti sužalota, kad kažkokie kraš
tut inės kairės ginklanešiai, ku
rie net neturi visuomenei pa
teikti žmoniškesnės santvarkos 
programos, užsigeidžia savaliau-
ti, duodami Įsakymus vyriausy
bei, visuomenei. Pa tys būdami 
mikroskopinėj mažumoj, j ie no
ri dominuoti plačiosioms kraš to 
gyventojų masėms, milijonams. 

Jie net graso, kad būsiančios 
bombos su ilgo išlaikymo įtai
sais padėtos visuomeniniuose 
pastatuose, vyriausybės rūmuo
se, brangiuose viešbučiuose, ben
drovių pastatuose, po naujai tie
siamais greitkeliais ir panašiai. 
Tai nėra vien jų tuš t i svaičioji
mai. J u k Amerikoje kasmet pa
dedama, išsprogdinama šimtai 
ir net tūkstančiai bombų. Vieša 
paslaptis, kad tai darbas nau
josios kraštutinės kairės tero
ristų, kurie į savo poirtmės ko
vos metodus įveda nacių, fašis
tų, banditų vartotas priemones, 
tuo parodydami, kad jie žmonės 
be moralės, be demokratinių nu
sistatymų, o tik eiliniai naciški 
uzurpatoriai, kurie nenori skai
ty t is su gyventojų daugumos 
valia, o siekia visiems diktuoti 
savo pretenzingą valią. Tai tik 
atskleidžia, kad, jeigu jie dabar 
yra tek io įžūlaus diktatoriško 
nusistatymo, kokie jie būtu, jei
gu t ikra i valdžią įgytų. 

Dėl viso to J A V spauda jų 
veiksmus vadina "kriminaliniu 
idiotizmu". Ir teisingai. Juk to
kiais sprogdinimais naikinami 
pastatai , kurie vėliau atstatomi 
visuomenės lėšomis, tuo būdu 
skriaudžiami visi mokesčių mo
kėtojai, šios išlaidos galėtų bū
ti panaudotos socialiniams pa
gerinimams, bet t ie kraštutinės 
kairės raudonieji naciai savo te-1 
roristiniais veiksmais juos dū
mais paleidžia. Jie nepaiso, kiek 
žus nekaltų žmonių tokius kės
lus bevykdant. Ir žūna rinktinių 
asmenų, kaip tas mokslininkas 
didžiame sprogime Wiscansin u-
niversiteto pastate, Madison 
mieste. 

Nėra abejonės, kad tie veiks
mai įtaigojami, inspiruojami, 
net gal ir organizuojami užsie
nio raudonųjų centrų, kuriems 
J A V y r a didžioji kliūtis jų pa
saulinei agresijai vykdyti. Aukš
tas okupuotos Lietuvos pareigū
nas Jonas Vildžiūnas, buvęs vi
daus reikalų "ministeris", pas
kutiniu metu aukščiausio prezi
diumo pirmininko pavaduotojas, 
1971 m. išleido savo atsimini
mus "Kova be atvangos", č ia 
pasakoja, kaip Lietuvos subver-
syvinės organizacijos — komu
nistų partijos nariai darydavo 
savo suvažiavimus Maskvoje, 
kaip jie Maskvon slapta nuvykę 
būdavo mėnesiais i r metais ruo
šiami subversyvmiams darbams, 
kad vėliau grįžę juos vykdytų 
Lietuvoje, siekdami tą šalį pa
versti Maskvos kolonija. Komu
nistai niekada nė ra atsižadėję 
dominavimo pasaulyje ir būtų 
naivu manyti, kad jie dabar jau 
sėdi rankas sudėję. J . Pr. 

Kai bažnyčiose sklido aidas ' 
' t a ika ir ramybė geros valios 
žmonėms", šiaurės Airijoje vieš- į 
patavo siaubas. Jį kėlė vaikai, 
paaug'liai ir suaugę. Pusė mili 

GEDIMINAS GALVA 

lika vis garsiau šneka apie su
sijungimą, o Londonas nori rem
tis protestantais išlaikyti Uls-

jono "airių katalikų stojo kovon j t e r ! Anglijos Įtakoje. Komunis-
prieš 1 mil. protestantų. Žalia j t i n ė Rusija ryškiai stoja katali 
spalva paženklintieji naikino ne
šiojančius gelsvą. 1969 m. užsi-
plieskusi ugnelė 1971 m. jau kė
lė gaisrus. Išsprogdinti daugia- Į 
aukščiai rūmai, padegti gyve- j 
namieji namai ir krautuvės. Pra-

kų pusėn ir rezga santykius su 
Airijos respublikos komunistų 
partija. 

Airiu respublikonu armija 

Nelemties pašaipai popiežius 
ėjusiais metais 172 asmenys už- į XH a. pavedė Anglijai skleisti 
mušti ir 1,096 sužeisti. 

Siaubas įsivyravo šešiose giau 

krikščionybę ir valdyti Airiją. 
Anglai kardu krikštijo ir naiki-

, no gališkąsias gentis. Angliško-
rinės Airijos srityse. Sunku jį j s i o s k o lonijos Airijoje buvo ku-
keliais žodžiais aptart i . Didžiau-i r i a m o s 0 a i r i a i a n g i inami . Tai 
sia į tampa vyrauja miestuose.] 
Ten nelaikoma nusikaltimu 

daryta dar prieš reformacijos 
įvedimą. Vėliau katalikai buvo 

sprogdinti ir žudyti. Lyg vidur- j žiauriai persekiojami. Jie, pra-
amžiais, kai tos pat tautos vai- ' 
devai tarpusavyje kovojo, visos 
priemonės, net pačios nedoriau
sios, buvo tinkamos kovai vesti. 

Siaubas persekioja kiekvieną 
miestieti, nes jis nežino, kuria
me name sprogmuo įsižiebs ir 
atsitiktiną praeivį nušluos. 

Trys tarpsniai 

Per tris šimtmečius keitėsi 
tikslai ir kovos būdai, bet kata-

dedant 1603 m., stojo ginklo ko
von prie protestantus, bet pra
laimėjo. 

Šiuo metu vėl atnaujinta gink
lo kova. Ginklas tapo šventu, 
kaip ir anuo metu, kai katalikai 
ėmė gintis nuo anglų ir jų at
neštų skriaudų. Katalikai suor
ganizavo slaptą ir už įstatymų 
veikiančią organizaciją. Jos tiks 
las naudoti smurtą politinių tiks 

likų kova prieš protestantus ne- j h siekti. Pi rmasis jos taikinys 
nurimo. XVII a. vyko religinė Į — anglai kariai, kurių skaičius 
kova. Nuo 1690 m. mūšio prie I siekia 14,000. Antrasis taikinys 
Boyne protestantai šventė per- j — kai kurie protestantai, ypač 
galę. Tai buvo protestantų įsi- Jiems priklausančio turto naiki-
vyravimo, praturtėjimo ir kraš- j nimas. Ko siekia minėta slaptoji 
te šeimininkavimo. Katalikų dau i armija? 
guma buvo vargšai ir beteisiai. į Artimiausias jos tikslas — 

1920 m. buvo įkurta Airija, į p a n a į k į n t į autonominę UTsterio 
dabar turinti 2,7 mil. gyventojų. | s a v i v a i d ą i r tapt i tiesiog Lon-
Šešios grafystės, priklausančios j d o n o vai<joma sritimi, kurioje 
Ulsteriui — šiaurinei Airijai, gal p r o t e s t an t a i i r katalikai naudo-
vo savivaldą, kurioje katalikai t ų s i vienodomis teisėmis. Ant-
neturėjo balso kraštui valdyti. Į „ ^ t o i i m e s n i s tikslas — Uls-

Airijos vyriausybė, pergyve- > 
nusi svyravimo tarpsnį, vis ryš
kiau išsitaria dėl Ulsterio pri
jungimo prie Airijos. Ministeris 
pirm. J. Lynch 1970 m. gegužės 
mėn. pašalino finansų ministerį 
C. Haughey. įtaręs neteisėtu 
ginklų įvežimu, ir vis garsiau 
šneka apie airių sujungimą. Jo 
vyriausybsė nariai kaltina ang
lus dėl airių savybės kovos. 
Smurtas galįs būti pašalintas 
tik susijungus airiams jų val
domoje valstybėje. 

Airija ne tik šneka, bet ir 
ruošiasi pakeisti savo konstitu
ciją, kad katalikai ir protestan
tai naudotųsi lygiomis teisėmis. 

Protestantu nuolaidos 

Protestantai įsitikino, kad ma
žomis nuolaidomis, pvz. kataliko; 
gydytojo G. B- Xewe 1971.X.27 \ 
pakvietimas Ulsterio vyriausy-' 
bėję dalyvauti, negalima išspręs j 
ti painių socialinių ir politinių I 
klausimų. Jie bando organizuoti! 

savo ginkluotą jėgą kovoti prieš; 
katalikus, bet tuo pat metu net i 
presbiterionų dvasiškis I. Pais- j 
ley. nuožmusis katalikų prie- j 
šas. jau prileidžia, kad aštrioji! 
kova galinti būti baigta tik su- j 
sijungus airiams vienoje vaisty-1 
bėję. 

Galimas dalykas, kad airiams 
pravėrė akis iš Čekoslovakijos; 
gaunami ginklai, skirti Airių; 
respublikonų armijai. Siaubo 
tarpsnis dar nebaigtas. Gerai, j 
kai pradedama galvoti, jog be 
brolžudystės, yra dar kitas ke
lias į sandarą, žodžių daug nu
skambėjo, bet jie dar netapo 
tikrove, nors svetimi vėjai jau 
svaido airių šiaudus. 

BENDRUOMENĖ IR LAISVINIMO 
VEIKLA 

J A V LB c e n t r o v a l d y b o s v i c e p i r m . A . G e č i o m i n t y s 
p o l i t . s t u d i j ų d i e n o s e 

V. ALSEIKA, specialus korespondentas Neu Yorke 

JAV L. Bendruomenės politi- j neapgalvotas. Tik pastaraisiais 
nių studijų dienose centro vai-1 metais išdrįsta kelti balsas, ra
dybos vicepirm. visuomeniniams į ginąs dary t i reformas, papildyti 
reikalams inž. Algimantas S. veiksnių g re tas naujomis jėgo-
Gečys kalbėjo apie žvilgsnį į J A j mis, gyvinti veikią. Bet. anot 
Valstybių LB laisvinimo darbus . •, Gečio, tie balsai nebuvę išgirsti. 
Jis teigė! kad. greitai s lenkant ^ ^ k i e k v i e n a m ^ t l l v i u i 
amerikietiška jam gyvenimui. Į 
dažnai esame linkę laisvinimo Į A. Gečys nupasakojo, kaip 
darbą vertinti asmeniško Įsipa
reigojimo ar idėjinio priklauso
mumo mastu. Esą. reikia suda
ryti sąlygas išsilaisvinti iš anks 
to nustatytų Įsitikinimų varž to 
ir į klausimą žvelgti a t ivromis 
akimis. 

Nurodęs, kad pavergtos Lie
tuves pelitinė padėtis pasunkė-

š. m. JAV LB taryboje buvęs 
I š d a r y t a s nutar imas už LB įsi
jungimą į laisvinimo darbą ir 
kas daugiausia skatino tai vyk
dyti . Jo nuomone, daugiausia 
logikos ras tume aiškinime, kad 
"LB įsijungimas buvęs padary

t a s laikui pribrendus, demokra
tiniais pagrindais išrinktiems is-

jusi. kad J. Tautos beliko t ik S eivijos a t s tovams panorus lais-
forumas komunizmui palankią Į vinimo darbe balsą suteikti kiek 
propagandą skleisti. Gečys nu
siskundė negeresne padėtimi ir 
lietuviškajame gyvenime. 

vienam lietuviui, neatsižvelgiant 
į jo patirtį ar organizacinį pri
klausomumą". Tas nu ta r imas 

Protarpiais užsiplieskė kovos 
dėl katalikų teisių į darbą, bu
tą ir krašto valdymą. 

1G69 m. prasidėjusi drumstis 
jau iškėlė ne tik socialinius, bet 
ir politinius tikslus: Ulsterį pri-
šliedinti prie Airijos respubli
kos, šiaurinės Airijos kovos su 

terį prijungti prie Airijos res
publikos, nors Dublinas jau žvai 
ruoja į vadinamą Ulsterio armi-! 
ją-

Dnblino ir Londono dvikova 

E. Heath vadovaujama kon- į 
servatorių vyriausybė vis dar 

kėlė tarptautines painiavas. Pro-} "kiši jėga palaužti airių katali-
testantai norėtų išlaikyti savi-! kH slaptąją armiją. Jau šiuo me-
valdą, bet jau svarsto ir kitas: tu suimta 620 veiklesniųjų ar-
galimybes. Jų vyriausybė d? :ro-1 ^J0* n a r i u - K a i k*1™ kovotojai 
si, kur pritapti." Airijos retįpub-j pasitraukė į Airiją. Gruodžio pa 

baigoje jų karinis puolimas kiek 

Spaudoje ir gyvenime 

RAUDONOSIOS GIDĖS LIETUVOJE 
Vilniaus "Tiesa" Nr 303 gruo

džio 30 d. įdėjo šitokią informaci
ja: 

"I TEATRĄ SU GIDE 
Ekskursijų biuras paskelbė, 

kad veža vilniečius į respublikos 
teatrus organizuotai, su gide — 
teatro žinove. Kartą sekmadienį 
teko su vienu kolektyvu važiuoti 

į Panevėžį. 
Autobuso priekyje sėdėjusi gi

dė" pusiaukelėje ryžosi pasiimti 
mikčiojantį mikrofoną ir kreipė
si: 

— Nu, aš nežinau, kas jus do
mina. Nu , truputį papasakosiu 
iš teatro istorijos... 

O ta istorija, pasak gidės, bu

vusi labai pikantiška. Štai, pavyz
džiui, važiavusieji sužinojo, kad 
senovėje moterims nebuvo gali
ma vaidinti scenoje, bet jų vaid
menis atlikdavo persirengę vy
rai. Ir dar įdomesni dalykai toje 
teatro istorijoje dėjęsi. 

atlyžo, bet per anksti daryti iš
vadas, kurias padarė Londono 
vyriausybė. LP-sterio savivaldą 
sunku išlaikyti, jei ir baigtųsi 
ginklo kova. 

Opozicijoje esantis darbiečių 
vadas H. Wilsonas pasiūlė per 

Atvažiavusieji ėjo į teatrą, o I 15 metų Ulsterį įjungti į Airi-
gidė persimetusi krepšį per petį ir į jes respubliką. Airija turinti pa-
— ? miestą. Grįžtant atgal į Vii- į keisti konstituciją, užtikrinti 
nių. ji atsisėdo į konduktorės vie- j protestantams teisių lygybę ir 
tą ir ėmė snūduriuoti. ; atitinkamai patvarkyti sociali-

— Gerą darbą turi moteris.— I nius reikalus ir švietimą, kad jų 
išgirdau ekskursantų šneką." į lygis nebūtų žemesnis už esantį 

J. Žvilb. i Anglijoje. 

Nėra geri reikalai su mūsų b u v e s pa remtas LB char ta įr 
laisvosios Lietuvos vyriausybių I L B inkorporacijos dokumento 
paskirtais diplomatais, laisvini- • nuostatais . Priėmė visi t a rybos 
mo veiksniams vis sunkiau pasi- n a r i a i < P r i e š pasisakius tik vie-
telkti jaunimą, amžiaus n a š t a n a m oalsui. 
atsilieipia ir į veiksnių darbin- Į D*1 buvusio darbo sričių pa-
gumą. Gečio žodžiais, veikla vir : sidalinimo Gečys te igė: kiekvie-
sta vien reprezentavimu. | n a s visuotiniu balsavimu išrink 

! t a s organas tur i teisę daryt i 
Be to. siekiant savo g rupės j sprendimus, a ts tovaujančius 

I atstovavimą išlaikyti nepažeis- j ^ ^ rinkusių įmonių nuotaikas. 
į tą. kovojama dėl laisvinimo da r - '• b e t o sąlygoms ir laikui besi-
; bo primato, norima užkirs t i ke- į keičiant, gali keistis ir bendruo-
lią naujam veiksniui į politinį į m e n i n i o darbo gairių suprat i-

i darbą. Tuo tarpu rūpestis Lietu- i
 m a s 

! vos reikalais yra visų lietuvių J A V L B centro valdyba, pa-
! ir visų lietuviškų organizacijų; žymėjo Gečys, y ra L B tarybos 
i darbas. : minėto nu ta r imo vykdytoja. 

JAV LB įsijungimas į laisvi- į Kalbėtojas to l i aunurodė į ga i 
. nimo sritį nebuvęs s ta igus a r į reg kuriomis pagrįs ta Bendruo-

^ j menės '•politinio - visuomeninio 
darbo filosofija''. 

Pirmoji gairė — tai kiekvie-
į no laisvės Lietuvai t rokštančio 

lietuvio privatus pasireiškimas 
. laisvinimo veiksmuose, nema 
1 žiau svarbus ir sveikintinas už 
: organizuoto vieneto atl iktus da r 

bus. Privati iniciatyva skatina
ma ir remiama. Pagarba teikia
ma kiekvieno lietuvio nuomonei, 
nežiūrint jo pareigų visuomenė
je. Taip pa t nerūpi ir žmonių 
part inis priklausomumas. 

Šiuo atveju kiekvienas tau
tietis raginamas rašyti laiškus 
J A V kongreso nariams ar tuos 
nar ius aplankyti. Ta proga Ge
čys pažymėjo, kad neteisingi 
kaltinimai, jog frontininkai mo
nopolizavę centro valdybą. Esą. 

' iš 10 tos valdybos narių L. 
Fron to Bičiulių simpatikai tė ra 

'. vos du. 

I Prieš kur. Prospero Bubnio ir kun. Juozo Zdebskio a ą buvo pike- • &**0"** • e i k l o s decentralizacija 
taota prie sovietų pasiuntinybės Dosoris Lane. Gier. Gove. Long_ Island j į centrQ v a H v b a g i ū l o j ^ 

; Žvdai iT orotestantai daivvavo. Pora myliu eiti nuo Sv. Patriko oaznycios. į . . " 
\ Glen Cove iki Dosoris Lane. USSR pasiuntinynes prie jungtiniu Tautų. j v m i m o ^ s r i t y decen t ra l i zac i ją . 
į reikėjo daug pastangų: (apačioj antras iš dešinės i prel. J. Baikūnas ypa- j veikią iŠ c e n t r ų p e r k e l i a n t į pe -
: tingai gražiai kalbėjo. Jis atstovavo Lietuvos Bažnyčios reikalus. (Nuke l ta į 7 pus i . ) 

RUDENI PER SKANDINAVIJA 
IR SUOMIJĄ 

R. RA8LAVIČIENĖ 

Salia sėdi apžėlęs jaunuolis su dažais, tyčia ar ne
tyčia, išteptom kelnėm, o priešais jauna mergaitė mez
ga. Moterys čia mėgsta rankdarbius ir retai kuri sėdi 
traukiny ar lėktuve, ar pagaliau net parke, be virbalų 
rankose. Pirštai juda, siūlas lenda per kilpas, o mez
gėja dairosi aplinkui, lyg net nežinodama ir nesirū
pindama, ką jos rankos daro. 

Pirmo ar antro skyriaus mokinukai įlipa vienoje 
stotyje, išlipa kitoje, be jokios globos ar priežiūros. At
rodo, važiuoja Į mokyklą. 

Hillerod jaukus ir simpatiškas miestelis. Žinoma, 
dar geriau atrodytų, jei nelytų. Jis yra 22 mylios nuo 
Kopenhagos ir garsus savo 16 amž. Frederiksborg pili
mi. Ją pastatė danų mylimiausias karalius Christian 
IV. Kartais atrodo, kad be jo nė Danijos nebūtų, nes 
kas tik gero įvyko 16 amž., viskas tiktai jo dėka. 

Danai nepasiruošę ankstyviems turistams? todėl ir 
čia pilis dar uždaryta. Surandu jaukią kepyklą su kavi
ne Šalia ir, gerdama kavą bei valgydama daniškus 
pyragus, laukiu 10 vai. Nors ir nepatogus, atrodo, lai
kas, trys moterėlės vaišinasi prie staliuko- ir viena kitą 
pertraukdamos kalba. Būtų įdomu žinoti, apie ką. bet 
žodžiai liejasi kaip vanduo iš virdulio, neatskirsi nei 

pradžios, nei galo. 
Frederiksborg pilis apjuosta kanalu, o už jo stora 

mūro siena. Tiltu, per vartus, akmenuota gatvele, einu 
į platų kiemą. Vidury graži figūrų skulptūra, o prieš 
ją renesansinė pilis: skulptūros apie balkonus, žalias 
stogas, bokšteliai ir didelis karpytas, į viršų nusmai
lintas bokštas. Kiemą juosia pilies sparnai — rūmai 
su daugybe langų. 

Per tiltą, kiemą ir pro skliautinius vartus važiuo
ja automobiliai, lyg čia būtų ne uždara miesto tvirtovė, 
bet perėjimas — trumpesnis kelias i kitą pusę. Tos zu
jančios modernaus susisiekimo priemonės ardo įspūdį. 
kad grįžti į viduramžius, kai krašto galybė priklausė 
nuo tokių pilių stiprumo. 

Kažkada ji buvo saugi ir neprieinama, nes. žiū
rint nuo miesto pusės, pilis yra ežero viduryje ir tik 
tiltais ir pylimais prieinama. Seni medžiai, dabar pa
raudę ir pageltę, yra puiki dekoracija didingam pas
tatui, kuris kelia pagarbą ir susižavėjimą. 

Durininko šypsena nuo ausies iki ausies. Žmonės 
čia šypsosi ne vien tik iš mandagumo, bet todėl, kad 
jiems malonu matyti, kaip svetimšaliai gėrisi jų kraš
tu, kad iš prigimties jie yra draugiški, malonūs ir pa
prasti žmones. 

Pilis buvo pavadinta karaliaus Frederik II vardu. 
Ir vėliau ji buvo mėgstamiausia Danijos karalių gy
venamoji vieta. 19-to amž. vidury, kaip ir daugumas 
Danijos pilių ir miestų. Frederiksborg labai nukentėjo 
nuo gaisro. Atstatyta buvo Carlsberg bravoro savinin
ko J.C. Jaeobsen dėka, kuris tam reikalui paaukojo di
deles pinigų sumas su sąlyga, kad pilis bus paversta 
muziejine vieta, kurią galės visi lankyti. 

Sunku įsivaizduoti, kiek pinigų čia buvo išleista, 

tikriausiai milijonai. Tokią puošnią ir savo vidaus ap
statymu turtingą pilį sunku kur rasti. Didžiulės salės 
ir kambariai, kurių sienos ir lubos taip išgraviruotos, 
kad nėra nė mažiausios tuščios vietelės medyje ar p!as-
teryje. Kai kurių salių sienas dengia maži. didesni ir 
per visą sieną paveikslai: karalius joja ant arklio ir 
barsto pinigus vargšams, kitas guli lovoj ir, atrodo, mirš
ta, o šalia — jau numiręs, guli pašarvotas marški
niuose, surištuose galukojy, kaip maiše. Bet. nežiūrint 
kokios keistos šiems laikams atrodo tų paveikslu te
mos, jų didumas ir natūralumas yra stebinantis. 

Antrame aukšte vėl paveikslų jūra ir nepaprastai 
gražiai išskaptuoti baldai: kėdės, rašomi stalai su slap
tais stalčiukais, lovos po baldakimais, nepajudinamos 
spintos ir sudėtingai ornamentuoto parketo ar net mar
muro grindys. 

Aplinkui tiek meno, kad nėra vietelės, kur galėtu 
pailsėti nuo įtampos akys. \ o r s nepaprastai gražu, bet 
gyventi čia būtų tas pats. ką gyventi muziejuje. Bet 
gal visa atmosfera pasikeitė, kai pilis buvo atidaryta 
visuomenei. 

Bet ne veltui Frederiksborg laikoma gražiausia Da
nijos pilimi. 

Nemažiau turtinga yra pilies bažnyčia: aukso gra
viruotos lubos, balkono sienos, apkabinėtos garsių šei
mų herbais, o tarpuose dideli, religinio turinio paveiks
lai. Ant vieno lango čia atsilankiusios svetimi! kraštų 
karalienės ir princesės savo deimanto žiedais išbraižo 
parašus ant stiklo. Atrodo, kad mėlynas kraujas žmo
gišku polinkių nekeičia, tik paprasti žmonės peiliu įrašo 
savo inicialus kur i mūrą, suolą ar mo6\. o karališkos 
giminės — deimantu i bažnyčios langą. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1972 m. sausio mėn. 11 d. I nuojamas nuostolis Lietuvos lai 
•̂  • " ™ svės kovotoiams. 

PULK. LEIT. I N I 
JUOZAS VITKUS-KAZIMIERAITIS 

Partizano gyvybės aukos 25 m. sukakti minint 

Šhirpu> nuostoliai gyvybėmis 
Lietuvos laisvės kovotojai 

sunkiausiomis sąlygomis, iki 
aukščiausio pasiaukojimo laips
nio, kovojo su okupantais bol
ševikais iki 1956 metų. parody
dami didžią tėvynės meilę, gilų 

Šių metų ankstyvą pavasari kūrė dešinėje Nemuno pusėje patriotizmą, pilną valstybinį są 
sukako 25 metai, kai pietinės nuo Leipalingio. 
Lietuvos partizanų vadas, nepri- Raudonajai armijai užėmus 
klausomos Lietuvos kariuome- Leipalingį. Vytautas Gontis, var be galo sunkus mūsų tautai ban-
nės pulk. Įeit. inž. Juozas Vit- tojęs slapyvardį Alseika, pasi- dymas. pareikalavęs per 50.000 

traukė iš Leipalingio ir Įsikūrė geriausių tautos sūnų ir dukte
rų (šj skaičių ir kom. šaltiniai 
nurodo). Pridėjus prie to skai
čiaus daugybę tūkstančių Sibi-

mcningumą ir bekompromisini f 
okupanto atmetimą. Tai buvo 

kvti karo fcutus ir kitokį kariš-, iš Belgijos buvo šaulių sąjungos 
ką turtą bet. naciams paėmus j pakviestas cikiui paskaitų apie 
krašto valdžia ir paskvrus savo! priešlėktuvinę apsaugą. Už pas-
žmogų tom pareigom, Vilniaus' kaitas išmokėtą honorarą paau-
ir.itsto burmistro buvo pakvies-! kejo Šaulių sąjungai 
tas tvarkyti Vilniaus miesto na
cionalizuotus butus. 

Spaudos bendradarbis 

Nepriklausomybės metais ra-

Lietuvių Veteranų sąjunga 
Ramovė skyrių atstovų suvažia
vime 1968 m. lapkričio 23 dieną 
pulk. Įeit. inž. Juozą Vitkų pri
pažino sąjungos garbės nariu. 
Jo vardas yra Įamžintas Tautos 

šė karo inžinerijos — pionierių | f o n d e - ^ ^ j G . 
Okupacijos mete ^ 

kus. naudojęs slap>-vardį Kazi
mieraitis, buvo Valerijos ir Bo- i Pūščios miškuose, kur organi-
lesiovo Lazauskų išduotas, deši- zavo partizanų būrius, čia su-
nėje Nemuno pusėje nuo Leipa- buriami Petras Vilkelis-Barzdu-
lingio, Druskininkų apylinkėje kas. Bučionis-Ąžuoias. Bučionio ran deportuotų, iš kurių 150 
miške, bunkeryje bolševikų bu 
vo netikėtai užpultas ir žuvo gis Piatkauskas-Liepa. Antanas vykiose i 

Rochester. X. Y., lituanistinės mokyklos kalėdinio parengimo melu 
Jurgio J ankaus "Sapnas ar ne sapnas" vaidintojai. Iš kairės į dešine:' 
Arūnas Lapinas. Antanina Žmuidzinaitė. Simas 2muidzinas ir Raimun
das Kiršteinas 

j a n t v a i k u s g rąž in t i , pagaliau j K a r o mokyklos lektorius 

sūnus Vytautas-Jaunutis. Jur- žuvo Sibiro koncentracinėse sto-
taigose. Reikia dar 
ir bolševikų išžudy-kautynėse. Tiksli Kazimieraičio! Radziukynas-Nevėžis ir daug ki- priskaityti 

žuvimo data nėra žinoma. J. tų. Kazimieraitis palaiko nuola- tus Lietuvoje. Vien Vilniuje bol-
Daumantas knygoje "Partiza- i tini ryšį su Gončio vvrais ir. ly- ševikai kalėjimų skaičių padidi
nai už geležinės uždangos" nu- dimas ryšininko Radžiukyno - no iš dviejų iki septynių. Prie 

žuvo Nevėžio, lankosi Pūsčioję. Gon- \ tų aukų dar reikia pridėti apie 
400 nužudytų lietuvių karininkų 
Sibire Norilsko lageryje, pagal 

Partizanu apjungimas j B e r g e r i o i l g o j e paskelbtas 
J. Daumantas savo knygoje į žinias. Per abi okupacijas nuo 

nurodo: "MūSų apygardos at-bolševikų yra žuvę apie 200.000 
stovai, susitikę su Apygardos lietuvių, 
vadu pulk. Kazimieraičiu, su-

rodo. kad Kazimieraitis 
1946 m. ankstyvą pavasari. 1961 i čio-Alseikos štabe, 
metais Lietuvos komunistų iš
leistoje knygutėje 'Tai buvo 
Leipalingyje" yra plačiai apra
šyta pik. lt. inž. J. Vitkaus-Ka
zimieraičio vadovaujamų Lietu
vos partizanų veikla ir nurodo-

Vitkus-Kazimieraitis 

do pareigos atiteko pulk. Kaži- i 
mieraičiui". 

Daumanto duomenys šutam- j 
pa su duomenimis, pateiktais 
komunistų šaltiniuose, kur nu
rodoma, jog partizanų ryšinin
kas Vainatrakio klebonas kun.; 
•'Partenijus'' bolševikų areštuo-
tas, kalintas, tardytas nurodė, 
kad per ryšininkus, "Parteni-' 
jui" tarpininkaujant. Rumbonių 
kaime įvyko Kazimieraičio susi
tikimas su Dainavos apygardos 
partizanų vadu Ąžuolu. 

Čia prasidėjo sėkmingi pasi-
1 tarimai ir pietų Lietuvos parti-
į zanų galutinis apjungimas vie-

ma. kad Kazimieraitis žuvo kau-\ jungė abi apygardas, sudaryda- r 
tyrėse 1946 metų kovo mėnesį, j mi bendrą pietų Lietuvos šta-
Taigi, J. Daumanto nurodytas j bą. pietų Lietuvos partizanų va-
Kazimieraičio žuvimo laikas ar-Į 
t ima: sutampa su bolšerikiniuo- i 
se šaltiniuose pateikta data 

Kazimieraitis buvo "Kęstu-1 
čio*' vadas Vilniuje vokiečių o-
kupacijos metais. Nuo 1944 m. 
vasaros buvo apygardos parti
zanų vadas iki pat žuvimo die
nos. 

Kazimieraitis, jo štabas. 50. 
000 žinomų ir nežinomų laisvės 
kovotojų sudėjo aukščiausią au
ką ne veltui: jie mirė, kad liku
sieji jų testamentą vykdytų, — 
kad gyventų laisvi. 

Prisiminimai iš bendros veiklos 

Rašančiam šias eilutes teko 
asmeniškai pažinti pulk. Įeit. J. 
Vitkų ir su juo dirbti "Kęstu
čio" vadovybėje Vilniuje. Tai 
buvo didelis lietuvis patriotas, 
labai mielas, kultūringas, kuk
lus, bet kartu stiprios dvasios 
žmogus. Nebuvo jis oratorius. 
O daugiau santūrus karys. Su 
J. Vitkum artimai dirbęs rezis
tencijoje ir buvęs vienas iš "Kęs 
tučio" vadovybės narių apie jį 
taip rašo : "Vyras tylus, ramus, 
tiesus savo būdu. bet ir švelnus. 
Jis sugebėjo stebėti, spręsti ir 
veikti". 

"Kęstutis'' buvo suorganizuo
tas Kaune 1942 m. gegužės m. 
lietuvių patriotų, kurie, matyda
mi, kaip įvyko Lietuvos nepri
klausomybės pražudymas ir kaip 
toliau vyksta besikeičiančių o-
kupantų lietuvių tautos naiki
nimas, ryžosi daryti desperatiš
kas pastangas atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę. "Kęstutis' 
buvo slapta organizacija kari
niams uždaviniams vykdyti an-
tinacinės rezistencijos, apėmusi 
daugelį vadovaujančių asmenų 
ir daugelį karininkų. Parinkti 
asmenys f "Kęstučio" organi
zaciją turėjo duoti priesaiką. 
Bolševikams antrą kartą Lietu
vą okupavus, -'Kęstutis" suda
rė laisvės kovotojų branduolį. 

Legenda rinis Žalias Velnias-
Kęstutėnas 

Jonas Misiūnas, vartojęs sla-
pyvardę Žalias Velnias, karo 
metu gyveno Lentvaryje, 

Pulk. lt. inž. Juozas Vitkus 
1944 m. liepos m. 12 d. Kaune, 
atsisveikindamas savo brolį Va
lerijoną, pasakė: "Aš iš savo 
žemės nė žingsnio, toks mano 
nusistatymas..." Pulkininkas pa
žadą išpildė... 

Vadovaujantis J. Daumanto 
pateiktais šaltiniais ("Partiza
nai Už Geležinės Uždangos") ir 
pagal bolševikų Šaltinius ("Tai 
buvo Leipalingyje"). Kazimie
raitis jau 1944 metų birželio m. 
buvo atvykęs j Leipalingį pas 
įeit. Vytautą Gontį (kilusį iš 
Šiaulių miesto, gerą sportinin
ką, lengvaatletą. kuris 1943 m. 
atvyko j Leipalingį mokytojau
ti), pasitarimams dėl partizani
nės veiklos. 

Kazimieraičio vaikystė 
Kad galima būtų geriau pa

žintį ir suprasti pulk. Įeit. inž. 
J. Vitkų, reikia prisiminti jo bio
grafiją. Jis gimė 1901 m. gruo
džio 10 d. Skuodo - Ketūnų kai
me, Tirkšlių valsčiuje. Mažei
kių apskrity (anuo metu Tel
šių apskr) . 1903 m. tėvas, paju
tęs artėjantį rusų - japonų ka
rą, išvyko i Ameriką ir apsigy-
no Rochestery. N. Y. 

Po pustrečių metų. sumanė 
atsiimti šeimą. Pavedęs moti
nai sutvarkyti ūkio pardavimą 
prisiuntė laivokartę ir 1905 m. 
pavasarj motina su trimis ma
žais kūdikiais leidosi į kelionę. 
Juozas buvo antras šeimoje. At
vykus į Londoną. Anglijoje, tik
rinant sveikatą, motinos nepra
leido dėl nesveikų akių. Laivas 
ir kiti pažįstami, su kuriais va
žiavo, išvyko. Motina ukosi su 
vaikais be kalbos ir be rašto. 

pavyko juos atgauti. Tokioms; 
sąlygoms susidarius, tėvas su 
šeima grįžo atgal į Lietuvą, nes! 
po labai sunkių motinos pergy-į 
venimų ir nesėkmių tėvas nebe
turėjo noro grįžti į Ameriką. 
Grįžę apsigyveno Tirkšlių mies
telyje. 

Sunkus kelias j mokyklą 

Juozas, baigęs Tirkšlių pra
džios mokyklą. 1913 m. Įstojo į 
Mažeikių prekybos mokyklą. 
Baigęs dvi klases, dėl pirmo pa
saulinio karo. mokslą turėjo nu
traukti. 1918 m. paskelbus Lie
tuvos nepriklausomybę pradėjo 
organizuotis savivaldybės ir ki
tos institucijos. Juozas buvo pir 
muoju Tirkšlių valsčiaus savi
valdybės sekretorium. Jis su ū-
kininku iš Jonaičių kaimo su-
orgamzavo valsčiaus savivaldy
bės aparatą. Apie jį būrėsi visi 

; valsčiaus gyventojų reikalai. Te-
i ko pergyventi bolševikų, bermon 
I tininkų avantiūristų antplū
džius. Grįžtantieji iš Rusijos pa
bėgėliai bei kanai, kurių nema
ža atsirado ir Tirkšliuose, buvo 
beužkrečią jauną 17 - 18 metų 
Juozuką komunistinėmis idėjo-

, mis. Kai tėvas pastebėjo sūnaus 
J linkimą prie svetimų idėjų, ėmė 
į reaguoti. Juozo žodžiais, diržas 
į išvaikė visas svetimas idėjas iš 
I galvos. 

Už tai tėvas kompensuoda-

Apie 1939 metus buvo perkel
tas į Karo mokyklą etatiniu lek
torium. Pirmaisiais bolševikų o-
kupacijos metais, perkėlus Ka
ro mokyklą į Vilnių, buvo lek
torium ir bolševikinėj Karo mo
kykloj. Prasidėjus vokiečių-bol-
ševikų karui ir 1941 m. bolševi
kams traukiantis iš Vilniaus, 
vieno vokiečių lėktuvų antpuo
lio metu atsiskyrė nuo ešalono 
ir pasiliko pasislėpęs rugių lau
ke. Lėktuvų puolimui praėjus, 
ešelonas nesulaukęs grįžtant, nu 
vyko tolyn. 

Apyaušry pašalinęs iš unifor
mos raudonarmiečių ženklus, 
kai ką civilio apdaro gavęs iš 
vietos gyventojų, laimingai grį
žo į Vilnių. Bolševikus pašali
nus iš Lietuvos, 1941 m. liepo> 
mėn. jam buvo pavesta tvar-

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDA] 
Galima pirkti dalimis ir išmoketinai 

30% iki 50% nuolaida 
SOUTHWEST FURNTTURE CO. 

6200 S. Western Tel. GR 6-4421 

klausimais kariškoj spaudoj: 
Mūsų žinyne, Kary. Karde, Tri
mite. Buvo žurnalo Mūsų Ži
nyno redakcinės kolegijos na
rys. Laisvai naudojo prancūzų, 
vokiečių ir rusų kalbas. Buvo 
tvirto būdo ir labai rūpestingas. 
Labai gerbė svetimą nuosavy- ^ k u r i s d a U g norį, 
bę ir buvo jautrus visuomeni
niams reikalams. Dar tik grįžęs 

jis sekė 
užsienio radiją, dalyvavo rezis
tencinėj veikloj, tvirtai tikėjo į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. A. Šiaulikamis 

Neturtingiausias tas žmo-

Leonurdas Da Vinči 

T R E J O S D E V Y N E R I O S 
Esame išimtini šių nuostabių gydomųjų žolių platintojai. 

S3.15 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys, Apyniai, Kadugių uogos, Ramunė-
liai, Kačvuogės. valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių. 

Pratesėm vitaminu išpardavimą nupigintom kainam. 

J. 8C J. P H A R M A C Y 
2557" West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

TELEF. — PRospect G - 4363 

Vaikai buvo paimti j prieglau- i mas 1919 metų rudenį išvežė 
dą, o motina gavo darbą skal-1 Juozą į Telšių gimnazijos 4-tą 
bykloje. klasę, nes trečios klasės kursą 

Motina vaikus prieglaudoje per vasarą buvo pats praėjęs. 
dažnai aplankydavo, pakalbin-'-, Kitą vasarą pasirengęs peršoko 
davo. pamokydavo poterių. Mo- Į 5-tos klasės kursą ir rudenį 

; tinos žodžiais, jos didžiausias Į 1920 metais perėjo j 6-tą klasę. 
j noras buvo. kad vaikai persi-

llllilHIIIUHIIitlimtllllllllll!!Ulltllllllili 

AR REIKIA VIZITINIU 
KORTELIU i 

Vizitiniu korteliu naudojimas yu 
gražus paprotys. Biznieriai jas pia 
čiai naudoja, bet tinka ir visų hio 
mu atstovams turėti gražias vizitine. 
korteles. 

"Drauge" galima gauti vtMKfcį v> 
zitinių korteHą, atspatisdintų įvainot 
raidėm. Kainos visiems prielnaico.-
Greitai atliekamas apsakymas 

Kreipkitės \ "Drauge" spaustuv* 
/įsais panašiais reikalais Oūsitp r* 
tenkinti kiekvieną kartie. 
viHtiitimimitifiHMHfniHufniiiMHfnin 

LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA 
AMERIKOJE 

Geras darbas paskaidrina sielą, ramina sąžinę, gerina savijautą 
ir taiso sveikatą. Laimingas yra tas. kuris, galėdamas artimą paremti, 
greit teigiamai apsisprendžia ir duoda nedelsdamas. Nes, kas greit pa
deda, — tas dvigubai gelbsti! Geras darbas yra malonus ir naudingas 
abiem: davėjui ir gavėjui. 

Todėl, artėjant 50-ties metų sukakčiai nuo pirmojo, tikrai lietuviš
ko, universiteto įsteigimo 1922 m. vasario 16 d. jau Laisvoje Lietuvos 
valstybėje, KVIEČIAME T A M S T Ą MALONIAI PAREMTI išleidimą 
ilgus amžius išliksiančio ir savo vertės neprarandančio veikalo apie tą 
ir ankstyvesnius Lietuvos universitetus nuo 1579 iki 1944 metų. 

Užsakant knygą iš anksto, jos prenumerata yra tik 15 dol. Už 
rimtą, apie 900 puslapių kietais viršeliais tomą! Knygai apleidus ry-
šyklą. jos kaina turės būti pakelta. Todėl nedelskite ir tie, kuriems ir 
Veli doleriai sudaro skirtumą! Čekius ar money orderius siųskite: 

LIETUVIU PROFESORIŲ DRAUGIJA 
c/o prof. St. Dirmaatas 
6616 South Washtenaw Avenue 
Chicago, Illinois 60629. U.S.A. 

Pastaba: nemažai užsakytojų, suprasdami knygos reikšmę mūsų 
tautos kultūrai ir prestižui, o ir leidėjų, veteranų *— profesorių silpną 
finansini pajėgumą, dažnokai prie 15 dol. prideda aukas nuo 5 iki 60 
dolerių (garbės prenumeratoriai čia neturimi galvoje: jie mokėjo net 
iki 250 dol.). Malonėkite pasekti tų geradarių pavyzdžiais. Protingas 
yra tas, kuris moka protingai naudoti savo gyvenimo - darbo san
taupas! S t Dfs. 

žegnodami ir poterius kalbėda-, 
mi savo gimta kalba, žinotų, kad ; 

yra katalikai ir lietuviai, jos žo-; 
džiais — žemaičiai. 

Po kurio laiko visi trvs vai-' 
nai vadovybei kovai prieš ko- Į k a i iš prieglaudos buvo paimti 
munistinę santvarką Lietuvoje. 11 an§fy bevaikių šeimas, gali-
Įvykdžius pietų Lietuvos patri-
zanų apjungimą. Kar ;mieraičio 
vadovybėn perėjo: Vanago, Dak 
taro. Jūrininko, žaibo ir Rugio 

mas daiktas Įsūnyti. Motina ne
bežinojo, kur jos vaikai. Nu
trūko ryšiai su vyru. vaikais ir 
gimtine. Iš susikrimtimo ir skau 

Ši padėtis truko apie 9 mė
nesius. Tėvas, nesulaukdamas 

būriai. Toliau iš kom. šaltinių; &*ų pergyvenimų motina gavo 
matyti, kad Kazimieraičiui ap-1 ne^yu suirimą 
jungtas pietų Lietuvos partiza
nus. 1945 metų rudeni jau buvo 
sudarytas administracinis apa
ratas, kuris turėjo administruo
ti pietų Lietuvą nuvertus sovie
tinę santvarką. 

Nepriklausomybės kovos už- i 
degė jaunuoli stoti i laisvės gy-' 
nėįų eiles ir iš 6-tos klasės apie 
lapkričio mėn., su būriu kitų | 
klasės draugu, išvyko į Karo 
mckyklą. kurios 4-tą laidą baigė 
1921 m. rudenį, gaudamas lei-1 
tenanto laipsnį. Buvo paskirtas į 
i 4-tą pėst. pulką, stovėjusį gir-1 
vintų - Giedraičių bare. p 0 ku- j 
rio laiko buvo paskirtas pulko i 
iždininku ir perkeltas į Pane- Į 
vėžį. 

1925 m. baigė Aukštesniuo-j 
sius Karo technikos kursus ir 

Š J N M T ^ 

INStMD 

atvykstant šeimos ir negauda- į perkeltas i Pionierių batalioną. 
mas jokios žinios, susirūpino ir. 
palikes Ameriką, išvyko į Angli
ją ieškoti dingusios šeimos. Po 

Apie tą patį laiką prie Švieti-i 
mo ministerijos išlaikė egzami-\ 
nus brandos atestatui. 1929 B.'' 

Chicagos Taupymo Bendrovė turi Įvairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
paraukusiai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir jų organizacijų centras. "The Presidential Room" puiki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui. 

Kaip matyti. Kazimieraitis 
veikė sistemingai, palaipsniui Į kus. 
siekdamas apjungti Lietuvos 
partizanus. Jis buvo jau apjun
gęs pietų Lietuvos partizanus, 
įsteigdamas pietų Lietuvos par
tizanų štabą. 

didelių pastangų susirado žmo- į rudenį, gavęs Karo mokslo vai- j 
ną ir susiieškojo išskirtus vai- j dybos stipendiją išvyko į Karo 

; inžinerijos mokyklą Belgijoj, j 
Su vaikų sugrąžinimu buvo|1934 metais baigęs minėtą mo-! 

sunkumų, nes anglų šeimos ne-jkyklą ir atlikęs 6 mėn. stažą] 

norėjo vaikų atiduoti. Pirmiau-: Belgijos armijoj, gavo karo inži-
sia sakė. kad vaikai mirę. Tė- nieriaus laipsnį ir grįžo i Pionie-j 
vui reikalaujant parodyti jų ka- ;rių batalioną, 'kur buvo* paskir- j 

r PER ANNUM 70 
0N CERTIFICATES 

0F $5000.00 OR MORE 
2 Year Matnrity 

•J/4/0 P E R ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F$ 1000.00 

One Year Matnrity 

P E R ANNUM 5% 
0N ALL PASSB00K 

ACC0UNTS 

Kazimieraičio veikimas nesi-
ribojo vien pietų Lietuvos par
tizanų apjungimu; jis siekė vi
sos Lietuvos partizanų apjun
gimo ir centralizavimo. 1945 m. 
bolševikams sunaikinus Žemai
čių partizanų legioną, jau 1945 
metų rudeni iš Suvalkijos atvy
ko pietų Lietuvos partizanų at
stovas ir padėjo suorganizuoti 
naują Telšių apygardos štabą, 
kurio vadovu buvo paskirtas vie 
nas suaugusių gimnazijos moky
tojas. Kazimieraitis buvo kilęs 
nuo Telšių ir jo akys buvo nu
kreiptos ir i žemaičių žemę. 
Kitas Ipgendarinis kęstutėnas 
Žalias Velnias stipriai veikė ry
tuose, apimdamas Vilniaus. Tra
kų. Kaišiadorių ir Kauno apskri
tis, subūręs net tris batalionus 

(Lietuvos laisvės kovotojų. Kazi-
Kiek vėliau Kazimieraitis įsi-! mieraičio žuvimas buvo neįkai-

pus. to jie negalėjo padą ryti J tas Technikos viršininku. bata-; 

Tada jie reikalavo aukšto atlv- liono vado padėjėju ir buvo ne-i 
ginimo už vaikų išlaikymą. Tė-; etatinis lektorius Karo mokyk- '• 
vui nenusileidžiant ir reikalau-; Ioj. 

Egiptiečiai nerimsta ir reikalauja savo vyriausybe jėgos keliu sugrą-
žinti pereito karo metu prarastas Egipto žemes, kurias tada užėmė 
Izraelis 

• AB JCSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ SEIMAI? 
• AR JCSŲ KROSMS PASENO? 

• AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI 
GRYNU ŠALTU ORU? 

• CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko
las prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 
namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
Arba gal norite įsigyti nuosavą namą, jei iki šiol jo neturite ir jums 
nusibodo mokėti aukštas nuomas? 

BET KOKIAI? FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS | 

Chicago Savings and Loan Assn. 
PHILOMENA D. PAKEL, P i* . . 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575 
HOURS: Moo. 12 P.M. to 8 P.M. Tuea 9 to 4. Thurs and Friday 9 to 8. Sat. 9 to 12:30 

http://ir.it


Draugas: ŠIS ĮVADINIS PASIŪLYMAS duos Jums 
KAS MĖNESI $600.00 GRYNAIS, NEAPDĖTU3 ftfOKESČ 

KIEKVIENA KARTA, KAI PATEKSITE LIGONINĖN 
— TIK SU 25 CENTAIS APDRAUSITE VISĄ SAVO ŠEIMĄ PIRMĄ MĖNESĮ. * Mokės grynais tiesiai Jums (ne gydytojui ar ligoninei). 
* Kiekvieną mėnesį mokės po $600.00 grynais už kiekvieną buvimą ligoninėje 

visą gyvenimą, jei būtų reikalo. 
* Mokės, nežiūrint į visas kitas apdraudas, kokias turite * kaitant ir Medicare. 
* Mokės kiekvieną dieną ligoninėje po nelaimes; šeštą dieną ligoje. 

net 

Viena iš dviejų šeimų turės ką nors vežti i ligoninę šiais 
metais. Gal Tamstai teks važiuoti, o gal kitam'mylimam jūsų 
šeimos nariui rytoj . . . kitą savaitę . . . kita mėnesi. Liūdna, bet 
labai nedidelis šeimų skaičius pajėgia apmokėti šiandien kylan-
fiLas ligonines patarnavimų išlaidas. Tos kainos padvigubėjo pas
kutiniais metais. Apskaičiuojama, kad jos vėl padvigubės neto
limoje ateityje. 

Sustokite minutei ir pagalvokite, kiek ilgesnis buvimas li
goninėje jums kainuos. Kaip jūs galėsite užmokėti už brangius, 
bet reikalingus X-spindulius, gydytojų sąskaitas, vaistus Ką da
rytumėte, jei negautumėte algos? O pragyvenimas tolygiai kil
tų; ta pati nuoma, telefonas, maistas, kasdieninės išlaidos, ku
rios niekad nesibaigia. Kas daryti? Mums atrodo, kad turime 
atsakymą Jums. Siūlome savo National Home planą, kuris 

MOKĖS JUMS $600.00 K I E K V I E N Ą MĖNESI GRYNAIS , 
KADA T I K P A T E K S I T E J L I G O N I N Ę 

Kokia palaima žinoti, kad gausite S600.00 grynais kiekvieną 
mėnesi, kai einate i ligoninę. Jus gausite savo S600.00 grynais, 
kai jus teks laikyti ligoninėje. Jūs esate apdrausti nuo pirmos 
akcidento dienos ir nuo šeštos ligos dienos iki, jeigu kiltų rei
kalas, gyvenimo pabaigos. Veik kiekvienas turi šiokių tokių 
santaupų pirmom 5 dienom ligoninėje. Duodame plačią ap-
draudą visam gyvenimui, ši kelių dienu išimtis mus igalina tai 
daryti. 

Jūs galite tuojau Įsijungti i ši nebrangų National Home 
apdraudos planą. Visai šeimai pirmam mėnesiui įžanginis mo
kestis yra tiktai 25 centai. Jūs galite ir toliau naudotis nedide
lio mokesčio National Home paprastu planu. 

JUMS R E I K A L I N G A P A P I L D O M A A P D R A U D A 
Kiekvieną mėnesi Jūs gausite tiesiai S600.00 grynais, ne

skaitant tų sumų, kurias galėsite gauti iš kitu apdraudos bend
rovių. Naudokite pinigus pagal reikalą, ligoninės išlaidoms, gy
dytojų sąskaitoms, morgičiams arba nuomai, arba papildykite 
savo praimtas sąskaitas arba mokėkite ligoninės sąskaitas, ku
rių neapmoka kitos ligoninės apdraudos. 

Šiandien viskas brangiau kainuoja ir priežiūra ligoinėse 
nėra išimtimi. Septyni iš 8 amerikiečiu šiandien turi apdrau
das, bet jie tuojau išaiškina, kad tos jų apdraudos visko neap-
draudžia. Kai užpuola liga arba ištinka nelaimė, tai sąskaitos 
greitai auga. Užtat National Home paruošė ši nebrangų planą, 
kuris padės jums mokėti ligoninės ir kitas išlaidas. 

MES N I E K A D N E N U T R A U K S I M E JŪSŲ APDRAUDOS! 
Jūs galite pasitikėti šia puikia globa, -nežiūrint koks senas Jūs 
bebūtumėte ir kiek kartų Jums tektų gauti pinigus iš mūsų. 
Jums duodamas dokumentas garantuoja, kad mes, nekreipdami 
dėmesio į jekias priežastis, Jūsų apdraudos niekad nenutrauk
sime. 

Garantuotas atnaujinimas visam gyvenimui! 

SULAUKĖTE 65, A R VYRESNIS? JŪS G A L I T E GAUTI , 
BE MEDICARE, D A R IR G R Y N A I S 

Mes paruošėm šį planą, kaip vertingą priedą prie bet ko
kių Medicare mokėjimų ar jūsų turimą sveikatos apdraudą 
bet kurioje kitoje bendrovėje. Nežiūrint kokią apdraudą jūs 
turėtumėte, pagal šį National Home planą jūs gausite dar po 
$300.00 į mėnesį pirmais 3 mėnesiais, ir $600.00 kiekvieną 
sekantį mėnesį, kol būsite ligoninėje. Nelaimingais atsitiki
mais apdraudą veikia nuo pirmos nelaimės dienos. Ligos 
atveju apdraudą nuo šeštos susirgimo dienos. Abi apdrau
dos veikia iki gyvos galvos, jei reikalinga. 

M O K A 5 6 0 0 - 0 0 i mėnesi grynais kiekvienu nelaimingu 
1 * V i atsitikimu ar ligoje. Nelaimingo atsitikimo atve

ju moka pirmą dieną ligoninėje, o ligos atveju 
mokėjimai prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje! 

•\jrr\Tr A 3300.00 į mėnesį grynais pirmus tris mėnesius, 
Į Y I U I V A kai esate 65 metų amžiaus ar vyresnis. Ir pilnus 

$600.00 į mėnesį grynais vėliau, net visą jūsų gy
venimą. Nelaimingų atsitikimų atveju moka pir
mą dieną ligoninėje, o ligos atveju mokėjimai 
prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje. 

\ f / Y | T A 5360.00 į mėnesį moka grynais, jeigu apdraustas 
l Y l U I L a vaikas patenka ligoninėn dėl sužeidimų ar ligos. 

Nelaimingo atsitikimo atveju mokėjimai praside
da nuo pirmos dienos ligoninėje, o ligos atveju 
mokėjimai prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje. 
Ir mokėjimai tęsis tol, kol bus reikalingi. 

M O K A S2.400.00 į mėnesi grynais, jeigu abu — vyras ir 
* , - ' x »- r *- žmona — (nepasiekę 65 metų amžiaus) patenka 

į ligoninę dėl tos pačios nelaimės sužeidimų tol, 
kol jiems reikės būti ligoninėje, — net visą gy
venimą, jeigu būtų reikalo. 

\ f f Y i r Ą $400.00 į mėnesį grynais registruotai slaugei na-
ux\JX%.f%. m u o s e j jeigu gydytojas lieptų paimti slaugę, iš

buvus ligoninėje 5 dienas ar daugiau. 
T l fO 'K 'A 52,000.00 grynais, jeigu nelaimės metu netektu-
l¥XVMVfl. m e t e gaiūnių arba regėjimo. 

Ir dar ne viskas. Įsivaizduokite, kad turite augančią šeimą, 
ši apdraudą — policy (NH 10-669) . . . 

MOKĖS JUMS $360,00 I MENES! GRYNAIS K I E K V I E N Ą 
KARTĄ, K A I JŪSŪ VAIKAS TURĖS 

V Y K T I J LIGONINE 

Kai Jūs pasirenkate VAIKŲ APDRAUDĄ, visi jūsų nevedę vai
kai, nuo vieno mėnesio iki 18 metų amžiaus taip pat yra ap
drausti. Be to, kiekvienas kūdikis, kurio galėtumėte sulaukti 
ateityje, automatiškai yra apdraustas nuo vieno mėnesio am
žiaus, visai nepadidinant apdraudos mokesčio. Ir bet kada atei
tyje, kada kuris nors jūsų vaikas turės eiti į ligoninę, šitas Na
tional Home planas mokės jums iki $360.00 į mėnesį grynais, 
kol bus reikalo. Nelaimingo atsitikimo atveju vaikai apdrausti 
nuo pirmos nelaimės dienos, o ligos atveju nuo šeštos dienos. 

T A I P PAT M O K A M E GIMDYMO IŠLAIDAS 

Pagal šį planą Jūs taip pat galite gauti $600.00 į mėnesį grynais, 
kai bent vieną dieną esate ligoninėje dėl nėštumo, gimdymo ar 
persileidimo. Jūs gausite šiuos pinigus ir galėsite juos naudoti 
ten. kur labiausiai jie Jums bus reikalingi, kai Vaikų Apdraudą 
ir Gimdymų Apdraudą yra pridedami prie pagrindinio plano. 
Aiškus daiktas, abu tėvai turi būti įsitraukę į šį planą visą nėš
tumo laikotarpį. 

M O K A IKI $400.00 REGISTRUOTAI SLAUGpl NAMUOSE 
Štai puikus sveikatos linkėjimas, kurį duoda National Home 
planas. Jūs gaunate $400.00 grynais, kai gydytojas įsako Jums, 
penkioms dienoms praėjus po sugrįžimo iš ligoninės, už kurią 
buvo sumokėta, pasamdyti registruotą slaugę namuose. Jums 
mokės už tokį patį dienų skaičių, kokį Jūs praleidote ligoninė
je, net iki 12 pilnų mėnesių. 

DVIGUBAS MOKESTIS NELAIMĖS M E T U 
Jeigu jūs arba jūsų apdrausta žmona būtumėte sužeisti tos pa
čios nelaimės metu, tai šis NATIONAL HOME planas neš jums 
nepaprasta dvigubą naudą grynais pinigais. Jūs ir jūsų žmona 
gausite ne po $600.00, bet po $1.200.00 į mėnesį. Tai yra $2,400.00 
iš viso grynais pinigais kiekvieną mėnesį peigu jūs dar nepa
siekėte 65 metų amžiaus), pradedant įžengimo į ligoninę diena 
ir kol judu būsite ligoninėje. 

MOKA $2,000.00 U Ž NELAIMĖS METO SUŽALOJIMUS 
Nelaimingo atsitikimo metu galūnių arba regėjimo praradimas 
gali būti pasibaisėtinas. Bet jeigu tai atsitiktų 90 dienų laiko
tarpyje nuo nelaimingo atsitikimo, jūs gaunate 81.000.00 už 
visišką rankos arba kojos netekimą, arba gaunate 82,000.00 už 
dviejų galūnių netekimą, arba abiejų akių regėjimo netekimą. 

JUS PALIUOSUOS NUO APDRAUDOS MOKESČIŲ 

Jeigu jums, apdraustajam, tektų būti ligoninėje aštuonias sa
vaites ar ilgiau, šis National Home planas sumokės visus jūsų 
apdraudos mokesčius, kuriuos turėtumėte mokėti jūs ar kiti 
apdrausti jūsų šeimos nariai, kol esate ligoninėje ilgiau aš
tuonių pradinių savaičių. Jūsų apdraudą bus tokia pati. tary
tum Jūs pats mokėtumėte mokesčius. Toliau, jeigu jūs, aplei
dęs ligoninę, turite sugrįžti dėl tos pačios ligos, negalėdamas 
atgauti pilnai normalios veiklos per 90 dienų, mes ir toliau su
mokėsime apdraudas visą laiką, kol būsite ligoninėje. Tai reiš
kia, kad jus nemokėsite jokio apdraudos mokesčio, tuo tarpu 
pilna jūsų globa pasiliks galioje. 

PADARYTOS T I K T A I TOKIOS IŠIMTYS 
Jūsų NATIONAL HOME planas apdraudžia kiekvieną ligą ir 
nelaimingą atsitikimą, išskyrus šiuos atvejus: karo meto ne
laimės, proto liga arba jos sukelti padariniai; nėštumas, jšsky-

LICENSED BY THE STATE 0F ILLINOIS 

HERE'S ALL YOU DO TO RECEIVE YOUR POLICY: 
1. Complete th isbr ie f 2. Cu tou ta long ' 3. Enclose Form irt envelope with 25tf and mail to: 

Enrol lmentForm. 

mrnmmmm*. 

dotted l ine. National Home, Valley Forge, Pa. 19481 

OFFICIAL ENROLLMENT FORM 

(Please Prini) 
M 

NAME MRS. 
MISS. 

fficiai E"rc-!'ment FOTU for the Hospitahzaticn Indemnity Pian 
NATIONAL HOME LiFE ASSURANCE COMPANY 

An Old Line Legai Reserve ConDanv of St. Louis. Missouri 
ADMINiSTRATIVE OFFICE: VALLEY FORGE. PENNSYLVANiA 8-2328-5-44 

First Middle Imtial 
ADDRESS. 

CITY 

Lašt 

Street or RD * 
STATE. -2IP. 

DATE OF BIRTH. .AGE. .SEX Malė H Female i 
Month Day Year 

OCCUPATION — 
List ali dependents to be covered under this Pian: (DONOTindude name thatappears above. Use separate sheet if necessary.) 

DATE OF BIRTH 
NAME (Please Print) RELATIONSHIP SEX : MONTH ; DAY 

T 
YEAR AGE 

P Check here if you want Coverage for your Children. 
~ Check here if you want Coverage for your Children and Maternity Benefits. 
I hereby enroii in National Home's Hospitai Pian and am enclosing the first month's premium to cover myself and ail other 
Covered Members iisted above. To t™ best of my knovviedge and be'ief neither I nor any person listed above has been 
refusedVhad cance'ied any health, hespita! or lite ;nsurance coverage due to reasons of health. I understand thatthi: Pol
icy vvill become effective vvhen issued and that pre-existing conditions will be covered after two years. 

Signature X 
NHA-10 

.Date. 
NH10-669EP5(6QO; 

SI.> ĮSIRAŠYMO FORM-\ PASIŲSKITE PASTŲ .V£T£MAV VIDURNAKČIO KJ2TV. 1»72 M. SAUSIO 27 IX 
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* Garantuotas atnaujinimas visam gyvenimui. Nationai Home užtikrina niekad ne
nutraukti apdraudos jūsų globai, nežiūrint koks senas bebūtum ir kiek kartu pi
nigų būtum reikalavęs. Jūsų mokesčiai niekad nebus pakeisti, nebent visiems 
tos rūšies polisams būtų pakeista jūsų valstybėje. 

Agentai nesikreips — Gydytojo tikrinimas nebūtinas Metu skaičius neaprėžtas. 

Medical Costs Skyrocketing! 
Hospitai Charges are up 170% 
Doctor Fees are up 60% 

250 

200 

150 

100 

- 1 

Hospitai Daily 
Service Cnarge 

\ # 
\ M Ptiysicians' Fees 

• 
-

1960 1966 » 7 0 
1957-59=100 

Source: Department of Health, Education and Welfare 

rus Gimdymo skyriuje išdėstytus nuostatus; arba liga. kuria 
turėjote dar prieš šios apdraudos įsigaliojimą... tiktai pirmais 
dviem metais. 

Ši paskutinioji pastaba yra tikroji parama, jeigu jūs iš tik
rųjų turite kokių sveikatos problemų. Jeigu jūs buvote nesvei
kas pirma, negu išėmėte šią apdraudą. jūs būsite ir nuo tos 
ligos apdraustas po dviejų metų. Tuo tarpu kiekvienas naujas 
atvejis yra apdraustas. 

VISIEMS ŽINOMA IR G E R B I A M A 
Apie šios rūšies išsiskiriančią apsaugą jūs galėjote skaityti 

Reader's Digest, Parents, Nationai Geographic ar kituose svar
besniuose spausdiniuose. Specialūs planai, siūlomi National 
Liberty Corporation bendrovių grupės šiandien padeda apsidrau
dusiems visose 50 valstijose, o taip pat ir daugelyje užsienio 
valstybių. Be to, mūsų bendrovė yra aukštai vertinama Best's 
Insurance Reports, kuris yra geriausias apdraudos autoritetas 
visame krašte. 

IŠKILŪS AMERIK IEČ IA I PAGIRIA TOKIĄ APDRAUDA 

Dr. E. Stanley Jonės, žinomas rašytojas ir mi-
sijonierius valstybininkas, pareiškė: "Pasiūly
dami nebrangią apdraudą paštu, jūs padarėte 
dideii patarnavimą tūkstančiams žmonių, ne
turintiems kitos galimybės Įsigyti tokią ver
tingą globą. Drąsina žinia, kad National Liber
ty grupės apdrausti žmonės gauna daugiau, ne
gu Sl,500,0OO.OO i mėnesį naudos." 

Jerome Hines. vedantis Metropolitan Opera Co. 
bosas, pareiškė: "Man atrodo, kad mintis ne
brangios apdraudos paštu yra labai protingas 
dalykas. Ji greita, lengva ir ekonomiška. Nie
kas nelauktai neaplanko jus namuose ir niekas 
neklausinėja asmenišku dalykų. Nereikalingas 
gydytojo tikrinimas. Tai reiškia, kad gaunate 
didesne apdraudą dar už mažesnį mokestį" 

^ fiiti National Home 
Pagirta JAV 

Kongreso Rekorduose 
NATIONAL HOME, National Liberty korporacijos skyrius, pa-
gir a JAV kongreso rekorduose už įvedimą nebrangios apdrau
dos platiesiems gyventojų sluoksniams: "Reikia pripažinti, kad 
National Home teikia patarnavimus daugiau negu tikėtasi, 
noriai pasiūlytus tiems, kuriais niekas kitais būdais nesirū
pina. Tai yra pasisekimo paslaptis nedidelio mokesčio ap
draudos planams. Turėdama svarbius gyventojų reikalavi
mus prie širdies. National Liberty korporacijos bendrovių 
grupė sudarė pastebimai žemesnėmis kainomis patikimą ir 
gerus patarnavimus teikiančią įstaigą. Reikia pagirti vado
vybę už didelį įžvalgumą žmonijos gerbūvio srityje". 

H 14421 kį&MKfflMB^^ 

Kodėl jūs turi te užpildyti dabar iki datos, pažymėtos Įstojimo 
Formoje — tik kelios dienos nuo šios dienos? 

Kodėl mes duodame tiek mažai laiko įstoti į šį planą? Dėlto. 
kad tai yra garantuotas įstojimo pasiūlymas. Mes galime dary 
ti tokį pasiūlymą tik ribotą laiką su tvirta galutino termino da
ta kiekvienam. Kad užtikrinti jums tą plačią apdraudą už tokią 
sumą pinigų, mes privalome gauti jūsų Enrollment formą tame 
pačiame laikotarpyje kaip ir kiti. 

Kai tik gausime jūsų Įstojimo formą, mes jums greitai 
prisiusime pirmos klasės laišku jūsų apdraudos dokumentus. 
Kai jie ateis, atidžiai juos peržiūrėkite. Tai yra trumpas doku 
mentas, kuris jus maloniai nustebins, kad neturi smulkiu įnašu. 
Jei norite, parodykite jį savo daktarui, advokatui, apdraudos 
agentui ar kitam patikimam patarėjui. 

Jūsų Mokėjimo ratos yra žemos 
žemiau esanti mokėjimų lentelė rodo, kad visai mažai po pir
mojo mėnesio reikia mokėti už save, jūsų žmoną ir bet kuri 
suaugusį šeimos narį. Suprantama, kad už tokius mažus mokė
jimus mes galime duoti tik vienintelį tokį draudimą. Kiekvie
nas suaugęs, 16 ar vyresnis, moka nustatytas sumas pagal am
žių. 

Amžius Mėnesinis 
įstojant mokestis suaugusiam 
1644 _ tik S 3.45 
4549 _ .... tik S 4.00 
50-54 _ tik S 4.40 
55-74 tik S 5.10 
75-79 _ tik S 5.85 
80-84 tik S 6.50 
85 ir vyresniems tik S 7.75 

Pridėjus tik SI 80 per mėnesi apdrausite visus jūsų nevedu
sius vaikus nuo 1 mėnesio iki 18 metų amžiaus. Gimę kūdi
kiai automatiškai yra apdraudžiami, kai tik jie pasiekia vieno 
mėnesio amžių — be jokių primokėjimų. Tada, jei jūs norite, 
pridedate $1.35 mėnesiui ir turėsite Motinystės apdraudą taip 
pat 
PASTABA: Cia parodyti pastovūs mėnesiniai mokėjimai (am
žiui įstojimo metu) nebus automatiškai pakeliami, kai jūs per
eisite į kitą amžiaus grupę! Kai jūs įstojate į National Home 
planą, jūsų mokėjimai negali būti pakeisti, nežiūrint kiek ir 
kaip dažnai mes jums mokėsime arba dėl jūsų senėjimo, bet 
tiktai jeigu būna bendri mokėjimų pakeitimai, padidinant ar
ba sumažinant, visoms tos rūšies apdraudoms visoje jūsų val
stybėje. 

RAŠYKITE DABAR — " V Ė L I A U " G A L I BŪTI PER V Ė L U ! 
Tik 25c. apdraudžia jus ir jūsų šeima pirmąjį mėnesį. 

LAIKAS RANGUS Reikia \eikti greitai. (Joks agentas į jus 
nesikreips) Nuneškite i pašto dėžutę savo įstojimo forma 
idtidi .i, n** jei r*yk.s rieiaiuit ar ateis liga. yra per vėlu įsi
gyti apdraudą už betkokia kainą. Deltų vaes skatiname padą 
ryti tai šiaodiau, prteš bettoofriua iwmce*%i»u,s. 

ATSAKOMI JŪSŲ K L A U S I M A I A P I E ŠĮ N A T I O N A L 
H O M E PLANĄ 

1. Kiek aš gausiu, kai eisiu i ligoninę gydytis? 
Jūs gausite S600.00 grynais mėnesiui (S20-C0 kasdieną). 
K.ai jūs būsite 65 metu ar senesnis, gausite (neskaitant 
bet kokių Medicare mokėjimų) 3300.00 mėnesiui pirmuo
sius 3 mėnesius ir po S600.00 kiekvieną mėnesį, jei be per
traukos gydysitės ligoninėje. Jūs gausite grynais nelai
mingo atsitikimo atvejuje. nors ligoninėje būtumėte tik 
vieną dieną. Ligos apdraudą prasideda šeštąją dieną ir yra 
mokama apdraudos piini mokėjimai, kcl tik būsite gydo
mas ligoninėje...—net visą amžių, jei tik bus reikalinga. 
2. Kada aš pradedu gauti apdraudą už ligoninę? 
Šis nujasis planas (NH10-669) apdraudžia jus nuo pir
mosios dienos nelaimingų atsitikimų atvejais ir šeštąją 
dieną ligoje, nors ir visą amžių, jei tik reikalinga: Be
veik kiekvienas turi garantijas ar santaupų pasirūpinti 
ligonine nuo vienos iki penkių dienų. Jeigu mes duoda
me apdraudos mokėjimus visam amžiui, tai šis "atskaity
mas" mus įgalima duoti jums plačią apdraadą už mažes
nę kainą, kas kitaip nebūtų įmanoma. 
3. Ar įūs mokėsite man grynais, kai mano vaikai eis į 

ligoninę? 
Jūs gausite po S360.00 mėnesiui grynais, kai tik jūsų bet 
kuris vaikas (nuo 1 mėnesio iki 18 metų amžiaus) eis Į . 
ligoninę — jei Vaikų Apdraudą bus pridėta prie pagrin
dinio plano. Nelaimės atveju apdraudą galioja nuo pirmos 
dienos, o ligos atveju — šeštąją. Priaugančioje šeimoje, 
kai tik vaikas yra vieno mėnesio amžiaus, jis taip pat sa
vaime yra apdraustas be jokio primekėjimo. 
4. Ar jūs man mokėsite grynais už nėštumo periodą? 
Taip, jei Vaikų ir Motinystės apdraudą bus prijungta 
prie pagrindinio plano. Jūs gausite S60O.0O grynais mė
nesiui už nėštumą, kūdikio gimdymą ir išsimetinimą. 
kai tai reikalauja ligoninės gydymo. (Abu tėvai turi tu
rėti apdraudą visą nėštumo periodą). 
5. Kas atsitiks, jei aš gydysiuos l igoninėje ilga laika ir 

negalėsiu sumokėti už apdraudą? 
Jei jūs — apdraustasis — gydysitės ligoninėje nuolatos 
8 savaites ar ilgiau, šis planas SUMOKĖS VISUS AP
DRAUDOS MOKESČIUS už jus ir visus apdraustus jūsų 
šeimos narius", kol gydysitės ligoninėje po 8 savaičių gy
dymosi periodo Taip pat mes neprašysime ta: sumokėti 
vėliau. 
6. Ar mano apdraudą galėtu būti nutraukta dėi daugelio 

ieškiniu? 
Ne! Tiktai jūs galite ją nutraukti, bendrovė to negali pa
daryti, nežiūrint ieškinių skaičiaus arba kaip jūs pasentu-
mė te . . . ar dėl kurios kitos priežasties. Nuostatas, ga
rantuojąs atnaujinimą visam gyvenimui, yra įrašytas i 
jūsų apdraudą. ir mes jaučiamės įsipareigoję. Be to" jūsų 
mokesčiai negali būti pakeisti, nebent visoms panašios 
rūšies apdraudom būtų padarytas išlyginimas visoje jūsų 
valstijoje. 
7. Dabar sakykite man "plonybes" — ką mano apdraudą 

rtapadengia? 
Maloniai staigmenai, jūsų apdraudą padengia viską, iš
skyrus atvejus dėl priežasčių: karo. protinės ligos ar pa
mišimo, nėštumo — išskyrus apdraudimus Mo'-inystės 
planu, gydymąsi U. S. valdžios ligoninėse arba slaugymo 
ir sveikstančių namuose, taip pat bet kurioje ligoje ar 
sužalojime, kurie buvo prieš apdraudos įsigaliojimą, bet 
ir ta paskutinioji "išimtis" negalioja, jei jūs esate ap-
draudoje du metus. Visa kita yra pilnai apdrausta. 
3. Kokios sąlygos yra statomos įstoti į National Home 

planą 
Jei jums nebuvo atmestas arba nutrauktas bet koks svei
katos, ligoninės ar gyvybės draudimas dėl sveikatos sto
vio jūs galite įstoti laike Istcumo periodo — iki vidur
nakčio įsojimo datos, pažymėtos Įstojimo Formoje. 
9. 3e sutaepymo pinigu, ar yra kitokios pirmenybės 

įsirašant j šį planą laike įsirašymo periodo? 
Taip. Labai svarbi aplinkybė, kad jūs neprivalote užpil
dyti ilgos ir pilnos anketos, o tik paprastą Įstojimo For
mą, esančią šio puslapio kampe. Taip pat šiame periode 
nėra kitų reikalavimų dėl ypatybių, nėra "atsiribojimų" 
arba siaurinančių pastabų negali būti įrašyta į jūsų ap
draudą. 
10. Kaip man įstoti? 
Užpildyk trumpą Enrollment Form ir išsiųskite ją su 25c. 
už pirmojo mėnesio apdraudą visai jūsų šeimai. Adresuo
kite: National Home, Valley Forge, Fa. 19431. 

tarimą. 

TIKRAI G R A Ž I N S I M E P IN IGUS 

Mes pasiųsime Jums National Home apdraudą paštu. Pa
tikrinkite ją atidžiai privačioje savo namų nuotaikoje. Pa
rodykite ją, jeigu norite, savo apdraudos agentui, gydy
tojui, advokatui ar kitam patikimam patarėjui. Jeigu Jūs 
dėl kurios priežasties nutartumėte nebūti šio plano na
riu, grąžinkite šią apdraudą per 15 dienų, skaitant nuo 
gavimo dienos, ir mes tuojau grąžinsime Jums pinigus. 
Tuo tarpu Jūs būsite pilnai apdraustas, kol padarysite nu-

PRcS^DENT 

National Heme Life Assurance Co-npany 

VEIKITE T U O J A U 
JŪSŲ įstojimo lapas - Enrollment Form 
turi būti išsiųsta iki ketvirt., sausio 27 d. 
vidurnakčio. Vėliau nebus priimta. 

Copyright 1971. Nationai Liberty Corporation 

NATIONAL HOME 
HEALTH 

OCHkFLAN 
N a t i o n a l H o m e L i f e A s s u r a n c e C o m p a n y 

National Liberty Corporation padalinys 
Adm. raštinė: Val ley Forge. Pennsylvania 

ši apdraudą yra išduota National Home Life Assurance Com
pany, tradiesnė legali bendrovė iš St. Louis, Missouri. Nation*. 
Home turi iūsų valstijos leidimus ir pinigas pagal Įstatymai 
apdrausti visus turinčius mūsų apdraudos dokumentus. 
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IŠ ŽURNALISTU CENTRO VALDYBOS VEIKLOS 

LENKIJOS VYSKUPAI 
UŽ KUNIGU CELIBATĄ 

Lietuvių žurnalistų s-gos cent baliaus programą atliks rašyto-
ro valdyba, neseniai spaudoje ja» - humoristas Antanas Gus-
paskelbusi savo veiklos gaires, taitis iš Bostono ir gerai pažįs-
pradeda imtis darbo jas įgyven- tama dainininkė Vanda Stankie-
dinti. Jau aplankytos Chicagoje nė su orkestru. Programą pra-
išeirančių lietuviškų laikraščių ves Dalia Kučėnienė, solistė, bai 
redakcijos ir radijo valandėlės, gusi literatūros mokslus šio 
Gruodžio 18 d. visi penki cv na- krašto universitete, 
riai aplankė M. ir inž. A. Rudžių Iki šiol Detroite buvusios LŽS 
vadovaujamą -'Lietuvių radijo cv leistas "Pranešėjas", kuris 
forumą", kur žurnalistams bu- ėjo 400 sgz. ~iražu ir skelbė ne- , .. ^ o 
vo paskirta visa programa. Po- maža įdomių žinių iš lietuvių u ^ pU/- ^ ^ v y s " 
ka'byje iškelta eiiš klausimų, o laikraštininkų veiklos, bus to-
vėliau, teisfonais atsiliepę gau- 'iau leidžiamas Chicagoje nau.Tu 
sūs Forumo klausytojai, vėl da- pavadinimu "Lietuvis žurnalis^ 

Visose Lenkijos katalikų baž
nyčiose buvo skaitomas bend
ras Lenkijos vyskupų ganytoji-
nis laiškas, kuriame Lenkijos 
tikintieji informuojami apie 
paskutinio pasaulio vyskupų si
nodo darbus ir nutarimus. Ga-
nytojiniame laiške pabrėžiama. 
kad šis sinodas ryškiausiai pa
rodė viso pasaulio vyskupų vie
ningumą, bendradarbiavimą i r 
kolegiališkumo dvasią, kuri 
viešpatauja tarp popiežiaus i r 

kupų s inodas iš naujo iškėlė i r 
pagil ino kunigiškosios ta rny
bos dogmat in ius pagr indus bei 
i š ryškino sakrament inės kuni
gys tės uždavinius. Liečiant ku
nigų celibato klausimą. Lenki
jos vyskupai nurodo, kad ta pa
reiga buvo pilnai pa tv i r t in ta vi
sų vyskupų ne tik katal ikų, bet 
ii pr iklausančių Rytų apeigoms, 
kur d i r b a ir vedę kunigai . Kuni
gys tės cel ibatas — pare iškė vie
ningai s inodas — y r a didžiau
sioji šventos ios Dvasios dovana 
ka ta l ikų Bažnyčiai! 

C L A S S I F I E D G U I D E 

1971 metais mirė 29 parapie-
čiai. Iš jų t rys žuvo automobi-

vė klausimus. Xe vieną jų domi- tas". Su vardo pakeitimu keisis iių n e i a i m ė s e -

A n t r o j e Lenki;os vyskujų ga-
nytoj in io laiško dalyje nagr inė
j a m a ant ro j i sinode s v a r s t y t a 
t e m a — teis ingumas pasaulyje. 
Visur kons ta tuo ta didelis t ikin-

-Jaunimo čiųjų susidomėjimas socialinio 
įgyvendinimu pa-

fondas ir t. t. M. ir inž. A Ru
džiai L £ ? cv pirm. kun. J. Vaiš
ių, V. Kasniūną, VL Būtėną, J. 

no artėjantis spaudos balius, nu- ir io turinys, nes, LžS-gai pas- — Santa Mtmicos 
matyti žurnalis'ikcs kursai, dr. kutinių kėer ių metų bėgyje iš- šokio grupės susirinkimas įvy- te i s ingumo 
P. Daužvardžio vardo stipendijų augus i didele ir stiprią orga- ko gruodžio 28 d. dr. J. ir G. i šaulyje. 

nizaciią, jau reikalingas toks Dudauskų namuose. Grupės se-
spausdintas organas, kurio tu- niūnu išrinktas V. Narbutas. M O T E R I S — STIPRIOJI 
rinys rašantiems duotų platės- — B. Dabšienė, R. Dabšys, A . ' LYTIS 

Janusaitj ir A Pužauską prie- nius profesinius pagrindus. ' 'Lie . Pavasaris, solistai, R. Apeikytė, P ro f A Montaeas te igia kad 
mė šiltai ir vaišingai. "uvio žurna' is to" atsakinguoju pianistė ir A. Žemaitaitis, rėži- i ž tįesų „ ^ ^ % T a s t i p r ; 0 j i 

"Lietuviai televizijoje" vado- redaktorium bus Vyt. Kasniū- šorius — sausio 22 d. vyksta | ~ t i s - ^ p a t v i r t ' n a tokie fak-
vo T- Šluto pakviesti LŽS cv na- nas. Vardo pakeitimas pri imtas iš Los Angeles į San Francisco tai- "moters smegenys sudaro 
riai sausio 16 d. dalyvauja lie- balsų dauguma, nes vienas cv atlikti LB San Francisco apy- o 2 5 ' k u r o 
tuviškcsios televizijos prcgra- narys kietai laikėsi nuomonės, linkės rengiamo koncerto pro-
moje. kad kas treji metai keitinėti ?ei- gramos. Jie atliks operos "La 

LŽS cv mėnesinis posėdis įvy- dinio vardą t ikrai nėra tikslo, i Traviata" ištraukas, kurios su 
ko sausio 5 d. pas Vyt. Kasniū-

LB Lietuviu Dienos 

M I S C E L L A N E O U S 

0% — 2 0 * — *•<& purtau atokisH 
už apd raudą nuo ugnies ir automo 
Mlio paa 

F R A N K Z A P O L I S 
S2V&H West t 5 t b Street 

Chicago, Ultoote 
TeL GA 1-8654 tx GR 8-4S5» 

BYTAUTAS ŽOKAŪSKA? 
SIUNTINIAI} LIETUVA 

•ieru prekių didelis pasir inkimas Ali 
-.oinobiliai. šaldytuvai, televizijos, do-
ler. cert if ikatai . maistas, akordeonai 
iftOS W. 6»th SU Chfcago, n i <O02t 

T E L E F . WA 5-2787 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūsiu grindis 

4. BUBNYS, Tel. RE 7-5168 

B E A L E S T A T E HELP IVANTED VYRAI 

LAIMINGI KAMAI 
švi«su.s 2 imtu. n metu mūras. 

Naujas garažas su elektr. durim. 
Ąžuolo medis. aJumin. Ungai. nauji 
karpetai. 2 ra>liant šildymai. Sveiki 
oro vėsintuvai Sausas aukštas beis-
mentas. Prie pat Marųuette pko. 
$44.900. 

Dideli* 6 kam b. mūras ir moder
nus 2 auto garažas. Kabinetų virtu-
v£. gazu 'Ruimas . Puikus namas gy-

I venti. Marąuette pke. $22.500. 
8 kamb. niūras. 

virtuve ir vonia. 
Puošnus beismentas. Garažas. Arti 
parko. Priims r imta pasiūlymą. 

2 ba tu mūras. Arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismente. 
2 auto garažas. S29.000 

Žemė-s — 30 p., su garažu. Prie 
pat parko. $lu.4f»0. 

6 kamb. mūras. Moderni vonia, 
kabinetų virtuvg, naujas gazu šildy
mas, garažas. Arti mūsų. Slį.OOO. 

4 batų gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazu šildymas 
Alumin. langai. Prie Maria Higb 
(42,706. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washt«naw Av. RE 7-720© 

Excellent Opening for 

A-l MOLD MAKER 
Exrjerienced ir. In^ection Molds. 
STEADY JOB TOP WAGES. 
Wonderful Company benefits. 

Apply at once. 
PABAMOUNT DEE MOLD CO. 

Liuksus įrengta ! 1757 N. KimbaH Ave, Tel. 384-3737 
N'auji karpetai. 

BOYS 
Ambitious. neat, courteous. 

Age 12 to 14 
Work after school and Saturdays 

Guaranteed S30 per week. 

Call MR. WEST0N 
Call mornings 
7 4 5 - 0 8 7 I 

svorio, vy ro —j 
Mergai tės taip p a t ger iau i 

mokosi, negu berniukai, i r t u r i : 
\2% 

s t ipresnę atminti . Moterų psi-
N a k a i s nariais i LŽS cent-, dideliu pasisekimu praėjo Los c h i k a harmoningesnė ir jos 

ną, rą diena šventusį vardines. nv.\ skyrių vienbalsiai pr i imta: Angeles LB Lietuvių ' 
Ypač plačiai buvo aptarti arte- rašytoja D. Brazytė-Bindokienė, 
jančio spaudos ba'iaus reikalaL' "Southwest News Herald" re-
Ta dieną beveik vieno J. Janu- dakcinio kolektyvo narė Jorūnė 
šaieio jniciatyva ir pastangomis; Jonikaitė, "Skautų aido" redak-
baliui jau buvo išparduota 33 torius J. Toliušis ir lietuviškos 
staJai, taiei 330 vietų, beveik sr>audos bendradarbis A. Pupe-
niekur nerek'amavus. Publikos lis. 
susidomėjimas toks didelis, kad j Kitas LŽ3 cv posėdis įvyks 
daug kam truks vietų. O LŽS cv j sausio 19 d. dalyvaujant Peda-
ruošiamo baliaus pasisekimas y- j goginio Lituanistikos instituto 
ra vienas iš svarbiausių dalykų,: direktoriui D. VeMčkai. Jame 
nes baMaus pelnas sudarys pir- Į bus bandoma pradėti kurt i rė
minį pagrindą dr. P. Daužvar- \ mus dr. P . Daužvardžio sAipen-
džio stipendijų fondui. Spaudos dijų fondui. VL R. 

koncerte. 
— A. a. Aloyzas Muliolis, 

klastingos vėžio ligos pakirstas, 
mirė sausio 4 d. ir palaidotas 
Forest Lawn kapinėse. Liko 
žmona ir 17 metų duktė. Jo tė
vai — Balys ir Ona Mulioliai 
gyvena Chicagoje. 

įigiau gyvena. 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radiją) 

stereo. 
Kraatnvč Msrąnette Parfe* 

Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
^346 W. 69th St — teL 776-1486 Namų 

|vair. draudimai butų nuomavimas trvjv W\NTED 
BUD'S REAL ESTATE 

BALYS BUDRAITIS 
4307 So. Kedzie Ave., Chicago 

TEL, — 254-5551 

MOTERYS 

G 
Vestnvems. 

£ L C S 
banke tams . laldotn'vema 

tr kitokiom*- progom> 

BEVERLY HILLS GiLINYčIA 
>44» W. *53rd Street. Chica«o, lllinot-

T E L . P B 8-08«2 — t 'R S-0834 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJi 
ŠAUNUS LB NAUJŲ METU 

SUTIKIMO BALIUS 

LB Los Angeles ir Santa Mo-
nicos — WLA apylinkių bend
ras naujų metų sutikimo balius 
praėjo su dideliu pasisekimu. 

V. VOLEKTAS LANKĖSI 
LOS ANGELĖSE 

JAV LB centro valdybos 
pirm. V. Voiertas sausio 3 d. 
buvo atvykęs ji Los Angeles, į 
pusbrolio A. Muliolio laidotuves. 
Ta proga 7:30 v. vak. Lietuvių 

Svečius pasveikino Los Ange- bendruomenės centro namuose 
les apylinkės valdybos pirm. E. privačiai susitiko su vietos 
Radvenis. Vyr. šeimininkė Ž. bendruomeninkais. 
Brinkienė pakvietė visus prie V\ Voiertas trumpai painfor-
gausiai valgiais apkrautų stalų, rnavo apie centro valdybos veik-
Po vakarienės prie mikrofono h- Pereitų metų gruodžio 1 1 -
pasirodė A. Polikaitis ir pasiūlė 12 d. Philadelphijoj įvykęs poli-
"pakar to t i " lietuviškas dainas, tinių studijų savaitgalis buvo 

naudingas: susilaukė daug at
garsių ir išryškino JAV vyriau
sybės pažiūrą j Pabaltijo vals
tybes. Didžiausias veiklos stab
dis — lėšų trūkumas. Apylin
kių veikla nevienoda. Geriau 

Kadangi jis jų buvo prisirašęs 
a r t i 20, tai manė, kad užteks 
padainuoti tik po vieną posmą, 
bet jaunimas taip jsismagino. 
kad t raukė ir po antrą. Nepasi
davė ir senimas — ir taio visa 
salė ilgai, ilgai aidėjo lietuviškų veikia mažesnės apylinkės. Nu-
dainų garsais . matyta .suaktyvinti kultūrini 

Pr iar tė jus 12 valandai, iš vi- g e n i m ą . Ieškoma naujų for-
sų krūtinių išsiveržė Lietuvos m^* 
himno garsai. Tiems garsams! V i e t o s bendruomenine i pa-
nutUus, pasigirdo 9&Uonm\??* * " " ? W | g * $ l * * " ' 
šampano butelių "šaudymas", i r 
svečiai, pasisveikinę su savo ar
timaisiais, ėjo prie kitų stalų, 
ieškodami savo draugų ir pažjs-
tamtamų, kad ir jiems galėtų 
palinkėti laimingų naujų metų. 
Visų nuotaika pakili, visi gyve
name gražiomis naujų metų vil
timis, gal, net užmiršdami pa
galvoti, kad ne vieno iš mūsų 
tos viltys sudus. 

I r vėl šokiai, ir vėl skamba 
jaunimo dainos. O to jaunimo 
šiuo kar tu tikrai netrūko: vien 

kimo klausimu. Pasidalyta min-
timinis ir kitais aktualiais klau
simais. 

Pasikalbėjimas užtruko apie 
2 valandas ir buvo konstrukty
vus. 

SVEČIAI I š DETROITO 
Jonas Valukonis, matemati

kas, šventes praleido, su žmo
na Aldona atvykę iš šalto Det
roito. Mich., j ne taip šaltą Los 
Angeles, Calif. Valukonių duk
ra Ramunė ir jos vyras Romas 
Žemaitaičiai suruošė tėveliui 

. • , , . , . , malonią staigmeną jo 60-to gim 
tik studentams buvo parduota . ,. . . *_ n2 >-,, 
ce\ u-i * *r t. -i •• tadieruo (XII. 26, <1) proga: 50 bilietų. iNetruko rengėiams . . . . , . . * . . " . . . sukvietė nemažą buri gimimų paramos ir iš visos visuomenes?. 
Nežiūirnt, kad bilietai buvo žy
miai brangesni ir "propaganda", 
palyginamai, silpna, svečių atsi
lankė labai daug. ir balius davė 
apie 900 dol. pelno. 

bei draugų. Jonui Valukoniui 
geriausius linkėjimus visų var
du išreiškė poetas B. Brazdžio-

\ nis, o giminaitė p. Katilienė me
niškai padeklamavo kelis eilė
raščius. Mažoji Valukonių anū-

Neįmanoma išvardyti v i s ų k ė Vilija senelio pagerbime ir-
talkininkų (jų buvo 40), kurie gi dalyvavo. -a 
savo da rbu ir aukomis išnešė 
nelengvą šio pobūvio naštą. Jų I 
i r visų atsilankiusiųjų palanku- — šv. Kazimiero parapijos 
mas duoda drąsos ir ryžto ir to- kalėdinė rinkliava pasiekė re-
iiau nepailstamai siekti kilnių kordinę sumą — 8,650 dol. Pa-
Lietuvaj bendruomenės tikslų rapijos salės statybos fondas 
įgyvendinimo. j šiuo metu yra netoli 26,000 dol. 

TRUMPAI 

Mylimam tėvui ir vyrui 
A f A. 

JONUI KASPARAIČIU! mirus, 
jo dukroms sesėms LAIMAI, IRENAI ir žmonai 
IDAI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi
me. 

'Aušros Vartų" Tunto 
"Jūratės" Draugovės Sesės 

OOSMOS PABCELS EXPRB&s 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

2M)1 W. 6»tb St., (Jhlcago, m . 60«2» 
io33 S. HMsteA, Chicago, OL 6O0Oa 

TeL WA 5-27S7; 2&4-3320 
{vairių prekių paslriaklmaa, moto
ciklai, Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
i KKTIFLRATAI tr ACTOMOBEUAl 

BCTTp NUOMAVIMAS 
valdymas — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDC AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2238 

Lniąue Opportunity 
FOR YOUNG WOMEN l 8 t o S 5 

Who feel that their appearance is 
an asset, have car & can work 4 to 
S p.m. $20.00 per day g«arant«e. 

CALL MR. TLPvVER 
7^5-08-1 oe 745-0872 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraastymaa 
— jįvairio atstumų — 

823 WBST 34th PLACE 
TeL FRontier 6-1882 

KITCHEN HELP 
Man wanted to work OB stearr. 

table and do odd jobs. 5 days a 
w e e k . Permanent position. — Mus?t 
speak some Engliah. 

Apply in person 
Corner House Restaorant 
S618 S. HALSTED STREET 

2 po 4 kamb. mur. Skiepas ir pa
stoge Central, šild. Garažas. Brigh-
ton pko centre. 

2 po 5 kamb. medinis ir šalia tuš
čias sklypas. Central, žild. 41 ir 
Campbell. 

Puikus bungalotr. Įrengtas skie
pas, garažas. 

Tnoj galima užimti. Gera vieta 
7V-ta prie California. 

Maisto krautuve ir 2 butai. Brigh-
tOE p k c . 

3 bucai ir biznio patalpa. Marąuette 
pke. 

Valgykla su namu ir visais {rengi
mais. Judri vieta 

Insurance — Income Tax 
Xotary Public 

Š I M A I T I S REALTY 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

COMPTOIETER OPERATORS 
Immediate openings for experienced 
comptometer operators. Pleasant 
working conditions. Eimhurst area. 
Fring^ benefits. 

CaU MR. TOM REAMS-NYDER 
279-1900 

An equal opportunity employer 

GIRL FRIDAY 
Loop office. T>-ping & General 
Office Receptionist. Good op
portunity for a giri who is wili-
ing to learn. TeL DE 2-1891. 

Retkement. 
ŠIMKUS REAL ESTATE 

NOTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 
Tvarkingai patarnauja visais Reni 

Estate reikalais. Be to čia veikia 
Notariatas. daromi ir liudijami ver-

j timai, užpildomi pilietybes pareiški-
' mai ir įvairūs blankai. 

Theen 
orthc 

vvork, 
ginniiig 

Marąuette pke. 12 metų. Al/z ir 
Axh. kamb. Gražiai Įrengtas rūsys. 

Brighton pke. 20 metų. 4'/į ir 4 
kamb. 2 gazu šildymai. 
LISKUS — *34-8786 

MISCELLANEOUS 

M O V I N G 

VIRAI IR MOTERYS 

WAITRESSES, BARTENDEBS, 
DISHWASHEBS 

EXPERIENCKD. — DAYS. 
Applv ia Person 

IVANHOĖ EESTAURANT 
985 Ogden Ave. NapervUle, m. 

Phone — 357-1200 

DOEBLE YOUR PRESENT 
I N C O M E . 

PART TIME WORK 

Earn S200 to $1,200 per month. 
Tel 338-4549 between 5-7 p.m. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuom. apstatytas 3-jq 
ARENAS perkrausto baldus ir kirus kamb. butas Marąuette parke. 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir Skambint 776-7996. 
pilna apdrauda. 
2047 VV. 67th Place - WA 5-8063 

_Most people Iook toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for i t . But if you 
don't, it can be a time of vvorry 
and diseontentment. A t ime when 
you can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn't . 

Wellj there's no better t ime 
to think about retirement t h a n 
now, while you're working. 

One easy way to save on a 
reguJar basis is by purchasing 
U.S. Savings Bonds througrTthe 
Payroll Savings Plan vvhere 
you work. 

Now there's a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, S]Ą % when held to 
maturity oi S years, 10 months 

(4% t h e first year) . T h a t extra 
M %, payable as a bonus a t 
ma tu r i t y , applies to all Bonds 
issued since June 1,1970 . . . wi th 
a comparable improvement for 
all older Bonds . 

Buy U .S . Savings Bonds. 
They ' l l help make your 

re t i rement j u s t wha t you wan t 
i t to be . 

SIUNTINIAI Į LIETUJ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, D!., 60682, tel. YA 7-5980 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Išnuom. 3-jų kamb. apšildo
mas butas, su baldais ar be bal
dų, vienam ar dviem suaugu
siems. LA 3-1438. 

Išnuom. 5 kamb. butas. 
West 65 Place 

WA 5-9347 

34 į 

Ieškoma nuomoti kambarys 
Geras išdirbtas senas b'zais lietu-; gu virtuve. Siūlyti po 5 vai. vak. 

vių rajone Ciceroįe. Gerom sąlygom 
išnuomojama užeiga. Teirautis tel 
652-5121. 

Tel. 925-3Ą35 

NORI PIRKTI 

Noriu pirkti 1 l/z arba 2-ju aukštų 
medinį namą Brighton parke. Skam
binti 927-7043 arba YA 7-9580. 

Bonds are safe. If lošt, stolen, or cjettroyed. 
w« rcp'ucc theaa. "Whcn nccdcd, thcy can be. 
cashed at 7o«r baste T a i may be deferred 
tiritil redemptk>n. And s'.rays reaaeaibcr, 
Bonds are a proud way to save. 

P A R D A V I M U I 

Parduodama 5 kamb. apstaty
mui baldai. Teirautis po 5 v. v. 

Tel. 9t5-S!tf5 

S T A T Y B I N I N K A I 
BTJILDING & REMODEONG 

• m m r r r n • • ^ , 

ATLIEKAME KARPENTERIO 
DARBUS; dedame grindų ply

teles; taisom stogus. RE 7-0425 

Take stock in America. 
Novv Bonds payabonus at maturity. 

VmVS. 
u 

nt imt hr M, i t a A t M l 

Apsimoka skelbtis dienr. "Drau
ge", nes jo Kainos vieietna pnei-
aamos, o skaitytojų skaičius yra 
toka didelis jog atnea geriausiu* 
rezultatus 

Remkite tuos oiznierius, 
rie skelbiasi dienr. 

ku 

Heating OmtractcM-
Ireogiu naujua Ir penrtatau se
mia vteų rOšlų namo apftlldymo 
paeitu Ir alr conditlonlng — | 
nauins ir senns namus. Sto«ft 
rtnaa (g-uttora), vandenaSUdy. 
mul boUerlu*. Turiu Ir leldlmoa 
dirbti mieste bei u2ml«afitaos». 
DarbM atliekamas greitai tr s»-
Bainfjai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATEVO * SHKET KETAL 
4444 8. W o M n , Chloago t , m. 

TeMoaa* VI 7-S447 

Remkite dienr. "Drangą". 

mm ••» - i i — - - " • 
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JAUNIMO KONGRESU! BESIRUOŠIANT VYSK. J. STEPONAVIČIUI 60 METU 

II Pasaulio lietuvių jaunimo, čiausias atstovų pasiūlvmo ir bal , r-, • • L - » = - u , - _ I ̂ . ^ s k u P ^ J^Joną Stepona-
kongresas įvyksta jau šių metų ! savimo būdas J"™» » « " Vilniaus ir Panevėžio apasta- j Steponavičius buvo paskirtas I vicių paskyrė Panevėžio ir Vil-
vasarą. Jam ruošiamasi nuo 1970 i"' Atskirose lietuviu k o l o n i i r ^ i l h ^ administratorius vyskupas kapelionu ir mokyklų prefektu j niaus vyskupijų apaštaliniu ad-
m. vidurio, kai PLB vadovvbė' sudarom; Taurrmo metu komhe J u l i ^ o n a s Steponavičius pereitų. Gardine, o vėliau klebonu Palu- j ministratorium. Bet neilgai jam 
Clevelande šiam reikalui suš'au-! tai Visomis oriemonėmk Z~uA>\ m e £ ų r u d e n * s u l a u k ė *° m e t ^ ž ė J e ' Daugėlišky ir Adutišky. I teko šias pareigas eiti, nes jau 

- " n ^ a a m ž i a U s . Julijonas Steponavi- Būdamas Adutišky kun. Stepo 

me*«m prasfiakus ir mirus vys-' DRAUGAS, antradienis, 1072 m. sausio m£n. 11 3. 
kupui Paltarokui apaštalų sos- • 

kė jaunimo atstovus. Tada buvo1 
masi patraukti jaunimą, kad da- 1961 m .sausio 24 d. vysk. Juli-

sudarytas ir kongreso centinio ko j j y v ? u t 7 * & w i š k ^ T l y v e ^ m e ] ! Č i U S ^ ^ l 9 U m " M i c i ū n ų k m- ' n a v i č i a s ė J° * Švenčionių de- Į jonas -
~ ;ų visuo; 

padėtų. 
miteto branduolys Kongresui va I j f mūsų visuomen7~ M Gervėčių parapijoje, Vilniaus kano pareigas. 1955 m. gegužės \ munistinės valdžios suimtas ir 
dovauti išrinktas R. Sakadolskis. I nimui padėtų j apskrityje, neturtingų ūkininkų 22 d. popiežiaus Pijaus XH bu- iš remtas priverstinam apsigy-

nansiškai 

Nuo to laiko daug kas buvo pa- Iš viso, kongreso darbų planai j 
daryta. Apie tai pereitą sekma- teikia visiems rimtą įspūdi. Reikia 
dieni lietuvių spaudos, radijo iri tikėtis, kad mūsų lietuviškoji vi- j 
visuomenės atstovus painforma-' 
vo II PLJK komiteto, informaci
jos komisijos pirmininkai ir kiti 
atsakingi pareigūnai. 

Kongresas prasidės VI.30 ir 
baigsis VII. 16 d. Visi jo pagrindi 
niai darbai vyks ir turės baigtis 

suomenė jaunimo pastangas 
tai sutiks, parems f i 
morališkai. 

šil-
ir i 

(bk) 

LB IR LAISVINIMAS 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

giją studijavo Vilniaus univer
sitete. Kunigu įšventintas 1936 
metais. Pradžioje kun. Julijonas 

nesiekia monopolizuoti laisvini
mo darbo šiame krašte. Siekia
me tai nekliudomai dirbti ir ne
būti varžomais buvusių ar ne-, riferijcse esančius vienetus. Pa

per 17 dienų. Oficialus atidary- Ujūlvta prie apylinkių organi- b u v u s i u susitarimų, įgaliojimų, 
mas įvyks Chicagos Conrad Hil- \ zuoti LB Lietuvos reikalų komi-' T ^ d a r n ^ es&me U n k e koordi-
ton viešbučio salėje. Kitiems kon sijas. Joms turėtu rtinėti Vrvn- n u c t i » dalintis planais, gautąja sijas. Joms turėtų rūpėti kon 
greso darbams bus panaudotos greso narių įtakojimas, spaudos 
Marijos aukšt. mokyklos ir Jauni į sekimas, straipsnių skelbimas, 
mo centro patalpos. j politinės studijos, demonstraci-

Kongresą globoja PLB, JAV ir Į jos ir kt. Tokios komisijos būtų 
Kanados LB valdybos. Reikalin- i puiki dirva ir jaunimui ruoštis 
goms lėšoms telkti sudaryta spe- j laisvinimo veiklai. Jei kartais 
ciali finansų komisija, dr. J. Ka
zicko vadovaujama. Kongreso iš
laidos sieks apie 150,000 dol. 

Sėkmingesmam paruošiamųjų 
darbų vykdymui kongreso komi
tetas yra sudaręs dšimtį darbo ko 
misijų, kurių pirmininkai ar kiti 
darbuotojai spaudos konferenci
jos dalyviams padarė atitinka
mus pranešimus. 

Informacijos komisijai vado
vauja J. Šlajus, keliolikos narių 
talkinamas. Komisija rūpinasi 
lietuvių, JAV-bių spaudos, radijo, 

nesutampa JAV ir Lietuvos in-

informacija, patirtimi". Gečys 
teigė, kad kai kuriais atvejais 
centro valdyba esanti apienkia-
ma. 

Dar pažymėta, kad jaunimas 
yra geriausias laisvinimo dar
bo tęstinumo užtikrinimas. Jau-

teresai, tai pasisakoma už Lie- n i m u i s u d a r ° ™ a prcga konkre-
tuvos interesus. LB vertina kiek č i a i s d a r b a i s dalyvauti policinėje 
vieną laisvės Lietuvai siekiantį a k c i J ° j e (jaunimo žygiai dėl Ku-
lie^uvi dirkos). 

Dar kitos gairės — LB ypaJ P a g ^ u iškeltas darnaus dar-
tingą dėmesį skiria santykiams 
mėgsti ir palaikyti su JAV vi-i 
suomenini gyvenimą formuojan-
ėiais aukštųjų mokyklų, spau-| 
dos, unijų, dvasiškuos, komuni-j 
kacinių priemonių, profesijų as-! 

bo būtinumas. O dėl veiklos me
todikos, reprezentacijos ar dėl 
apsdjungimo bus tariamasi. "Pra 
šome pasitikėti bendruomenišku 
nuoširdumu'', pabrėžė Gečys. 
Jam pasiūlius, studijų dalyviai 

menimis. Esą jų nuteikimas P r i t a r ė minčiai smeigti politinio 
Lietuvos reikalui buvęs labiau- ' ' d a r t o o tervbą' k u r i ^č™0™-

bui. 
televizijos informacija, kongreso 1 ^ i apleistas. Dėl tų ryšių Bend-' n ė ^ e vadovautų laisvinimo dar. 
leidinių paruošimu. Peticijų ko-j r u o m e n e . J a u Y1^ pasiekusi kai 
misija, Antano Kizlausko veda- j kurių vaisių. 
ma, bendradarbiaudama su lie- R v š i a i Palaikomi ir su kitų 
tuviškais veiksniais, ruošia petici- į mažumų bendruomenėmis — su 
jas ir memorandumus Lietuvos j 5 * * į l e n k a i S - Bendra kalba 
laisvės reikalu. Jie bus kongreso' r a n d a m a s u latviais ir estais. 

Teigiama LB veikla pastebi
ma ir JAV spaudos informavi
me, per LB informacijos tarny
bą. Anot Gečio, tereikia pavar
tyti "Ccngressional Record". 

Vlikas — politinis vadovas 
A. Gečys pranešime JAV Lie

tuvių Bendruomenės politinių 
studijų dienose pabrėžė, kad LB 

nės dalies programų, svarstybų, j viiką laikė ir tebelaiko mūsų 
paskaitų, pranešimų projektus ir; politinio aktyvumo vadovu lais-
tariasi su atitinkamų sričių spe-|Vajame pasauly. Tai neseniai 
cialistais. Nusistatyta, kad pre-įbuvo pabrėžusi ir PLB. JAV 
legentai būtų ne jaunesni kaip; L B j a u n e ^^rtą Vlikui yra pa» 
18 ir ne vyresni kaip 30 m. am-; tikinusi savo pagarbą, o iš jo 
žiaus. Tik išimtiniais atvejais spe! - ; a u5 i a esantį užsitarnavusi loja-

pasiųsti atitmKamoms įstaigoms.] 

Programinei komisijai, sudary- i 
tai iš 8 narių, vadovauja dr. Algis \ 
Norvilas. Komisija palaiko glau-! 
džius ryšius su įvairių kraštų lie
tuvių jaunimo atstovais, renka 
jų pageidavimus bei patarimus. 
Ji jau sudarė labai rimtus akade
minės ir studijinės bei stovykli-

cialių sričių paskaitininkais ga
lės būti ir senesnio amžiaus žmo
nės. Parenkant prelegentus, ne
būsią kviečiami atskirų siaurų 
mokslo sričių žinovai ar pamo
kslautojai. Esą, parenkami jauni 
asmenys, kurie galėtų suprasti 
jaunimo reikalus, mokėtų jau
nuosius sudominti lietuviškomis 
problemomis ir juos uždegti. Dr. 
R. Kriaučiūnas paruošė studiji
nio pobūdžio anketos projektą, 
kuris bus paskleistaos jaunimo tar 
pe. Kongreso ir visų jo praneši
mų oficialioji kalba bus lietuvių. 

Kongreso atidarymo komisijai 
vadovauja Romas Kasparas. Ko
misiją sudaro registracijos, nak
vynių, krautuvėlės, technikinių 
reikalų ir tvarkos pakomisijos. 
Iš viso dirba jau 55 asmenys. 

Vakarinių programų komisija 
įsteigta dar visiškai neseniai. Va
dovauja G. Kazėnas. Komisija 
planuoja teatrinius pastatymus, 
jaunimo talentų koncertą, estra
dinės muzikos vakarą, šokius ir 
kt. 

Parodų komisijai vadovauja 
D. Lukošiūnaitė. Baigiamos pro
jektuoti konkursinės ir nekonkurj 
sinės jaunųjų (18—30m) ir vy-i 
resnio amžiaus dailininkų paro-j 
dos, pritaikomojo meno, architek! 
tūros, teatrinių kostiumų, jauni-j 
mo darbų, foto ir filmų paroaos.! 

Kongreso stovyklos komisijai j 
vadovauja kanadietis G. Breich-j 
manas. Stovykla ruošiama VII. j 
8—15 Kanadoje. 

Atstovų komisijai vadovauja j 
M. Lenkauskienė iš Clevelando. i 
Jos tikslas — tvarkingu būdu į-
vairiuose kraštuose išrinkti 250 j 
lietuvių jaunimo atstovų. Rinki-j 
mai turės būti pravesti ligi šm. 
vasario 16 d. Nustatytas papras-

lumo bei bešališkumo. 
A. Gečys pažymėjo: "JAV LB 

A. f A. 
THERESA URBAN 

Gyve-rio 435S S. Californi?. 
Avenue. Chicago. Illiiiois. 

Mirė sausio 9 d.. 1972, 7 vai. 
ryto. sulaukus puses amžiaus. 

G ;mė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

sūnus Richard. marti Lue. duk 
tc Eleonor Zelins, žentas Sa-
muel. 1 anūkas, ir kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno kopfycTbjė, *t5CS S. CaTi 
fornia Ave. 

TjaidotuvSs j vyks treč., sausio 
12 d. iš koplyčios S:30 vai. ry
to bus atlydėta j švč. M. Mari
jos Nekalto PrasidSj'mo para
pijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos u2 velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Lietuvių šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Sftnns. duktS, mar
ti, žentas ir anūJcas. 

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572. 

A. f A. 
ALOYZUI MULIOLIUI mirus, 

jo tėvelius ir mano mylimus prietelius ONUTĘ ir BALĮ 

MULIOLIUS ir gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Jonas Acus 
Detroit 

A. f A. 
ALOYZUI MULIOLIUI mirus, 

tėvus ONĄ ir BALI MULIOLIUS ir kitus arti
muosius širdingai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Juzė ir Česlovas Pranskai 

Brangiam tėveliui 

A. -f- A. 

PETRUI MAČIUKEVIČIUI 
mirus Lietuvoje, jo sūnums VYTAUTUI, ALBI
NUI, BRONIUI ir jų šeimoms, gyvenantiems 
Amerikoje ir namiškiams likusiems Lietuvoje reiš
kiame gilią užuojautą. 

Z. O. Girdauskai, ). J. Šarūnai 
P. Bacevičius, P. Kevalaitis 

Toronto, Canada 

KAZIMIERUI MOCKUI mirus, 
jo žmonai MARIJAI, sūnums VALENTINUI, 
ALGIMANTUI ir dukteriai ŽIVILEI su šeima 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liū
dime. 

Chicago 

Ateitininkų "Vytauto" Klubo 
Bičiuliai 

A. f A. 

I eva K e v i I us 
PAGAL TĖVUS DOBILAS 

Mirė sausio men. 9 d., 1972 m., 5:00 vai. ryte. 
Gimus Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys — Anne, Agnės Jor-

dan, žentas Williarn, Ellen Petrancosta. žentas LOULS. 5 sūnūs — 
Petras ir marti Antoinette, Paul ir marti Eva, Bernard ir marti Bet. 
ty, Frank ir marti Anna, Canisius ir marti Martha, 20 anūkų. 10 
proanūkų ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 South 
Lituanica Avenue. 

Laidotuves jvyks trečiadieni, sausio 12 dieną iš koplyčios 8:'© 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę lieka: Dukterys, žentai, sūnus, marčios ir visi kiti gi
minės. 

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips, Te!. YA 7-3402. 

A. + A. 

PRAKSEDA MARY AČiUS 
PAGAL TĖVUS PAGOJUS 

Gyveno 2217 W . 23rd Place. Chicago. Illinois. 
Mirė sausio 9 d.. 1972. 8 va!, ryto. sulaukus 83 m. amž-aus. 
Gimė Lietuvoje, Teisių apskr.. E girdžiu parap. Amerikoje 

išgyveno 62 m. 
Pas-lliko dideliame nuliūdime sūnus Anthony, marti Barbara, 

anūkas David, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje. 2314 W . 23 

Place. 
Laidotuvės įvyks trečiad.. sausio 12 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už vel'onės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Lietuvių Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. T e l VI 7-6672 

A. f A. 
VYTAUTAS NOVIKAS 

Gyveno 3012 West 5Grd Place, Chicago, Illinois. 
Mirė sausio 8 d.. 1972 m.. 3:15 vai. popiet, sulaukęs 33 me

tų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 20 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Petronėlė, tėvas Vladas, 

seserys Birute ir Genė, švogeriai Edvardas Bielskis ir Antanas Sa
baliauskas su šeimomis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami Lietu
voje ir Amerikoje. 

Priklausė prie S.L.A. 15-os kuopos. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marouette koplyčioje, 2533 W. 71st 

St. Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 12 d. iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Liet. šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina, tėvas, seserys, švogeriai ir jų šeimos. 

Laidotuvių direkt. Donald Petkus. Telef. — 476-2345. 

šeimoje, kaip šeštasis sūnus, vo paskirtas Antarado tituliniu venimui už savo vyskupijos ri-
Baigęs Miciūnų pradžios mokyk- vyskupu ir Panevėžio vyskupo bų — Į Žagarę, Kauno arkivys-
lą ir Vilniaus gimnaziją, teolo- Kazimiero Paltaroko pagelbinin- kupijoje. Jau beveik 11 metų 

ku. V^/skupystės šventimus Juli- priverstas čia gyventi be teisės 
jonas Steponavičius gavo 1&55 susisiekti su savo tikinčiaisiais 
m. rugsėjo 11 d. iš Panevėžio ir vykdyti savo tiesiogines pa-
vyskupo K. Paltaroko. Dviem reigas. Kleras 

Ateitininku "Vvtauto" klubo mielam bičiuliui 

A. f A. 
ALOYZUI MULIOLIUI mirus, 

jo liūdintiems tėveliams ONUTEI ir BALIUI MU-
LIOLIAMS ir broliui VYTAUTUI reiškiu nuošir
džią užuojautą. 

Vacvs Petrauskas 

m 

-•-i-^F^a-
Didžiai l iudėdami dėl 

A f A. 
Kazio Mockaus 

perankstyvos mirties jungiamės prie jūsų skausmo 
ir gilią užuojautą reiškiame žmonai MARIJAI, 
dukrai ŽIVILEI GROH su šeima, sūnums VA
LENTUI su šeima ir ALGIUI. 

Placidą Balšaitis, 
Rasa ir Edvardas Paukščiai, 
Valerija, Mečys, Mindaugas ir 
Algis Šimkai 

,-,A 

0 S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIM1D 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South Gaiifornia Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir U 3-9852 
4205-37 South Hermitage Avenue 

Teieloias — YArds 7-1741-2 

Laidotuvių Direktoriai 

ŽHM&MNS 
6345 SO. VYESTERN AVE. 

TRYS "MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLY ICS 

MAŠINOMS VIETA 

S600 REpubiic 7-S601 
m 

i~*wmmmwg «* m:, xjvrv^ms^^s^' 

P E T K 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

SŪNUS — T I V AS I I 
MODERNI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LietuviŲ Laidoftnic Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAVViCZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. 69th STREET 
11028 Southwest Hinhwav, Palos Hills 

Tei. VTrsinia 7-6672 
Tel. REpubiic 7-1213 

Rl. Tel. 974-4410 

PETRAS 
4348 S. CALD70RN1A AVE. 

BIELIŪNAS 
Tel. LAfavett* 3-3572 

3307 S. LITUANICA 
ANTANAS M, PHILLIPS 

AVE. Tel. YArds 7-3401 

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

3319 S. 
JURGIS F. 

LITUANTCA AVE. 
RUDMIN 

Tel. YArds M 138-1139 

VASAITiS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE,, CICERO, ILL. Tel. OLympic M 0 0 3 

LECNARO BUKAUSKAS IR SŪNUS 
649 East 162nd Street South Rolland 

10821 Soufb Miehigan Avenue. Chicago 
TEL. — CO 4-2228 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 

i 



DRAUGAS, aiitraaieals, 1972 m. sausio a«a. tX a. 

x Kun. Ignas Urbonas, žv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Gary Ind.. palinkėjo sėkmės 
Draugo darbuotojams ir pridė
jo 10 doL auką spaudai stiprin-1 
ti. Labai ačiū. 

x A. Balsys, Chicago. M., 
aukojo Draugui 6 dol. Ačiū. 

X Antanina Juškienė, gyve-
X Bronius Nainys sutiko 

atstovauti JAV LB švietimo ta-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

rybai tolimesniuose pasitarimuo nanti Bridgeporte, jau pora sa-
se su Chicagos miesto pareigu- vaičių sirguliuoja, Sveiksta na-
nais, norint įvesti lituanistiką į muose. Būdama nuoširdi lietu-
miesto viešųjų pradžios mokyk- viškiems reikalams, ji "Drau-
lų programą. go" paramai paaukojo 5 dol. 

X Muz. A. Leparskas, pasku-. x Rankinukų v a g y s g e r o k a i 
tiniais metais turėjęs pianinų r e i š k i a g i C h i c a g o j e . Pošventinių 
pardavimo atstovybe, sunkiai i š p a r d a v i m ų m e t u d a u g i a u ^ j . 
serga ir kur* laiką guli Cook r e n k a n t ž m o n i ų p r i e n u p i g i n t ų 
Couuty ligoninėje, prekių, jie čia sugeba pirkėjus 

l ° ' N * l nuskriausti. Šeštadienį krautu- : L i e t u v i 4 Žurnalistų sąjungos centro valdybos nariai "L e tuvių Radijo forume". Iš k. į d.: inž. A. Rudis. M. Ru-
susukto filmo ištraukos iš prel. y ė j e g A n e ] ė s p ^ ^ r a n . 
Mykolo Krupavičiaus gyvenimo k i n u k o g ^ ^ 6 0 d o l e r i 
bus rodomos prelato metimų J a u b u v o p r i g i t a U c g ^ a t i d a r y t i 
mirties sukakties minėjime sau r a n k i n u k ą fc j o s g , ^ o ^ 
sio 16 d., sekmadieny 3 vai. p. ^ fa l a į k u ^ 
p. Marquette Parko lietuvių pa- į 
rapijos salėje. x Don Varnas pagelbinio 

x A. a. Viktorija Smaižienė moterų vienetto Nr. 986 šių 
mirė gruodžio 25 d. Winnipege, metų pirmas mėnesinis susirin-

dienė, Alg. Pužauskas, kun. J. Vaišnys, SJ. J. Janušaitis. Stovi: V. Kasniūnas ir VI. Būtėnas. Nuotr. M. Kasu uuno 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

ta vasario 12 miesto valdybos 
rūmuose. Sąjūdžio pirmininkas 
yra Clevelando meras Ralph J. 
Perk. Buvo spėliojama, kad pir
mininkas, išrinktas meru, gali 

— Clevelando Tautybių sąjū 
Kanadoje. Už jos sielą šv. Mi- kimas įvyks trečiadienį, sausio d ž i o ekzekutyvinio komiteto pir-
šios tėvų marijonų koplyčioje 12 d., 8 v. v. Don Varnas Pos- ma^s 1 9 7 2 m e t ų posėdis įvyks-
buvo atnašautos sausio 9 d. šv. to name, 6816 So. Western Ave. 
Mišias buvo užprašiusi K. ir V. Pirmininkė Stela Wabol kviečia 
Kleivų šeima. visas nares dalyvauti; nes bus 

x Lemont© Istorijos draugi- apsvarstoma ateinantis paren-
jos patalpose ir šiais metais bu- girnas — Bunco (kauliukų) va-
vo papuošta lietuviškais šiaudi- karas, kuris įvyks kovo 19 d. atsisakyti savo pareigų sąjūdy 
nukais kalėdinė eglutė, kuri sa- Po susirinkimo įvyks vaišės, i e T a č i a u baimė buvusi be pa-
vo gražumu išsiskyrė iš kitų. kurias paruoš Antoinette Bar- į n ^ . M e r a s R ^ P e r k p a i n . 
Eglute ir kitais eksponatais Le- vitz ir Adeline Barb. formavo sąjūdžio vadovybę, kad 
monto istorijos draugijos paro-; x Q^ ^ ^ p i e r r e j o ryšiai su tautybėmis nebus 
dai pasirūpino LB Lemonto Lie- g v K r ^ i a U 3 u ^ nutraukti ir kad jis tikisi dar 
tuvos reiklų komisijos nare ^ į ^ ^ l a b i a u i š p l ė s t i s ą j Q d ž i o v e i k i ą i r 
Birute Navickiene ir Meta Bur- s k a u d ž i o s

S
 c i j o s . R £ iam toliau sėkmingai vadovauti, 

rodą Lemonte galima ^ . ^ P m n s k i e n ė s [e ž i ū r o . Sąjūdis yra nepartinis, jungiąs 
aplankyti kiekvieną savaitgalį 

.ie. visas tautybes, kurios tik nori 
'bendrai dirbti ir siekti pripaži per visą sausio mėnesi. 

x Buv. Lietuvos policijos tar; x Julius Kuzas po ilgos ligos r _ A - . r : i . a r ^ gyveni-
nautojų klubas Krivūlė kviečia mirė gruodžio 31 d. ir buvo pa-1 m e > ^ &0 k r a š t o d e m o kra t i -
atsilankyti į metinį parengimą, laidotas sausio 4 d. lietuvių Šv. n e s i a į s v e s ^ kovoti dėl visų So-
kuris įvyks sausio 15 d. Balio j Kazimiero kapinėse. A. a. Julius v i e t ų p a vergtųjų tautų laisvės 
Pakšto svetainėje. Bus trumpa Kuzas ilgus metus buvo mėsos i r nepriklausomybės. Sąjūdžiui 
programa, vakarienė ir dovanų pardavėjas ir veiklus lietuvis- p r i k l a u s o keliolika lietuvių, jo 
paskirstymas laimingiesiems. , koše organizacijose. Jis buvo vadovybėje yra inž R Kudukis 

Kun. Ed. Abromaitis, buv. j Lietuvių Prekybos Rūmų A . ' i r T ė v y n ė s G a r s ų ' radijo v e d ė _ 
Lietuvių katalikų spaudos dr- Lietuvių Tarybos narys ir Cra- ; .į^ j stempužis 
jos tarybos pirmininkas, šiuo • ne Savings and Loan direkto- i 
metu gyvenąs Hollyvrood, Flo- rius. Jis artimai bendradarbia- — D r ' j?1f*nas Į į Į į Į Į L o s 

ridoje, mums prisiuntė malonų'vo su savaitraščio "Sandaros" A n S e l e s - Calf-< susižiedavo su 
laišką. Dėkodamas Draugui už\leidėjais. Velionis paliko žmoną | R ' - : r * A u K S < a r " v ta :* '** '" 
gera lietuviško gyvenimo in-1 Teodorą, sūnų Julių ir dukterį 
formaciją, pridėjo 20 dol. auką. Į Joaną Jankauskienę. 
Nuoširdžiai dėkojame. „, _, —, --• = 

x Pranas Razgaitfs iš Cleve-y Ona Kilikauskas, Chicago, , 
UI., atnaujindama prenumeratą 
pridėjo 6 dol. auką. Dėkojame. 

lando bus pagrindinis kalbėto
jas prel. Mykolo Krupavičiaus 

x Petras ' Srubas, Fontaną! ^ i e s Vaetfnių. ™*f™-. P r -
Razgaitis aktyviai dalyvauja vi-Wisc, prie prenumeratos mo-

kesčio pridėjo 8 dol. auką spau- T T f T * V B ^ e * *?**: 
dai stiprinti. Labai ačiū. c l o m ų d e m ° k r a t ^ ^ ^ P a į f k e 

x i a. a. Aloyzo Muliolio lai- . a r t l f T ^ ^ m p r e L M" K r u " 
dotuves Los-Angeles buvo išvy- P a V i č m m -
kę iš Chicagos velionio motina x Skaitytojai myli savo kas-
Ona Muliolienė, teta Bronė; dieninį Draugo dienraštį ir jį 

Los Angeles, jų jungtuvės bus 
sausio 29 dieną, šeštadienį, šv. 
Kazimiero bažnyčioje, 2 vai. p. 
p. Vestuvių vaišės bus parapi
jos salėje. Abu sueinantieji į 
moterystę yra veiklūs kolonijos 
lietuviai ir aukštai visų gerbia
mi žmonės. Dr. Zigmas čia ver
čiasi gydytojo praktika, veikia 

Ginto Žemaitaičio. Šiai apygar-, 
dai priklauso Bridgeporto, Hart 
fordo, New Britain, New Ha-
ven, New London, 

HMum 
Dr. Piotr Losowski, žino-

NAUJA CICERO LB APYL. 
VALDYBA 

Praėjusį sekmadienį įvykusia
me Cicero LB apylinkės susi
rinkime gausiai susirinkę lietu
siai išrinko naują apylinkės vai 
dybą. Susirinkimą atidarė 
apyl. pirm. Vyt. Zalatorius, pa
kviesdamas pinnininkauti St. 
Ingaunį ir sekret. mokyt. Klio-
rienę, o nominacijų komisijon 
dr. P. Kisielių ir p. Mišauską. 
Susikaupimo minute pagerbtas 
miręs veiklus apyl. narys inž. 
V. Galvydis. Pakviestas Edv. 
Šumanas, jaunosios kartos atsto 
vas, papasakojo apie Philadel-
phia, Pa., įvykusias LB sušauk
tas politinių studijų dienas. 
(Jos plačiai aprašytos "Drau
ge" mūsų korespondento Vyt. 
Alseikos — Red.). Ypač visus 
susirinkusius sudomino atviras 
JAV pareigūnų Martin pasisa
kymas, kad pirmoje vietoje mes 
turime rūpintis Amerikos reika-

Maskvą sutarčių daryti ir peti
cijų su parašais nenorėsiąs 
imti. 

Praėjusių metų susirinkimo 
smulkiai surašytą dr. Z. Ašok
lio protokolą perskaitė inž. J. 
Arštikys, valdybos pranešimą 
padarė Vyt. Zalatorius, iždo 
ižd. B. Novickis, rev. kom. pro
tokolą perskaitė J. Arštikys. 
Aukšt. mok. vedėjo kun. A. 
Juškos pranešimą perskaitė 
Vyt. Zalatorius. Po pranešimų 
diskusijose pasisakė visa eilė 
dalyvių. Kadangi šįmet Chica-
goj ruošiami net du Vasario 16-
sios minėjimai, buvo siūlyta Ci
cero kolonijoj nuo minėjimo su
silaikyti, tačiau atsižvelgiant, 
kad kiti ten gali nenuvykti, 
toks minėjimas bus rengiamas. 

Slaptu balsavimu įvykusiuose 
rinkimuose išrinkta nauja val
dyba: B. Novickis, V. Zalato
rius, E. Šumanas, J. Skamienė, 

lais ir prez. Nixonas vykstąs į!R Bartkus, dr. B. Motušienė ir 
K. Razma. Į revizijos komisiją 

l a s lenku istorikas. * * • _ I S ^ J S S u " S * ^ 1 

draugijos patalpose a » ^ ^ i r W a * e r t a ^ a p y u n - j ^ ^ ų „'numeruoja ir skaito lietuvišką 
kės šio<? anvp-ardn<? iaunima skaitė paskaitą tema 'Lietuvosi , „ . . . , , " r 
Kes. ssios apygaraos jaunimą r 7, . . įspaudą. Ratukas, susidedantis 
Kongresą atstovaus 7 rinkti at- neutralumo klausimas ir Jo; * ~* ' 
stovai reikšmė 1938-1939 metais, prieš T į8 ?° . J.ų.' T ~ J ? S l 

U pasaulinį karą". Po paskaitos I ? i * 5 U T l g°~ 

biblioteka. Daugelis narių pre
numeruoja ir skaito lietuvišką 
spaudą. Ratukas, susidedantis 

- Pranas Gvildy^ ŠALFASS ^ į d o ̂ l ^ į , ^ " " " " ' f- J i e n ą jo repeticijų ir pasi 
rytų apygardos vadovas, gruo- ; kalbėjimą su šokėjais p^ase tele-
džio 30 d. lankėsi pas LB centro; VOKIETIJOJ vizija. Juosta bus parodyta va-
valdybos vicepirm. Juozas Gai-l . I sario mėn. U programoj. Įžy-
lą, Cherry Hill, N. J., ir tarėsi ~ . ^ u e n c h e n e ^ ^ . a p i f mieji Muencheno Uetuviai — 
sporto reikalais. Buvo nutarta, ZMJietuv1^ ° l L B &to3° t l k | solistė Lilija Šukytė ir dail. Ta-
kad LB cv pagal išgales finan- P^simtis. Anksčiau daug gyvu- [ d a g Burh& l a i m į s a u k g ( ) m e d a . 
siškai parems rytų apygardos m o *?"**? veiklai teikdavo I i u s tarpt, meno parodose, 
o^^-^ s,,^fQ • - TTLig,. Amerikos Balso lietuviškų pro-i 
f ? . 0 r t ° T r f n ? , ^ ^ ^ 1 a ? y - h n - gramu ir Balfo darbuotojai.! ~ VLB Schwetzingeno apy-

— S. Ingaunis, A. Markelis ir 
J. Arštikys, Į gegužės mėnesį į-
vykstantį LB apygardos suva
žiavimą atstovais išrinkti Šu
manas, Milūnas, Kisielius, Ba
lutis, Dočkus, švedas, Baronas, 
Galva, Pračkailienė, Kleiva, 
Kliorienė, Ingaunis, Kuprys, sr., 
Zalatorius, Markelis, Motušienė, 
Kisieliūtė, Razma, Radvilienė, 
Kuprys, jr., Baronienė, Dočkie-
nė, Palionienė, Zailskienė. Iš
rinkta 24 atstovai iš pastatytų 
50 kandidatų. 

tas apyknkese .r remto sportini Į s , s t e j g . ^ 8 P r e s s e ^ n s t Apylinkei šiemet snkako 20 me-
judėjimą. Į ̂ L T ^ vokiečių kalba) biuras. I ***' Apjvuigia 45 narius. Solida- sklandus, buvo sumažinta įvai-

Nevv Britain apylinkės j Veikia vargo mokykla, Moterų!1111110 i n a i u s n a r i a i užsimoka, " ' - -.—.*: *-<.-•. 

Susirinkimo dalyviai buvo pa
vaišinti kavute. Tenka pastebė
ti, kad susirinkimas buvo 

pirm. B. Vilčinskas rašo, kad;klubas, tautinių šokių grupė LB Hageno apylinkės pir-
rių pranešimų, kandidatai į val
dybą surasti be didelių spaudi-

nuo 1971 metų rugsėjo New j Ratukas, lituanistinis semina-; mininkas yra L. Vilčinskas. Vie- m1*'. pienininkas S. Ingaunis 
Britain apylinkėje veikia litua 
nistinė mokykla su 14 mokinių 
ir trimis mokytojais. Taip pat 
yra įsisteigusi ir tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Aldonos 
Stasiukevičienės. Jaunimo vado
vu išrinktas Juozas Raškys. 
Nuo sausio mėn. šv. Mišios bus 
laikomos lietuvių kalba. Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas numatytas suruošti vasa
rio 20 d 

— Šv. Kazimiero mokykla te
levizijoje. Gruodžio 2 d. Los An
geles Šv. Kazimiero mokyklos 
mokiniai suruošė kalėdinę pro
gramą. Pirmo ir antro skyriaus 
programa buvo nufilmuota l i 

ras jaunimui, lietuviška parapi- ', tovėje gyvena apie 100 lietuvių, j s u s i n n kimą gerai vedė, todėl 
ja. Nariai solidarumo įnašus.bet LB priklauso tik 39. Veikia susirinkimas perdaug neišvargi-
sumoka. Aukoja ir nenariai, i vargo mokykla, kurią lanko 11-
ypač biuletenio leidimui. Kas- Į13 mokinių. Jai vadovauja mo-
met surengiami 5-6 minėjimai, j kyt. O. Gudvetis. 

Rustokienė, brolis Vytautas, 
pusbroliai: Kęstutis ir Vytenis 
Dirkiai ir iš N. Y. pusbrolis Vy
tautas Volertas. Velionis buvo 
sausio 4 d. palaidotas Los An
geles kapinėse. 

x Jnozė Augaitytė, Philadel-

kis, M. Norvaiša. K. Aukštikal
nis, Elena Wasilewski. V. Ben-
doraitis, V. Petruševičius. La
bai ačiū. 

phia, Pa., buv. Lietuvos operos ' J - Jakunskas, J. Rugienius, V. 
solistė, mums prisiuntė malonų: Mikuckis. J. Buitkus, Vyt. Kni-
laišką ir nuoširdžius sveikini- ] būrys, A. Slivinskas, J. Kark-
mus. Švenčių proga ji užsakė! lYs< A - Dra.zdys, j . Černiauskas, 
"Draugą" kaip kalėdinę dova-!L- E - Oksas, J. Tautkus; po 2 
ną Kazimierai Pliuškonienei ir id o 1- - J ° e Kalvaitis, J. Biels-
kartu pridėjo didesnę piniginę 
auką mūsų dienraščiui paremti. 
Už sveikinimus, nuoširdžią tal
ką ir dovaną dėkojame. 

X Lietuviškoji visuomenė ir 
organizacijos kviečiamos įsigyti; 
pakvietimus į banketą, kuris i 
rengiamas Lietuvių Kankinių 
koplyčios įrengtos Romoje sko- j 
loms padengti. Banketas įvyks 
sausio 30 d.. 5 v. v., Martiniąue 
restorane. Pakvietimai gaunami ] 
ŠvčV M. Marijos Gimimo klebo
nijoje ir pas J. Evans, 6845 S. I 
Westem Ave. (pr.) 

X Joaqnin Rodrigo "Cuatrr* 
Madrigales Amatorios" (Madri
galų ciklas), bus atliktas Aldo
nos Stempužienės ir Dariaus 

įvairiose organizacijose, o Regi- j s i o s s t o t i e g i r K a ] ė d ų m e t u ro_ 
na dalyvauja choruose, vaidini- d y t a k a l ė d i n ė j p r 0gramoje. 
muose ir reiškiasi kaip solisto P r i e § b u v o p a r o d y t a s 
įvairiuose parengimuose. t g v K a z i r n i e r 0 b a ž n y č i o s p a v a . 

— Los Angelės skautės, lydi-; dinimas, bažnyčios bokštas ir 
mos Zelenienės. prieš šventes Į viršum durų esanti Aušros Var-
aplankė visus arčiau vietos baž-jtų mozaika. Šiam TV pasirody-
nyčios esančius ligonius ir sene- Į mui vaikučius parengė ses. Do-

A. Pociūnas, J. liūs ir įteikė kiekvienam po sim-jiores ir mokyt. G. Kuzavinienė. 
bolišką dovanėlę. Be to. skautės i _ Nauja šeima. Gruodžio 11 
pagiedojo kalėdinių giesmių, ku- j d., Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
rias palydėjo gitarų muzika. Vi-j Los Angeles, Calif.. moterystės 
si seneliai ir ligoniai buvo labai! sakramentą priėmė Jurgis Mi-
sujaudinti tokiu gražiu gestu. Įkalonis su Marijona Štaškeiiū-

remia. Aukojo: po 4 dol. — 
kun. Antanas Sabas, Jurgis 
Kriaučeliūnas, Vacys Stapšys; 
po 3 dol. 
Milišauskas. A. Mikaliūnas, B. 
Lukoševičius, Pr. Milleris. E. 
Ribokienė. Elena Polekauskas. 

Tautinių šokių grupė, vadovaujama L. Braždienės. gražiai pašoko Rush 
•— Presbytenan St. Lukes ligoninės tautybių pasirodyme. Iš k. į d.ė Jur
gis Bradūnas. Marytė Baranauskaitė. Juozas Milavickas. Raimundas Šil-
kaitis. Marija Butvilaitė. Julius Ringus, Rima Briedytė, akordeonistas Ed
mundas Šiikaitis. Audronė Šimaitytė ir apačioje vidurinė Živilė Bilaišytė. 

Nuotr. Birutės Židonienės 

no. Sveikinimo žodį tarė Vidu
rio Vakarų apyg. pirm. J. Ja
saitis, pabrėždamas, kad išliki
mas lietuviais yra mūsų svar
biausias turtas. Dalyvavo ir 
daugiau svečių iš apygardos vai 
dybos. L. GL 

CHICAGOS ŽINIOS 
GAUSI PARAMA MEDICI

NIŠKIEMS TYRIMAMS 

Iš vadinamų Kalėdų ženkle-

GALI BCTI MOKYTOJŲ 
STREIKAS 

Chicagos mokytojų sąjunga 

TENNESSEE DRAMA 
ŽDZMOS TEATRE 

Tennessee William drama 
"Sweet Bird of Youth" stato
ma Lincoln žiemos teatre, 2021 
N. Stockton Drv. Spektakliai 
bus penktadieniais ir šeštadie
niais — sausio 21, 22, 28 ir 29 
d. bei vasario 4, 5, 11 ir 12 d. 
Pradžia 8 vai. 30 min. Smul
kesnių informacijų galima gau
ti tek LI 9-0081. 

TENISO PAMOKOS 

Pradedantiems teniso pamo
kos bus duodamos 16-kos įvai
rių Chicagos parkų dengtose 
patalpose. Smulkesnių informa
cijų galima gauti pašaukus HA 
7-5252. Ext. 320: prašyti Mar
šini Weil. 

— Inž. Kostas Astrovas, Los. naUą, atvykusia iš Suvalkų Tri- Hų fondo Chicagos tuberkulio- j paskelbė, kad, jeigu Švietimo I 
Angeles, Calif., Kalėdų šventes kampio. ;zės institutas 1971-1872 m. me- taryba nesilaikys ankstybesnio 
praleido Irake, lankydamas 9&-\ diciniškiems tyrimams ir švieti-
novės istorines vietas. SUVALKŲ TRIKAMPY mm. paskyrė 141,125 dol. 

— Juozas Stempužis sausio _ Varsnos. Tokiu vardu pra- SULATKYTA 15,500 SVARŲ 
11 skaitys paskaitą apie Cleve- laikraštis — biuletenis lietuvių: PAUKŠTIENOS 
lando lietuvių koloniją ir jos dėtas leisti Varšuvoje naujas j 
šimtmečio istoriją Shaker kalba, skiriamas Lenkijoje gv-' JAV žemdirbystės departa-
Heights gimnazijos abiturien- venantiems lietuviams. Jo re- mento inspektoriai Illinois vais
tams. Paskaita bus iliustruota dakcinė komisija: Leonard Ja- sijoje 1971 m. sulaikė 15.500 
lietuvių muzikos ir tautodailės nuszko. Bronislaw Mickiewicz paukštienos, rastos pavojinga 
darbais. ( a t s . redaktorius), Eleonora Pi- sveikatai. 

— Baltijos Aidų radijas pir- fcjg, wi. Pojavis ir Rimas Vai- STEIGIASI BENROVĖS 
madienj, sausio 10, 8 vai. vak. n a . Pirmasis numeris 16 psl.! 
per WXEN-FM (106.5) stoti iliustruotas. Varsnos žada išeiti HUriois valstijoje 1971 metais 
transliuos smuikininkės Elenos kiekvieną mėnesi. Laikrašti ^lo- buvo įregistruotos 13,795 nau-
KuprevičiūtėS koncertą. Smui- boja Lenkijos lietuvių visuome- Jo s korporacijos. 1971 metais 

JAUNOMS MARČIOMS 
GERIAUSIA DOVANA 

susitarimo, jie nuo sausio 18 d. 
išeis streikuoti. Švietimo tary
ba, visai pritrūkusi lėšų, ruošia
si atleisti kai kuriuos nebūtinus J e i jūsų m a r t l ^ I i e t u v ė „ 
mokytojus ir net neduoti nu- j Wtos kilmes, geriausia vedybinė 
matytų atlyginimo padidinimų, i dovana yra naujai išleista knyga. 

j Juzės Daužvardienės 
DIREKTORĖ VARTOTOJŲ 

REIKALAMS 

C. M. Reynolds, buvusi sta- j 
tistikos biuro tarnautoja, pa- į 
skirta vartotojų reikalų direk
tore. Ji rinks statistinius duo-

Popular Lithuanian 
Recipes 

Penktoji laida 

Si naujoji laida yra gerokai pa-
.. . • tobulinta ir dailininko Jono Pili-

menis apie vartotojų polinkius f n A o p a p u o ^ 
kininkė atLiks lietuvių, latvių ir r,jnė kultūros drauaria Admi- Illinois korporacijų tvarkymo j - "e" i n f o r m u os apie kainų indek-; Yisų įprastų lietuviškų valgių 
estų kompozitorių kūrinius. nistratorius Kazimierz Kraužlis. staiga surinko mokesčių 22,850,-

•launfmo .Meru komitetai. Pirmajame Varsnų numeryje 929 dolerius. 
rūpinasi finansų sutelkimu II paskelbta keletas straipsnių ir 
PLJ kongresui. talkininkauja nemaža žinių • Lenkijos ir Su-
LP» apygardų valdyboms ruo- valkų Trikampio lietuvių g r e 
siantis atstovų rinkimams, nimo. 

ATLEIS NEREIKALINGUS 
TARNAI TOJUS 

Spaudai iškėlus. kad Cook 
Connecticut apygardoje at- — Antanui šlianžini, Punsko apskritis daro daug nepateisina-

są, kuriuo remiantis daromas receptai yra šioj knygoj. Nurody-
kainų nustatymas kas mėnesi. 

PLAUKYMO RUNGTYNĖS 
ŽIEMA 

Lapinsko koncerte, sausio 15 d. 
(šeštadienį) 8 v. v. Jaunimo! Aštuonmetė Rcgtaa de Sotea. t>te , skiri Jaunimo Metų komite- liet. vidurinės mokyklos moky- mų išlaidų, apskrities tarybos 
centre. Visuomenė yra maloniai j J ^ Į Į Į S į ^ ' 5 ^ * ^ ! i tJan!s- tai nebuvo įsteigti, bet visus jų tojui, buvo įteikta Balstogės pirmininkas G. Dunne pareiškė, 
kviečiama dalyvauti. Bilietai fcrtjJJJJ'fcį'«%**• molSu- d a r b u s a t l i k s apylinkių valdy- vaivadijos premija. Mokytojas jog bus atleista 18 apskrities j jų galima gauti telefonu HA p . r . , , ; : ^ -~:3 iar,,. ?~,.>,^., p r i . 
gaunami Marginiuose Santara - kų ^ nemo\,A fectavflbf ' hos koordinuojamos apygardos yra aktyvus lietuviškų vakarų tarnautojų, tuo metams šutau-j 7-5252, Ext. 320, kreipiantis į į^2į^h°Gt.nmoiu^t^oi*i prt" 

Net 24-se Chicagos parkuose, 
apšildomų patalpų maudymosi 
baseinuose vykdomos jaunių 
plaukymo rungtynės. Informaci

niai trumpi, aiškia anglų kalba 
surašyti, ir lengvai įvykdomi. 

Kama tik S3.00 
Užsakymus siųskite: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Str. 

Chicago, 111. 60629 

šviesa. įpr.) Nuotr. J. Kidyko. S] vicepirm. jaunimo reikalams ruošėjas. pant 188,000 dolerių. Marshall Weil. 


