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PRANCŪZU KAIRIŲJŲ IR 
KOMUNISTŲ SUSITARIMAS

PIRMA KARTA BALSUOTA UŽ SANKCIJAS

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
nekomunistinis kairusis politi
nis sparnas ir prancūzų komu
nistų partija gruodžio 20 d. 
sutarė kartu kovoti prieš gau- 
lizmą ateinančio pavasario rin
kimuose.

Susitarimo tekstas dar nepa
skelbtas, nes neturi tiek svar
bos, kiek pats susitarimo fak
tas.

Šiuo susitarimu komunistai 
baigė savo beveik išsiskyrimą 
nuo kitų politinių partijų. Ko
munistai buvo koalicinėje pran 
cūzų vyriausybėje po II pasau-

Bando spręsti
Europos problemas
PARYŽIUS. — Vakarų Eu

ropos sąjungos asamblėja 52 
balsais (prieš 5) Paryžiuje šiom 
dienom priėmė siūlymą Vakarų 
Europos sąjungos ministeriu
tarybai (į sąjungą įeina šeši1 nerolą de Gaulle’į prieš metus. 
Bendrosios Rinkos kraštai
Belgija, Italija, Prancūzija, V. 
Vokietija, Olandija, Liuksem
burgas ir Anglija) padaryti vis
ką kartu su kitomis Šiaurės 
Atlanto sutarties organizacijos 
(Nato) valstyoėinis, kad būtų 
galima galu mai taikiai sure
guliuoti dar neišspręstas Euro
pos problemas, ir stengtis šiuo 
tikslu užmegzti ryšius su Var
šuvos pakto kraštais. Varšu
vos paktą sudaro Sovietų Ru
sija, Lenkija, Bulgarija, Ru
munija, Čekoslovakija, Vengri
ja ir Albanija (kuri nedalyvau-

* ja posėdžiuose).
Rytų ir Vakarų kraštų san

tykių klausimas šiom dienom 
pirmą kartą buvo svarstomas 
Vakarų Europos sąjungos a- 
samblėjos sesijoje.

Nauja sąjunga
KAIRAS, Egiptas. — Jeme

ne šiom dienom sukurta “liau
dies revoliucinė sąjunga”, ku
rios tikslas esąs ginti Jemeno 
revoliuciją.

(vairios žinios
į— Jugoslavijos vyriausybė 

vakar atsiprašė JAV-bių vy
riausybės dėl įvykusios demon
stracijos prie Amerikos konsu- Reuterio žinių agentūra šiom 
lato Zagrebe, Jugoslavijoje. De-, dienom iš Helsinkio, Suomijos,
monstrantai, protestavę prieš 
JAV-bių politiką Vietname, su
žalojo JAV-bių konsulatą. Ju
goslavų vyriausybė pažadėjo 
atlyginti Amerikai už nuosto
lius.

Vakar naktį jaunuoliai už
puolė ir apdaužė Jugoslavijos 
konsulatą Chicagoje, atsikeršy- 
dami už demonstraciją prie JAV 
konsulato Zagrebe.

— Čekoslovakijos komunistų 
partijos centro komitetas užva
kar pasmerkė Kinijos komu
nistų partijos vadą Mao Tse- 
tungą už jo “iškraipymą” mark 
sizmo ir leninizmo.

— Maniloje vakar drebėjo 
žemė.

Kalendorius

Gruodžio 22 d.: šv. Zenonas, 
gv. Pranciška C., Gedvidas, Do- 
bilė.

Gruodžio 23 d.: šv. Servulas, 
gv. Viktorija, Velbutas, žibu
tė.

Oras
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
galimas sniegas.

Saulė teka 7:15, leidžias 4.23.

linio karo, bet 1947 metais išė
jo iš valdžios ir nuo tada izo- 
liavosi nuo kitų partijų.

Susitarimas dar nereiškia, 
kad kairieji laimės pariamento 
rinkimus ateinantį kovo mėne
sį. Manoma, kad gauūstai iš
laikys daugumą parlamente.

Sutartį padarė komunistų par 
tija ir demokratų socialistų kai
rusis sparnas, kurį sudaro di
džioji socialistų partija, kartą 
buvusi didele radikalų partija 
ir keletas mažų politinių klu
bų. Komunistų partija yra ant
roji didžioji partija Prancūzi
joje po prezidento de Gaulle’io 
Naujosios respublikos sąjungos, 
ir teigia turį apie 20 procentų 
elektorato. Federacija sudary
ta praėjusį pavasarį, vadovau
jant Fr. Mitterandui, kairiojo 
politinio sparno žmogui, kuris 
surinko prezidentiniuose rinki
muose 45 proc. balsiį prieš ge-

JAV-ių 9-tosios pėstininkų divizijos pirmasis dalinysišlipo Vung Tau, pakrantėn, Pietų Vietname, vado
vaujant generolui majorui G. S. Eckhardtui (kairėje). Vung Tau yra Mekongo deltos regione. Dabar Pie
tų Vietname yra 370,000 amerikiečių karių.

Baltijos kraštų prekyba
HELSINKIS, Suomija.

pranešė, kad Europos “užmirš
tos” Baltijos valstybės — Es
tija, Lietuva ir Latvija — pla
nuoja pradėti prekybą per Suo
mijos įlanką, pagal neseniai at
siektą prekybinį susitarimą tarp 
Suomijos ir Sovietų Rusijos.

Trys valstybės buvo 1940 m. 
jėga inkorporuotos į Sovietų 
Rusiją. Prekyba numatoma a- 
bipusiu pagrindu.

Per paskutinius 25 metus jų 
užsienio prekyba buvo kontro
liuojama sovietų. Jos neturėjo 
jokios laisvės prekyboje.

Prekybos detalės nėra pas
kelbtos naujame susitarime. Es 
tija ir Latvija esančios išvys • 
čiusios aukštai stovinčią elek
tronikos pramonę. Estija taip

— Augias Oskaras Mendel- 
sohn, po 10 /metų labai inten
syvaus darbo, baigė ruošti 382 
puslapių veikalą: “Dictionary 
olf Drink and Drinking” (Gėra
lų ir su gėrimu susijusių žo
džių žodyną).

— Amerikoje per valandą žu 
va auto katastrofose per 5.6 
asmenys.

JUNGT. TAUTOS. — Pirmą 
kartą savo veiklos istorijoje J. 
Tautų Saugumo taryba pasiry
žo taikyti sankcijas, kurių vyk
dymas privalomas visiems na
riams. Taigi pirmą kartą ta
ryba savo nutarimą parėmė J. 
Tautų chartos 39, 41 ir 25 strai 
psniais.

Sankcijos yra ūkinės ir nu
kreiptos prieš P. Rodeziją, kuri, 
būdama britų priklausoma, 1965 
metų lapkričio 12 d. pasiskelbė 
nepriklausoma, nes nenorėjo 
priimti britų siūlytos konstitu
cijos, paremtos rasių lygybe. 
Jos vyriausybė laikoma neteisė
ta, sukilusi prieš Britaniją. Ši 
galėtų teisėtai panaudoti jėgą 
sukilimo padariniams panaikin
ti, ko labai nori Afrikos vals
tybės, bet Anglijos vyriausy
bė taip tvarkyti reikalo nesu
tinka, nes jėgos panaudojimas 
visada pavojingas, ypač tokioje 
įtemptoje atmosferoje, kuri da
bar yra Afrikoje, kur vienas 
kitą įtarinėja.

Penktadienio vakarą priimto-

JAKARTA. — Šiom dienom 
Indonezijos Vyriausybė nutarė 
gražinti užsienio bendrovėms 
visas įmones, kurios buvo pa
imtos kontrolėn Indonezijos ne-

pat turi naftos (Shell-oil) at-j Tikima, kad iš Suomijos bus sutarimų su Malaizija laikotar- 
sargas Europoje ir yra gerai išvežama į Estiją, Lietuvą ir piu. Apie tai pranešė Reuterio 
išvysčiusi naftos produktų ga- Į Latviją batai, odos dirbiniai ir spaudos agentūros koresponden 
mybą. žemės ūkio gaminiai. Popietis tas iš Jakartos.

Estijos likeriai esą gerai mėg ir popiermedžiai taip pat gali 
stami Suomijoje ir gali būti 1 būti įtraukti. Kyla klausimas, 
įtraukti į prekybos sąrašą. i kaip tos prekės bus gabenamos?

Talinas, Estijos sostinė, nu- Talino uostas per seklus. įšsky- 
tolusi tik per 50 mylių nuo pie- rus mažiems laiveliams. Sovie
tinio Helsinkio, jau praėjusiais tai ir suomiai planuoja keltą 
metais buvo atdaras suomių tu- tarp Talino ir Suomijos, bet tai 
ristams. išlaidus pervežimas.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Sov. Rusija vakar paleido 

erdvėlaivį “Luna 13” aplink Mė
nulį. Kalėdose pradės skrieti 
aplink Mėnulį.

— Pietų Vietnamo steigia
masis seimas vakar nutarė dvie
jų rūmų parlamentą, kurio at
stovai bus žmonių išrinkti.

— Kardinolas Fr. Spellma-
nas, Nevv Yorko arkivyskupas, 
vakar iš V. Vokietijos, kur ap
lankė amerikiečius karius, iš
skrido į Istanbulą pakeliui į P. 
Vietnamą pas amerikiečius ka
rius.

— JAV-bių laivyno sprausmi- 
niai lėktuvai vakar nuo lėktuv
nešio USS Kitty Ha.wk numušė 
du komunistų lėktuvus netoli
7-tojo JAV-bių laivyno.

ONA LABANAUSKAITE, 
mūsų korespondentė Jungt. Tautose

ji rezoliucija įpareigoja visus 
J. Tautų narius:

1. Neimportuoti į savo teri
torijas iš P. Rodezijos kilusio 
asbesto, geležies rūdos, chro
mo, ketaus gabaluose, cukraus, 
tabako, vario, mėsos ir jos iš
dirbinių, žalių ir išdirbtų odų 
bei kailių.

2. Drausti savo piliečiams ar 
savo teritorijose visokią veik
lą, kuri siektų minėtų prekių 
eksporto iš P. Rodezijos, kuri 
iš P. Rodezijos minėtas prekes 
pardavinėtų, ypač siųstų į P. 
Rodeziją pinigus, atsiradusius 
su tąja veikla.

3. Drausti iš P. Rodezijos ki
lusias minėtas prekes parvežti 
savo /registracijos laivais ar 
lėktuvais.

4. Tiesioginiai ar per tarpi
ninkus neparduoti P. Rodezijai 
ginklų, visų rūšių amunicijos, 
karinių lėktuvų, karinių vežimų,

— Graikijos premjeras S.
Stephanopoulos vakar pasitrau
kė iš šio posto. Atrodo, nauji 
parlamento rinkimai bus atei
nančių metų pradžioje.

— Britanijos princas Pilypas
vakar Paryžiuje kalbėjo su 
prancūzų prezidentu Charles de 
Gaulle’iu dėl Britanijos įsijun
gimo į Europos Bendrąją Rin
ką. Vakar princas Pilypas iš 
Paryžiaus išvyko į Londoną.

— Čilės, prezidentas Frei 1967 
metų vasario 1 dieną atvyasta 
į VVashingtoną pas prez. John-
son4- Nevarioje po žemėmis užvakar at

JAV-hiu evnvbos sekr liktas galingiausias atominis bandy 1 mas Šio atominio įtaiso jėga buvo
MeNamara. įsake 50 proc. padi- 50 kartų d de,.nč, negu nume8ta 
dinti apmokomų pilotų skaičių, bobba ant Hirosimos Japonijoje.

įrankių ir medžiagos ginklams 
ir amunicijai gaminti.

5. Tiesioginiai ar netiesiogi
niai neparduoti P. Rodezijai naf 
tos ir jos produktų, jų nevežti 
savo registracijos laivais.

Tą rezoliuciją vykdyti prašo
mos ir tos valstybės, kurios nė
ra J. Tautų nariai. Visos vals
tybės prašomos pranešti gen. 
sekretoriui apie tai, kas daro
ma rezoliucijai įvykdyti.

Amerikiečiai ilgai kovojo, kad 
Anglija organizuotų naftos į- 
vežimo į P. Rodeziją blokadą, 
bet Londonas nesutiko ir at
sakomybės už blokadą neprisi
ėmė. Kad tjlokada būtų ko nors 
verta, reikia iš lėktuvų bombar
duoti kelią, kuriuo iš P. Afri
kos rieda gazolino tankai į P. 
Rodeziją. O tai jau būtų tarp
tautinės teisės aiškus pažeidi
mas. Taipgi reikia laivyno Mo
zambiko pakrantėms blokuoti. 
Anglija ir tokio veiksmo ne
gali imtis, nes nėra karo stovy 
su Portugalija, kuriai priklauso 
suverenitetas Mozambike. Kad 
viską būtų galima daryti, rei
kia, kad J. Tautos paskelbtų 
karą Portugalijai ir P. Afrikai. 

'Kas gi to norėtų? 
j P. Rodezijos sostinė sankci- 
; jų nubalsavimą sutiko be pa
nikos. Ten gatvėse trūksta, vie
tos automobiliams pastatyti, 
krautuvės pilnos prekių, žmo
nės turi pakankamai pinigų Ka
lėdų dovanoms pirkti ir sunkiai 
teįsivaizduoja, kad jų gyveni
mą galėtų pakeisti New Yorke 
balsavę už kažkokias sankcijas, 
kurios jau veikė visus metus 
ir dar nepajėgė nieko padaryti, 
nes visos jų eksportinės prekės 
išparduotos. Argi svarbu, kad 
kiek pasikeitė jų pirkėjų var
dai ir gyvenamosios vietos?

Reikės laukti bent metų, kad 
paaiškėtų, kaip veiks tas pir
mą kartą iš J. Tautų chartos

Grąžina įmones

Ministeriu kabineto prezidiu
mo pareiškime sakoma, kad 
Indonezijos vyriausybė neatsa
ko už nuostolius, kuriuos pa
tyrė bendrovėms sugrąžintos į- 
monės.

Pareiškime nurodoma, kad 
šis nutarimas neliečia suvalsty- 
b'rtų bendrovių, kurių daugu
ma priklausė Olandijai.

raukšlių ištrauktas ginklas.
Kuria ir įtraukia į įstatymų 

knygas
Kasmet priimamomis rezoliu

cijomis J. Tautos kuria tarp
tautinę teisę. Kuria ją mažais 
gabaliukais, išmėtytais daugy
bėje rinkinių. Kartais pasitai
ko, kad vienoje rezoliucijoje 
paliečiamos kelios gyvenimo 
srytys, priklausančios skirtin
goms tarpt, teisės grupėms. Daž 
niausiai yra ir taip, kad dekla
ruojamas koks teisinis princi
pas, be platesnio aptarimo, ati
daro kelią skirtingai interpreta 
cijai. Todėl jau dabar, po 20 
metų, yra atėjęs laikas pradėti 
kai kurias viešosios tarpt, tei
sės normas kodifikuoti ir vi
siems principams duoti vieno
dą, visų priimtą, turinį.

Pirmąja grupe pasirinkta vai 
stybių santykių sritis tuose rė
muose, kuriuos yra nusakiusi 
J. Tautų charta. Tam darbui 
buvo sudarytas specialus komi
tetas, o studijos pradžiai nuro
dyti šie septyni principai: vals
tybių santykiuose vengiama jė
gos valstybių teritorijai ar ne
priklausomybei pažeisti; vals
tybės tvarko savo ginčus taikio
mis priemonėmis; valstybės ne
sikiša į viena kitos vidaus rei
kalus; visos valstybės yra ly

IŠSISKIRSTĖ JUNGTINIŲ 
TAUTŲ ASAMBLĖJA

NEVV YORKAS. — 21-ji Jung 
tinių Tautų generalinė asam
blėja antradienį išsiskirstė, pa- 
sidžiuodama erdvės sutartimi, 
kurią užgyrė, bet nejaukiai jau
tėsi dėl nebuvimo žemėje tai
kos.

Prieš išsiskirstydami attso- 
vai priėmė 1967 metų 130 mi
lijonų dolerių biudžetą, padi
dindami 7 proc., negu buvo 
1966 m., ir 2% karto didesnį 
už 1957 metų biudžetą.

George Christian, naujas Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorius, pakei
čia Bill Moyers, kuris pasiaraukia. 
Christian, 40 metų. yra Texas 
valstijos, kaip ir Moyers.

Nuteistas amerikietis 
sovietų sunkiųjų 
darbų kalėjiman

LENINGRADAS, Sov. Rusija 
— Sovietų teismas vakar bu- poniją.
vusį JAV-bių parašiutininką Nuo ateinančių metų balan- 
Buel Ray Wortham’ą, 25 metų džio mėnesio Japonijos vynau- 
amžiaus, iš Little Rock, Ark., sybės atstovybė Okinawoje 
pasmerkė sunkiųjų darbų ka- duos Ckinavvos gyventojams 
lėjiman trejiems metams. Jis vizas kelionėms į užsienius, 
buvo apkaltintas pinigų spe- Pasaulinės diplomatijos isto- 
kuliacija ir pavogimu $300 ver- rijoje tai, atrodo, vienintelis 
tės i'usiškos meškos statulos atsitikimas, kai krašto vynau- 
iš viešbučio. Gi Cradock M. Gil- sybė priversta atidaryti savo 
mour jr., 24 metų, iš Salt Lake teritorijoje tautiečiams kousu- 
City, apkaltintas vertęsis juo- latą, kuris, kaip yra žinoma, 
dąja rinka, keitęs dolerius į būna vienos valstybės atstovy- 
rublius, nuteistas valdžiai su- bė kitos valstybės mieste ar 
mokėti $1,111. , rajone.

gios (suvereninės lygybės prin
cipas ); valstybės turi bendra
darbiauti tarpusavy; tautų tei
sių lygybės ir apsisprendimo 
principas (dėl šio principo turi
nio dabar yra daugybė ginčų); 
valstybės gera valia turi vyk
dyti savo įsipareigojimus, ypač 
tuos, kurie išplaukia iš J. Tau
tų chartos.

Komitetas yra turėjęs dvi 
studijines sesijas ir pajėgęs su
tarti tik dviejų principų turi
nius — dėl suvereninės valsty
bių lygybės bei ginčų sprendi
mo taikiomis priemonėmis. Li
kę penki principai irgi aptarti, 
bet kai kuriais klausimais dar 
trūksta vieningos nuomonės. 
Ypač sunkiai sekasi redaguoti 
principą apie tautų apsispren
dimą.

Šeštajam komitetui pasiūūus. 
generalinė asamblėja nutarė 
pratęsti komiteto veiklą, kad 
parengtų redakcijas dar nebaig
tiems svarstyti principams ir 
paruoštų sekančiai sesijai apie 
tuos 7 principus atitinkamą de
klaraciją. Tą darbą tinkamai 
atlikus, šitoji viešosios tarptau
tinės teisės sritis būtų žymiai 
paryškinta.

Komitetas 1967 m. rinksis se
sijai Genevoje. Jo išlaidoms pa
dengti paskirta $127,000.

Priverstinos politines 
paskaitos seminaristam 

Vengrijoje
BUDAPEŠTAS. — Pasak ka

talikų spaudos agentūros pra
nešimo, Vengrijos komunistinė 
valdžia visomis priemonėmis 
stengiasi patraukti katalikų ku
nigus bendradarbiauti taip va
dinamame “Taikos kunigų są
jūdyje”. Tuo tikslu jau ir Bu
dapešto kunigų seminarijoje 
kas savaitę priverstinai rengia
ma politinės paskaitos, siekiant 
seminaristus parengti “Taikos 
kunigų sąjūdžio” veiklai. To
kias paskaitas reguliariai skai
to “Taikos kunigų sąjūdžio” 
generalinis sekretorius ir ven
grų parlamento viceprezidentas 
kun. dr. Bresztoczy, kuris jau 
1958 m. buvo ekskomunikuo 
tas Bažnyčios ir taip pat eks
komunikuotas buvęs cistersų 
vienuolis bei “Taikos kunigų” 
laikraščio “Katolikus Szo” re
daktorius Horvarth.

Japonijos konsulatas 
Okinawoje

VVASHINGTONAS. — Po il
gų derybų Amerika padarė Ja
ponijai nuolaidų Okinawos klau 
simu. Valstybės departamentas 
sutiko, kad 1967 metų balan
džio mėnesį Japonijai priklau
sančiose Okinavvos salose bū 
tų atidarytas Japonijos konsu
latas Okinavvos gyventojams, 
vykstantiems į užsienį ar į Ja-
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CENTRO VALDYBOS POSĖDIS
Lietuvos vyčių organizacijos 

centro valdybos posėdis lap
kričio 12 dieną vyko Chicago
je, Algiers pakeleivių namuose. 
Pirmininkavo Aleksandras Va
siliauskas, o sekretoriavo pane
lė Stonytė. Dalyvavo: vicepir
mininkai — Marija Stonytė iš 
East Orange, Eleonora Lauri- 
naitė iš Chicagos ir Longinas 
Švelnia iš South Boston, centro 
valdybos atskaitomybės sekre
torė Elena Zimmeraitė iš Chi
cagos, spaudos komiteto nariai 
— Loreta Stukienė iš Hillside, 
Vincas Samoška iš Chicagos ir 
Pranas Vaškas iš Newarko, 
112-tos kuopos Chicagoje pir
mininkas Leonas Paukšta, Pra
nas Švelnis ir Illinois—Indiana 
dvasios vadas kun. Antanas 
Zakarauskas.

Posėdyje dalyvavę centro val
dybos nariai padarė pranešimus 
žodžiu, o tie, kuriems kiti rei
kalai neleido posėdyje dalyvau
ti, atsiuntė savo pranešimus 
raštu. Kun. Zakarauskas pada
rė labai puikų pranešimą apie 
Šiluvos koplyčios pašventinimo 
iškilmes, įvykusias Darbo die
nos savaitę Washingtone.

Gana ilgos diskusijos buvo 
organizacijos pagerinimo klau
simais. Jose ypač buvo pabrė
žiama, kad reikia organizuoti 
kuopas atsižvelgiant į narių 
amžių. Dienotvarkėje taip pat 
buvo diskusijos dėl Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Jų metu iš
ryškėjo mintis, kad Lietuvos 
vyčių organizaciją ALTe turėtų 
atstovauti Chicagoje ar netoli 
jos gyveną vyčiai, nes ALTo 
centras šiuo metu yra Chicago
je.

Kun. Jonas Jutt iš Worces-

NEW YORK — NEW JERSEY 
APYGARDA

Apygardos pirmininkas Alek
sandras Vasiliauskas 53-čia- 
jame vyčių seime pranešė, kad 
jo apygardoje yra 11 kuopų. 
Nors kai kurios kuopos nėra 
gausios, apygarda tačiau yla 
labai veikli. Keturi suvažiavimai 
praeitų metų bėgyje buvo gana 
gausūs. Bayonne buvo sėkmin
gas jaunučių suvažiavimas. Lie
tuvių kryžius Pasaulinėje paro
doje pasilieka parodos vietoje, 
kuri bus paversta parku. Apy
gardos nariai aktyviai dirbo or
ganizuojant nusisekusį lietuvių 
suvažiavimą ir demonstracijas, 
įvykusias praeitų metų lapkri
čio 13-tą New Yorke, Madison 
Sąuare Garden. Šalia įvairios 
veiklos, apygarda dar leido in
formacinį biuletenį. V.

NAUJI METAI CHICAGOJE

Artėja 1967-ji. Visuomet yra 
malonu naujus metus pasitikti 
kartu su draugais. Chicagoje 
šiais metais jų atėjimą švęsti 
kartu su vyčiais ir draugais 
tegalėsite tik Vyčių salėje. 
Apygardos valdyba tas iškilmes 
rengia ir kviečia visus atsilan
kyti. Prasidės pusę devynių va
karo. Bus vaišės ir šokiai, dai
nos ir net šiek tiek romanso. 
Salė tegalės sutalpinti tik 150 
asmenų, todėl tuojau pat užsi
sakykite vietą. Tik iš anksto 
užsisakę tegalės įeiti į salę. 
Tuojau kreipkitės į Igną Saka
lą (VI 7-9495) arba į Vincą 
Samošką (521-4558). Kokia 
bus metų pradžia, tokie bus ir 
visi metai. O jie jau visai ne
betoli. Trimitas

terio, Lietuvos reikalų komite
to garbės pirmininkas, atsiun
tė posėdžiui pranešimą, kad 
Amerikos senatas priėmė 416- 
ją rezoliuciją dėl Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo.

Posėdis buvo baigtas malda 
ir vyčių himnu. Maldą sukalbė
jo pirmininkas Vasiliauskas.

Dėkojame Chicagos vyčiams 
už vaišingumą. Taip pat dėko
jame “Darbininkui”, “Draugui” 
ir “Garsui” už jų parodytą 
vyčiams prielankumą šių metų 
bėgyje, spausdinant jų prane
šimus. F. V.

CHICAGOJE

— Gruodžio 28-tą Švento 
Kryžiaus parapijos salėje, prie 
46 ir Wood sankryžos, bus 13- 
tos kuopos susirinkimas. Pra

KNIGHTS'hLITHUAHI/s

Chicagiečių vyčių veiklos planuotojai: Albertas Zakarka, Vincas Sa- 
moška, apygardos pirmininkė Eleonora Laurinaitė ir choro pirmininkas 
Vladas Paliulionis.

Mūsų kolonijose

Grand Rapids, Mich.
Buvo surinkti politikų 

pasisakymai
Prieš kiek laiko einant svar

biesiems rinkimams, kai kurie 
bendruomenės vadovai, ypač dr. 
St. Balys ir Vyt. Jonaitis, iš
siuntinėjo renkamiesiems į vi
sus postus amerikiečiams an
ketas su klausimais, kokios jie 
nuomonės yra apie pavergtas 
tautas, o ypač Baltijos kraštus. 
Iš daugelio gauti pasisakymai 
mums teigiami, kai kurie darė 
užuominų, kad užėmę postą 
stengsis kovą suaktyvinti už 
pavergtų tautų išlaisvinimą, o 
paskutinioji grupė nutylėjo ar
ba pasisakė neaiškiai, bet su
prantama buvo, kad jie yra 
neigiamos nuomonės.

Žinoma, valdyba prieš rinki
mus surinkus medžiagą pain
formavo bendruomenės narius 
apie renkamųjų pasisakymus. 
Tuo būdu bendruomenės nariai 
eidami balsuoti, jau žinojo už 
ką balsuoti, kas mūsų drau
gas ir kas priešingas mūsų ko
vai. Čia reikia pagirti vadovy
bės pareigingumą ir painfor- 
mavimą objektyviai. Nebuvo 
siūloma už. ką balsuoti, bet pa
likta kiekvienam apsispręsti pa
čiam. Ar nevertėtų ir kitoms 
apylinkėms pasinaudoti pana
šiai, kad lietuvis rinkikas galė
tų pats spręsti apie kandidatą 
iš jo raštu duotų atsakymų, o 
ne plataus masto susirinkimuo
se ieškant balsų.
Kalėdų eglutės miesto muziejuj

LB stengiasi užmegsti ir kul 
tūrinius santykius su vietiniais 
visuomenininkais bei kultūri
ninkais, įeidami į jų tarpą, iš
keldami mūsų tautos kultūri
nes vertybes ir jomis repre
zentuodami mūsų tautos kū
rybingumą.

sidės taip pat pusę devynių 
vakare.

— Vasario 11-tą bus Las 
Vegas naktis Chicagoje, Vyčių 
salėje. Rengia 36 kuopa. Bet 
apie tai dar parašysime dau
giau. Trimitas

IŠ DAYTONO
— Daytono kuopos ketvirtie

ji tradiciniai pietūs bus sausio 
14-tą. Ona Boeke vadovauja 
jų organizavimui, o jai padeda 
Judy Petrokas, Elaine Lucas, 
Lauretta Omlor ir Rita Ambro
se. Telefono tarnyba paskam
bins dėl vietų užsakymo.

— Daytono vyčių parapija 
yra pasiėmusi globoti parapiją 
už geležinės uždangos. Praeitais 
metais buvo išsiųstas siuntinė
lis. Kas nori prisidėti prie šių 
metų siuntinėlio, prašomi kreip
tis i P. Narbutą. D.

— Pranciškai ir Mykolui Pet- 
kams lapkričio 11 dieną gimė 
sūnus Tomas. Pirmasis jų sū
nus Mykolas turės broliuką. 
Tegu Dievas laimina jų šeimą, 
kad Mykolas ir Tomas išaugtų 
gerais vyrais ir būtų pasidi
džiavimas tėveliams.

Kuopos šokiai puikioje nau
jojoje Lietuvių salėje, įvykę 
lapkričio 19 dieną, pasisekė. 
Kuopa dėkoja rengimo komite
tui.

Šeštadienį, gruodžio 17 die
ną, buvo jaunučių susirinki
mas. D.

Šiais metais kultūros vadovė 
pasikvietusi talkon narius, pa
puošė net dvi Kalėdų eglutes: 
vieną miesto muziejaus patal
pose, kuri susilaukė iš lanky
tojų gražaus atgarsio ir visuo
menės susidomėjimo. Daugumas 
lankytojų stoviniavo prie eglu
tės ir klausinėjo, kurią tautą 
ji atstovauja, nes buvo pirmasis 
atvejis, kada buvo galima ir 
čia išstatyti tiktai tautiniais 
žaisliukais išpuoštą eglutę. Ji 
stovėjo muziejuj tiktai 4 dienas, 
bet vadovė prašė nepamiršti ir 
sekančių Kalėdų.

Vienas iš valdybos narių ty
čia išsišaukė telefonu to sky
riaus vedėją ir paklausė, kas 
įdomesnio yra šiais metais? Ji 
atsakė, kad dėmesio centre yra 
šiaudiniais žaislais papuošta lie
tuvių bendruomenės eglutė.

Apie meno galerijoj išstatytą 
eglutę bus vėliau. G. V.

BALFO VEIKLA

Balfo seime Grand Rapids’ą 
atstovavo Pranas Turūta ir Vy
tautas Jonaitis. Pirmasis seime 
davė keletą klausimų bei užuo
minų pagyvinti veiklą, aukų 
rinkimo vajų ir padarė prane •! 
Šimą iš skyriaus veiklos pasku- 
tinių kelerių metų. i

Per paskutinius dvejus me-' 
tus buvo surinkta apie 1,000 i 
dol. iš šios kolonijos. Paskuti-1 
niaisiais metais, t. y. 1966 m. 
buvo surinkta 188 dol. vienos 
aktyvios skyriaus narės, kuri 
nenorinti savo pavardės skelbti.

Kaip pranešė skyr. pirm. J.
1 atvys, pinigai pasiųsti centrui.

pt.

— Tėra tik dvi rūšys žmonių: 
gerieji, kurie save laiko nusidėjė
liais, ir nusidėjėliai, kurie save lai
ko geraisiais.

BI. Pascal

Lietuvių fondo ugdytojų gretose —
VALSTYBININKAS IŠPIRKTAS UŽ 

25,000 RUBLIŲ

ir Julija Draugeliai

Tolimoje Brazilijoje, S. Paulo 
mieste ramų pensininko gyvenimą gy
vena medicinos gydytojas Eliziejus 
ir Julija Draugeliai. Dievulis jiems 
tikrai nepagailėjo ilgo ir gražaus 
amžiaus. Dr. Eliziejus Draugelis jau 
artėja prie 80 metų amžiaus ribos, o 
jo geroji žmonelė Julija šiais metais 
atšventė 70 metų jubiliejų. Tokio 
ilgo amžiaus kelionėje, savaime aišku, 
žmogus patiria ir išgyvena labai daug. 
Tokių išgyvenimų kupinas ir Drau
gelių gyvenimas.

Eliziejus Draugelis Suvalkijos sū
nus, gimęs Bardauskų kaime, Vilka
viškio apskr. Mokslus eina ano meto 
Marijampolės gimnazijoje, Maskvos 
medicinos fakultete. Jau 1910 m. įsi-

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
jungia į visuomeninę veiklą ir tam- Stabdžiai, Sankabos, Transmisijoo, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533
miiinirMiiii... ..... ; IIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

pa ateitininkų sąjūdžio pirmūnu. I-jo 
Pasaulinio karo metu jis, kaip jaunas 
gydytojas, pašaukiamas tarnybon ir 
su 55 rusų divizija dalyvauja įvai
riuose frontuose iki pat revoliucijos 
pradžios. Jis žygiuoja pro Varšuvą, 
Lietuvos Baltvėdžio girias iki Naručio 
ežero. 1916 m. pirmą kartą pergyve
na dujų ataką fręąte ir čia parodė di
delį sumanumą galbėdamas karių gy
vybes. Vėliau jį matome aktyviai be
sireiškiantį visuomeninėje veikloje: 
Rusijoje Vyr. Lietuvos tarybos na
riu, Lietuvos tarybos, steigiamojo 
seimo ir se'mų nariu. Už veiklą buvo 
bolševikuojančių 'Marijampolės gim
nazistų įskųstas ir sėdėjo bolševikų 
Voronežo kalėjime, su galimybe ne
tekti gyvybės. Tik dėka Linarto pa
stangų, kuris dr. Draugelį išpirko iš 
kalėjimo už 25,000 rublių, liko gyvas 
ir drauge su kitais tarybos nariais 
buvo iš kalėjimo paleistas, tačiau dar 
vis policijos priežiūroje ir nuolatinėje 
baimėje bei persekiojamas turėjo gy
venti. Atsikūrus nepriklausomai Lie
tuvai, dr. E. Draugelis, be pareigų 
seimuose, dirbo savo srityje, organi
zavo Lietūkį, ėjo sveikatos dep. di
rektoriaus pareigas, vadovavo L. ūki
ninkų sąjungai, dirbo lig. vyr. ordi
natorium ir Šv. Zitos (darbininkų) 
ligoninės vedėjo pareigose ir iki bol
ševikų okupacijos ėjo valst. psichiat
rinės ligoninės Suv. Kalvarijoje direk
toriaus pareigas. Vokiečių okupacijos 
metais dirbo pradžios mokyklų gydy
toju. Dr. E. Draugelio darbai Lietu
vai pasiliks kaip šviesūs žiburiai ir 
mums, klaidžiojantiems po tremties 
ūkanas.

Jo žmona Julija — gailestingoji se
suo, akušerė, visuomenininke ir spau
dos darbininkė, rašiusi "Laike” — 
Argentinoje, "Moteryje", "Darbinin
ke”.

Ir šią pavyzdingą, patriotinę šeimą 
bolševikų siaubas išbloškė iš savų 
namų ir ramesnio gyvenimo užuovė
jos teko ieškoti po svetimu dangum 
tolimoje Brazilijoje. Tačiau šie žmo

nės ir šiandien gyvena su giliu tikėji
mu į Lietuvos prisikėlimą ir nuolatos

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
S skyriai Chicagoje:

2008 W. 09th St. Tel. WA 5-2787 
2501 W. OOth St. Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos 1 Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitu prekių žemo
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai

TV - Radio - Stereo
BANGA
Pardavimas ir taisymas 

2649 W. 63rd Street
Tel. 434 - 0421

P. Rudėnas K. šimulis

sielojasi lietuvybės išlikimo reikalais.
Šių minčių vedini dr. Eliziejus ir 

Julija Draugeliai įstojo j Lietuvių fon
dą nariais, įmokėdami iš savo kuklios 
(21 dol. mėn.) pensijos įnašus pa- 
reikšdami: "Pasaulio LB, Vyr. Liet. 
Išl. komitetas, Lietuvių fondas ir pa
triotinė spauda — tai veiksniai, kurie 
gaivina, palaiko ir remia mūsų tautos 
ir valstybės teisėtus ir teisingus rei
kalavimus -— gyventi nepriklausomą 
gyvenimą.”

Tai dar vienas šviesus pavyzdys, 
kaip reikia kovoti, dirbti ir aukotis 
kenčiančiai tėvynei. Gi Lietuvių fon
do idėjos nemirs, bet šakosis, nes jo 
šaknys siekia mūsų tėvynės partizanų 
krauju apšlakstytą žemę. Lietuvių 
fondo vadovybė sveikina dr. E. ir J. 
Draugelius ir linki sveikiausių metų. 
Lietuvių fondo gretos tvirtėja senes
niosios kartos ąžuolais, didžiaisiais 
valstybininkais.

LF adresas: 6643 S. Maplewood
■ Avė., Chicago, III., 60629.

Jurgis Janušaitis
 (pr-)

JERRY’S TAVERN 
AND LIQUORS 
Vietiniai ir importuoti gė

rimai parduodami pigiausio
mis kainomis.

JERONIMAS GROTUZAS 
4622 So. VVestern Avė. 

Telef. — 254-0175

P. ŠILEIKIS. O.P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

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

Tel. PRospect 0-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTU!?
2858 VVest 63 rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadlenlas 10—l vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Res. telef. WA 6-5070

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOK 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pnlaski Road (Craivford 
(Medical Buiiding) TeL LU 5-6446

Priima ligonius nagai susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 West OSrd Street 
Tet. PRospect 8-1717 

Rezid.. 8241 VVest 00th Plaee 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 lkl 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West 03rd Street 
Kampas 68-čios Ir California 

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

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

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-6, treč. Ir šešt tik 
susltarua.

TeL ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3226
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 VVest 51 st Street 
Valandos: pirmad., antr., ketvirt Ir
penktad. 2—9 vai. v,

Šeštad. 10 v. r. lkl 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimu. 
Ofs 755-4477; REZ. PR 8-0000

DR. L DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS 
ORAYVEORD MEDICAL BLDG. 

0440 8o. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų ligos

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

TMO UTMUUkMtAįM WOHI P-WIP«
4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlovv 5-9500

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

Catholic Press Society

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

Prenumerata: Metams '/2 metų 3 mėn. 1 men.
Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje $16.00 $8.50 $4.50 $i.<5
JAV ir Kanadoj $14.00 $7.50 $4.00 $1.50

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIOMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos
2454 VVest 71st Street

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

fiešt. 12-—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 6 A

GYDYTOJA TR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad.. ketvirt, ir penkt 
nuo 12 iki 3 v. Ir nuo 6 iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 VV. 71 st Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 Iki 9 v. v. 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susi
tarus
Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
11d 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. VVestern Avė.
Chicago, Bl. 60620 

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
.usitarlmą, išskyrus trečiadienius už
daryta.
Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 
t—A Ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 v. p.p., 6—8
vai. vak. Šeštad 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—s vai. Ir 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALlSTfi
MEDICAL BUILDING

7150 South YVestern Avenua 
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki S vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7.1108 
Rez. tet 230-2010

DR? MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 7 Įst Street
Telefonas HEmiock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7778 Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGĄ S
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 6 — 8 vai., 
antrad. Ir penktad. 1 — 4 

Priiminėja tik susitarus.
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
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Perversmų mokyklos Afrikoje
Buv. Ghanos diktatoriaus Nkrumos planai užvaldyti Afrikai

Amerikai priešingiau nusi
stačiusi pasaulio spauda, o ne 
kartą įr tie, kurie yra paju
tę Amerikos dosnumą, kaip 
Prancūzija, skelbia, kad, esą, 
JAV veda žiaurų karą Vietna
me. Komunistinė “Tiesa” su 
pasigardžiavimu cituoja de 
Gaulle pareiškimą, kad didelė

, Amerikai gėda bombarduoti
» mažą valstybę. Ne vienas ir

pačios Amerikos laikraščių 
deda nuotraukas ir straipsnius 
apie kovas Vietname, bandy
dami įrodyti, kad Amerika šį 
karą veda be reikalo, nes, esą, 
nukenčia taikūs žmonės. Daž
nai JAV priešai lygina šį kraš 
tą su naciniais tironais. Ta
čiau Amerika yra istorijoj be
veik negirdėtas atvejis, kai 
ji savo sumuštus priešus re- 
mia dažnai daugiau negu drau
gus, ir todėl Vietname šalia 
kovų veikia draugiškoji ir 
gelbstinčioji ranka. Ir ta ge
roji Amerikos ranka gelbsti 
visus metus, o ypač tokia pa
galba sustiprėja švenčių me
tu.

-H;
Nepaisant, kad pati vyriau

sybė gerina Vietnamo kraštą, 
šelpia nukentėjusius ir bėg
lius, privačios Amerikos in
stitucijos surenka labai daug 
lėšų vienam ar kitam Vietna
mo gyventojų reikalui. Prieš 
kiek laiko amerikiečių žurna
las “Saturday Review” paskel
bė vajų, kad būtų atstatytas 
sugriautas kaimas, bet, kadan
gi ten ir dabar tebevyksta 
mūšiai, tas lėšas (23,000 dol.) 
nutarta pervesti ligoninėms. 
Vietname nuo raudonųjų iš
bėgusiųjų stovyklose, kuriose 
yra daugiausiai moterys ir 
vaikai, dirba savanoriškai a- 
merikiečiai gydytojai, o kitiem 
apmokamos kad ir nedidelės 
algos iš laisvai sudėtų fondų. 
Amerikiečių gydančioji ranka 
veikia įvairiais fondais ir bū
dais, kad tiesiog neįmanoma

* visų išvardinti, kurių ne vieną 
paskelbia pati amerikietiškoji 
spauda. Amerikos priešai, no
rį komunistų įsigalėjimo, nuo
lat kalba apie bombas, bet 
niekada neužsimena apie duo
ną ir vaistus teikiančias ran
kas. Švenčių proga amerikie
čiai kariai patys padeda skurs

* tantiems vietos gyventojams,
ypač tai ryšku prieš Padėkos
dieną ar Kalėdas. Daugelis tų
šalpos veiksmų nepasiekia net 
ir amerikiečių spaudos, nekal
bant jau apie tuos kraštus, 
kurie yra daugiau linkę Ame
riką laikyti agresore negu gel
bėtoja.

Neseniai spaudoje buvo pa
skelbta, kad Ben Cat kaime
lyje, Pietų Vietname, atida
ryta The Arthur N. McMellon 
nąšlaitynas. Tai amerikiečių 
virėjo seržanto vardo namai, 
kuris visada rūpinosi vaikais 
ir našlaičiais. Prieš praėjusių

metų Kalėdas jis rūpinosi, kad 
šventės vietnamiečiams būtų 
gražios ir linksmos. Jo popu
liarumas Ben Cat vietovėje 
buvo toks -didelis, kad vaikai 
ir vos bepajudą seniai šypso
davo pamatę jo karinį auto
mobilį. Jis ruošė Kalėdų šven
tes vargstantiems ir, važiuo
jant keliu, buvo komunisto 
bandito nušautas. Amerikiečio 
seržanto populiarumas buvo 
toks didelis, kad žmonės ne
norėjo tikėti, jog tas vyras 
žuvo, ir todėl dalinio vadas 
įsteigė fondą, kuris pastatė 
kario vardo našlaityną. Ir ka
da per puskarininkio kapą 
Arlingtono kapinėse lekia 
gruodžio mėnesio vėjas, šim
tai Vietnamo karo našlaičių 
šias Kalėdas švęs sočiai ir 
šiltai. Tokių atvejų daug, nes 
šiaip ar taip ne tik Amerikos 
valdžia remia savo pačios prie
šus ir draugus, bet ir Ame
rikos kariai ir gyventojai yra 
gailestingi.

Amerikos karas Vietname 
yra tautų gelbėjimo karas. 
Nors ir nenorėdama Amerika 
turi mėtyti bombas, tačiau 
kiek JAV išgelbėjo kraštų ga
bendama duoną ir rūbus, tur 
būt, visi žino, tegalime tik 
priminti pokario valstybių rė
mimą ir Marshalio planą. Ir 
nors jau praėjo dvidešimtme
tis nuo II Pasaulinio karo 
pabaigos, amerikiečiai pagal
bą tebeteikia bilijonais. Ame
rika yra tas tikrasis Kalėdų 
senelis daugeliui tautų ir varg 
stančiųjų, jos glostančią ran
ką yra pajutę visi, neišskyrus 
ir lietuvių.

Hong Konge sustojusio Ka
lėdoms amerikiečių laivo vy
rai susirado mieste patį ne
švariausią ir labiausiai suvar
gusį berniuką, išprausė, ap
rengė, apdovanojo, ir jis vie
šėjo kelias dienas laive. Ir kai 
vyrai išplaukė, berniukas su 
dovanomis liko krante nejudė
damas stovėti. Ir kaip ame
rikietis korespondentas rašo, 
pikti ir užgrūdinti jūrininkai 
ašarojo, žvelgdami į pasiliku
sį vaiką, kuris nejudėdamas 
akimis lydėjo jo prarastąjį ro
jų - laivą. Ir tokie paskiri at
vejai yra charakteringi visai 
tautai, turtingai, bet mokan
čiai gyventi, nes ir Sovietų Są
junga yra turtinga, tačiau 
plėšri ir todėl skurdi.

Kai kalbame apie prieššven
tinį triukšmą, reikia pasakyti, 
kad jis Amerikoje perdidelis, 
tačiau viena yra gera, kad jis 
neužmuša nei taikos, nei gai
lestingumo jausmo. Amerikie
čiai yra gailestingi ir jų gai
lestingumo frontas yra nema
žiau svarbus už jėgos frontą. 
Tai labai verta atsiminti bent 
švenčių metu, nuolat pasauliui 
šaukiant apie tokią taiką, ku
ri būtų teisiųjų pralaimėjimas.

Al. B.

Suėjus aštuoneriems mėne
siams nuo prez. Nkrumos nu
šalinimo, naujoji Ghanos val
džia pradėjo skelbti dokumen
tus, rodančius, kaip tas nuož
mus diktatorius planavo pa
vergti savo brolius afrikiečius, 
slaptiems komunistų agentams 
talkininkaujant.

Christiansborgo pilyje atras
ti dokumentai rodo Nkrumos 
fantastinį dviveidiškumą santy
kiuose su Afrikos valstybių or
ganizacija. Jie rodo, kad vyras, 
stovėjęs priekyje sąjūdžio už 
juodųjų tautų vienybę, bešir
diškai rausėsi po jo pagrindais, 
stengdamasis tapti vyriausiu vi
sos Afrikos valdovu.

Nelemtos užmačios
Iš atrastų ir jau paskelbtų 

dokumentų, laiškų ir užrašų, 
labai rūpestingai slaptosios tar
nybos vedamų, matome, kad 
nušalinto prezidento agentai, 
pasklidę po visą žemyną, buvo 
paruošiami dviejose slaptose 
mokyklose, įrengtose ‘Obinima- 
si džiunglėse ir Shai kalnuose. 
Iš pradžių jose buvo norėta pa
ruošti laisvės kovotojus Afri
kos tautų išvadavimui vis dar 
baltųjų tebevaldomose srityse. 
Tai sudarė Nkrumai puikią prie 
dangą jo nelemtiems ketini
mams.

Jose buvo sutelkti jauni vy
rai iš įvairių Afrikos valstybių 
ir mokomi naudotis smurtu, sė
ti nesantaiką ir anarchiją, šni
pinėti ir sabotuoti savo pačių 
šalyse ir prie valdžios vairo pa
statyti vyrus, palankius Nkru
mos užmanymams. Tų mokyk
lų .Vedėjais įr .instruktoriais 
buvo gabūs Sovietų ir Kinijos 
agentai.

Tose mokyklose komunistai 
mokė naudotis tiesiog fantas
tiniais mikrofotografavimo bū
dais, kaip pvz. miniatiūrinėm 
kamerom, paslėptom diržo sag
tyje U}’ kaklaraiščio sąnkabo
ję, slaptu rašalu, šifru, kaip i- 
rengti kambariuose mikrofonus 
ir nepastebimai klausytis tele
foninių pokalbių. Visi tokiam 
reikalui sudėtingi įrengimai bu-

P. GAUČYS

si, kad 1am sabotažo darniu

Nha Frang vietovėje Vietname Bethlehem našlaičių namų auklėtinį 
amerikietis karys moko žaisti beisbolą, žaidimui įrankius paaukojo 
viena Californijos firma. Našlaityne yra 150 vaikų.

vo gaunami iš Maskvos ir Pe- 
kinc dėžėse su “vaistų” už
rašais.

Ruošimasis partizaniniam karui
Kinai savo studentus moki

no kaip pagaminti bombas iš 
kokosinių vaisių, paraką ir dau 
gybės kitų mirtinų sprogmenų. 
Pagal Mao Tse-tungo nurody
mus buvo smulkmeniškai aiški
nama kaip vesti partizaninį ka
rą, kaip sunaikinti aerodromus, 
kaip dėti minas ant kelių ir til
tų ir vykdyti kitokius partiza
nų uždavinius..

Tau pat jie mokė Mao Tse- 
tungo komunizmo teorijos ir 
praktines. Kai Ghanos kariai po 
perversmo užėmė tas mokyklas, 
jie rado studentų užrašus su 
pastabom, kaip suplanuoti nu
žudymus, kaip sudarinėti kon
taktus su Afrikos valstybių val
dininkais ir kaip išnaudoti tų 
valdininkų silpnybes jiems šan
tažuoti ir įtraukti į šnipinėji
mo darbą. Vieno tokio studento 
Knygutėje buvo įrašyta: “Su
žinok, kiek jis turi nesumokė
tų skolų, ar jis sukasi apie ki
to vyro žmoną”.

Dauguma perversmams nau
dojamų ginklų buvo sovietinės 
gamybos. Slaptam specialių į- 
rengimų sąraše, kur buvo sužy 
mėta per 1965 metų paskuti
niuosius tris mėnesius gautieji 
ginklai, randama įrašyta: 2,500 
lengvųjų kulkosvaidžių, 60 ran
kinių kulkosvaidžių, 20 sun
kiųjų k u’kosvaidžių, 20 mino
svaidžių, 15 priešlėktuvinių ku’. 
kosvaidžių ir du su puse mili
jono amunicijos diržų bei gra
natų. Sovjttų ekspertai taip pat 
nokė, ka.p tais ginklais nau
dotis.

Visam tam darbui vadovavo 
specialus smegenų centras, va
dinamas “Afrikos reikalų biu
ru”. ‘Atpirkėjas” (taip Nkru
ma liepė save vadinti) rūpino-

net- ūKlų lėšų, kurias jis sėmė 
iš valstybės iždo, neprašydamas 
parlameni o sutikimo.

Kiek agentų paruošta
Niekas tikrai nežino, kr-k 

J agentų perėjo per tas mokyk
las, tačiau manoma, kad jų bu
vo apie 500. Nuo 1964 m. tas 
biuras veikė iš pogrindžio. Nkru 
ma buvo priverstas oficia’ia1' 
jį uždaryti, nes daugelis Afri
kos vyriausybių pareiškė susi
rūpinimą jo subversyvine veiK- 
la. To t v.ro vedėjui jis parašė 
laišką, Kuriame bu<o sakema- 
kad “nuo dabar tas biuras turė
siąs tapti pogrindžio judėjimu 
ir turįs būti oficialiai išformuo
tas”.

To biuro agentai Afrikos val
stybėse veikė savistoviai. Pa
tys ambasadoriai gaudavo nu
rodymus iš biuro. Ghanos am
basadose dirbo biuro agentai, 

J turį diplomatinį rangą.
Ypatingą dėmesį Nkruma ir 

jo agentai skyrė Rytų Afrikai, 
norėdami išardyti Kenijos, U- 
gandos ir Tanzanijos federaci
ją-
šnipinėjo juoduosius ministerius

Kai praeitų metų spalio mė
nesį Ghanos sostinėje Accroje 
susirinko Afrikos valstybių gal
vos ir jų užsienio reikalų mi- 
nisteriai, Nkruma paliepė savo 
agentams išaiškinti jų laikyse
ną įvairiais (klausimais prieš 
konferencijos pradžią. Tai jie 
padarė įrengdami slaptus pasi
klausymo aparatus visuose kam 
bariuose, grandioziniuose 22 mi 
lijcnų dolerių vertės rūmuose 

i (Valstybės rūmuose), kuriuos 
Nkruma liepė pastatyti specia
liai tai konferencijai. Buvo su
mobilizuoti ištisi pulkai kam
barių valytojų, sargų, šoferių, 
durininkų ir vadovų, kurie pra
nešinėjo apie kiekvieną išgirstą 
delegatų pokalbį.

Naujosios Ghanos vyriausy
bės galva gen. Amkrah spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
nebuvo pakankamai lojalios ir 
draugiškos valstybės, kur Nkru 
mos agentai nebūtų visom prie
monėm skatinę nuversti jos vy
riausybę ir mėginę pastatyti pa
lankią “atpirkėjui”.

Iš baigiančio išsekti valsty- 
'■ bės iždo Nkruma išžėrė mili

jonus dolerių Maskvai ir Pe
kinui, kurie labai nerimavo ir 
gelbėjo jam padėti suverbuoti 
perversmų ruošimo agentus ir 
siuntė reikalingus ginklus.

Nkrumos begėdiškas ciniz
mas pasiekė aukštumą jau mi
nėtos 1965 m. konferencijos 
metu. Jo veikloje atsispindėjo 
šaltas apskaičiavimas ir iš po
grindžio vedamas griovimo dar
bas, nesiskaitymas su kitų ša
lių nepriklausomybe. Tikimasi, 
kad. paskelbus visus dokumen
tus apie tą jo nelemtą veiklą, 
Nkiumai pasidarys karšta ir 
Gvinėjoje, kur jis dabar sle
piasi, nes jį globojąs kraštas 
irgi buvo sąraše Afrikos vals
tybių, kurias jis ruošėsi pasi
glemžti.

Amerikietis karys Donald Boudreaux Saigone, stebint vaikams, gabena 
dirbtiną eglutę, kurią jis nusipirko vietnamiečių krautuvėje.

PIRMĄ KARTĄ KALTINAMI 
ŽYDAI

Ir jie patys kalti dėl daugelio žydų žuvimo 

DR. P. MAČIULIS

Kai iškilo naujo Vokietijos 
kanclerio Kiesingerio kandida
tūra, visuose pasviečiuose pra
bilo žydų spauda, kad, girdi, 
buvęs nacis peršamas į vy
riausybės pirmininkus. Vadi
nas, budėkime!

Šiandien vokiečių kanclerio 
reikalas jau eilinė, žurnalisti
nė praeitis, o tačiau verta ties 
ja kiek stabtelėti.

Vokietis dvasiškis dekanas 
Heinrich Grueber, 75 metų am
žiaus, šiuo metu pasitraukęs į 
pensiją, prieš penkerius metus 
buvo Adolfo Eichmano byloje 
liudininku Izraelyje, kur be kit
ko pareiškė, kad ne tiktai vo
kiečiai politikieriai kaltintini dėl 
žydų tragedijos, bet ir tie visi, 
kurie esantiems pavojuje žy
dams nepagelbėjo iš Vokietijos 
pasitraukti.

Pats dekanas Grueberis ant
rojo pasaulinio karo metu šim
tus žydų išgelbėjo, o šiandien 
pareiškė, kad Amerikos žydų 
savimeiliška elgsena buvo tūks
tančių žydų mirties paseka, sie
kusių iš Vokietijos emigruoti.

Neturėtų teisti
Žydas, gyvenęs Hitlerio val

džios akiračio nuošalėje, neri
zikavęs savo gyvybe, kuriam 
negrėsė nustoti savo turto, tu
rėtų prastai jaustis ir neturė
tų eilinio partiečio smerkti, — 
toliau tęsė dekanas savo pareiš
kimą. Tai pasakė Grueberis pats 
buvęs kaceto kalinys ir nete
kęs visų savo dantų po to, kai 
jis buvusį Hitlerio gvardijos 
pulkininką 1940 m. apskundė. 
Dabar jis gynė Kurt Georgą 
Kies.'ngerį, valdančios Krikš
čionių demokratų partijos pa
rinktą kandidatą į kanclerius, 
vieton atsistatydinusio Liudvi
ko Erhardto.

Be daugelio kraštų žydų Kie- 
singerį puolė ir Rytų Vokieti
jos komunistai bei kiti jo kri
tikai užsieniuose, kad Hitlerio 
trečiajam reiche jis buvo par
tietis.

Čia H. Grueberis pasakė, kad 
Kiesingeris tapo partiečiu, ei
damas 20-sius amžiaus metus, 
tačiau jis atsisakė būti grupės, 
nacius verbavusios, nariu, tuo 
atsisakymu pakenkdamas save

kaip teisininko vardui. “Jis nie- 
| kad nebuvo partijoje paaukš- 
j tintas. Priešingai, slaptuose ge- 
j stapo sąrašuose, kuriuos aš ma
čiau, aiškiai atžymėta, kad jis 
atsisakė nacių partijos ir vy
riausybės bile kokios akcijos 
prieš žydus”, toliau pasakojo 
dekan .s.

Grįždamas prie savo parody
mų, Grueberis pareiškė, kad 
Eichmanas galėjo išgelbėti šim
tus Vokietijos žydų, įšmugeliuo- 
jant juos į Olandiją tik todėl, 
kad tame sumanyme jam tal
kinu, kavo naciai partiečiai.

Veidu j vakarus ž
Iš tikrųjų, turiu pagrindo pa

klausti tuos žydus Amerikoje, 
kas šiandien puoselėja ahtivo- 
kiškas nuotaikas? “Ar jūs ne- 
pagalvojot, kad, jeigu būtų bu
vę ganėtinai afidavitų norin
tiems žydams emigruoti iš Vo
kietijos, pakankamai lėšų kelio
nės išlaidoms apmokėti ir jų 
apgyvendinimui, jeigu visi lais
vėje gyveną žydai, kuriems ne
grėsė jokie pavojai, nebūtų nu
stoję nė pusės savo turto1’, to
liau tęsė Grueberis.

Kreipdamasis į Amerikos, > n- 
glijos ir Prancūzijos žmones, 
Grueberis pasakė: “Tas, kuris 
yra patyręs vakariečių demo
kratinę santvarką bei jos vyk
dytojus Berlyne, galėtų pasa
kyti, jog ji buvo per silpna, 
kad daugiau nepasakius, nes ji 
kaip tik davė Hitleriui ir jo 
užmačioms įsigalėti ir sustip
rėti”.

Evian’o konferencijos metu 
(1935 m.), kai vakarų vyriau
sybės svarstė, kokiu būdu pa
gelbėti žydams, nieko konkre
taus nenutardamos, kiekviena 
tų valstybių nusiimdama nuo 
savęs atsakomybę, bandė ki
toms valstybėms primesti žydų 
emigracijos naštą (išlaidas).

Skaitytojai bus pastebėję, 
kad šis vokiečių protestantų 
ne eilinio dvasiškio pareiškimas 
buvo jau prieš penkerius me
tus kam reikia žinomas, o tik 
dabar jį mums atskleidė lap
kričio mėn. paskutinėmis die
nomis savo laidoje Chicago Tri
būne. Va, dėl šito paties fakto 
mes jį čia ir pakartojam.

Spaudoj ir gyvenime

NEBENUSLEPIA CHULIGANIZMO

»

VILNIUS. — Rusiško - bolševi
kiško “rojaus” blizgintojai Lietu
voj jau liovėsi besiteisinę, kad iš 
ribų išėjęs girtavimas ir chuliga
nizmas esą ne naujo auklėjimo ir 
“socialistinio” neatsakingumo pa
darinys, o tik “buržuazinių laikų 
atgyvena”.

Apie tai prabilo ir rašytojas 
R. Lankauskas (Lit. ir Menas, 
lapkr. 26). Sako:

“Ilgą laiką be reikalo buvo ven
giama kalbėti apie ‘nepageidauja
mus reiškinius’, buvo stengiamasi 
daug ką nutylėti ir užtušuoti. At
seit ,tai ‘praeities atgyvenos’, apie 
jas neverta plačiau rašyti, nes sa
vaime išnyks. Dabar matom ir su
prantam, kokią žalą atnešė pana
šios nuotaikos”.

‘‘Prieš keliasdešimt metų moki
nys bijodavo sutikti vėlyvą valan
dą klases auklėtoją ar direktorių. 
Jam grėsė elgesio (pažymio) su
mažinimas arba pašalinimas iš mo
kyklos. Dabar jiB nieko nebijo. Jis 
viešai rūko ir apžiūrinėja alkoho

linių gėrimų lentynas. Užsinorės 
— nusipirks ir vyno, ir cigarečių. 
Ne, šitaip neatsakingai prekiaujant, 
chuliganizmo ir kitokių nusikaltimų 
sumažėjimo tikėtis neverta”.

‘‘Praėjo nemažai laiko nuo nu
tarimo (dėl kovos prieš chuliganiz
mą) paskelbimo, o chuliganizmo 
atvejų kiek nori... Vakare Vilniaus 
arba kito stambesnio miesto gatvė
se dar pamatysime būrius besibas
tančių vaikėzų su cigaretėmis dan
tyse. Jų fizionomijos bukos ir įžū
lios, jiems nieko nereiškia stumtelti 
praeivį, jį išplūsti arba net paleis
ti į darbą kumščius.

Rašytojas pakartoja kito asmens 
tame pačiame laikraštyje neseniai 
keltą klausimą: “Ar nebūtų geriau, 
jei visuomenė aiškiai žinotų, kur ir 
kaip, kiek nusikaltimų įvyko mies
te, rajone, tavo gatvėje”.

Ryšium su tokiu klausimu pažy
mėtina, kad Lietuvoj jau 26 metai 
kaip galioja rusų bolševikinės spau
dos ‘tradicijos”: apie nemalonius
įvykius laikraščiuose tyla.

JONAS DAILIDE
J /

PRIE MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJOS ISTORIJOS

M. KRUPAVIČIUS

Turėjome tris brolius Dailides: vyriausiąjį Praną, 
matematiką, teisininką, gimnazijos mokytoją, diploma
tą ir gabų publicistą; vidurinį Joną, teologą, ir jauniau
sią Antaną, teisininką, dirbusį kariuomenės teisme ir 
pasiekusį pulkininko laipsnio. Jie visi buvo gyvi savo tė
vynės nariai ir jai tarnavo ir dirbo iš širdies. Šiandien jų 
neturime nė vieno gyvųjų tarpe. Vyriausias Pranas mi
rė perkopęs 75 m. amžiaus. Jaunesnieji šį pasaulį aplei
do anksčiau. Apie Joną ir jo mirtį nupasakojo šis straips
nis. P-ulkininkas Antanas bolševikų buvo kažkur išvežtas 
ir ten dingo nė vienu žodeliu neatsiliepęs iš tremties. 
Visi trys buvo gabūs ir savo gabumus paaukojo savo tė
vynei Lietuvai.

Prano gabumus net Grigaitis išgyrė Naujienose. 
Ypatingai gabus buvo publicistas. Mano galva jis buvo 
gabiausias iš Draugo publicistų. Jo visa publicistika Lie
tuvos reikalams buvo skirta. Buvo trys broliai. Mano 
žiniomis jų tarpusaviai santykiai buvo tikrai broliški.

Tačiau viena tvorelė juos dalino į du skirtingus pasau
lius. Jonas ir Antanas buvo kaip iš akies traukti, lyg 
broliai dvyniai būtų buvę: tas pats stotas, ūgis, judesiai, 
veidas, pasaulėžiūra, net kalba. Nelengva buvo susigau
dyti, kas už sienos kalba —Jonas ar Antanas. Abu bu
vo uolūs katalikai, veiklūs ateitininkai ir krikšč. de
mokratai. Jonas priklausė Petrapilio dvasinės akademijos 
krikščionių demokratų kuopai.

Antanas krikščionių demokratų eilėse pasireiškė Vo
roneže ir išbuvo jų veikliu nariu ligi įstojimo į kariuo
menę. L. Kr. demokratų vadovybė kariškių į savo orga
nizacija nepriimdavo tikraisiais nariais. Jonas ir Anta
nas priklausė prie tos rūšies žmonių, kurie, pasiėmę ko
kį darbą, į jį įdėdavo visą save.

Pranas skyrėsi nuo jaunesnių brolių ne tik viršuti
ne išvaizda, bet ir savo pasaulėžiūra. Jis priklausė vals
tiečiams liaudininkams. Stovėjo jų viršūnėse. Buvo par
tijos CK narys, jų organo Lietuvos Žinių redaktorius. 
Su Bažnyčia jo santykiai nutrūko, bet, kiek prisimenu, 
jis nebuvo agresyvus jos priešas, tačiau gyvenime nesi
laikė Bažnyčios nurodytų kelių. Lietuvos nelaimės ir 
tremtis jį paakstino persvarstyti Bažnyčios reikšmę žmo
nių gyvenime ir jos išganingą įtaką. Tie apmąstymai po 
ilgesnio laiko jį grąžino į Bažnyčios prieglobstį. Jo žmona 
man rašytame po jo mirties laiške nupasakojo, kad Pra
nas tapęs nuoširdžiu kataliku, atlikdavęs religinę prakti

ką ir miręs atlikęs išpažintį ir priėmęs paskutinįjį sakra
mentą. Tuo būdu visi trys broliai Dailidžiai susijungė 
vienoj garbingoj katalikiškoj trijulėj.

Jono Dailidės gyvenimas ir veikla nuo jo grįžimo 
į Marijampolę 1916 m. antrojoj pusėj ligi jo išvežimo j 
Vokietiją 1917 m. pradžioje, nei man, nei jo broliui 
Pranui buvo nežinomi. Todėl jų reikėjo ieškoti pas tuos 
žmones, kurie tuo metu kartu su juo gyveno ir dirbo 
Marijampolėje ar jo darbus sekė. Tų žinių man sutei
kė, gyvenąs dabar Clevelande Vaclovas Kasakaitis, sa
vo 1963 m. kovo 25 d. rašytu man plačiu laišku. To laiš 
ko man suteiktomis žiniomis daug pasinaudojau savo 
straipsnyje. Tuo pat reikalu pasiunčiau eilę klausimų 
tuo metu buvusiam Žiburio centro valdybos sekretoriui 
kun. Antanui Uogintui ir kun. Vincentui Dvaranaus- 
kui. J tuos klausimus ir vienas ir kitas atsakė. Dvara- 
nauskas 1963 m. gruodžio mėn. 7 d., o Uogintas — 
tais pačiais metais lapkričio mėn. 28 d. Abu sulaukę gi
lios senatvės jau yra mirę Lietuvoj. Smulkesnių žinių 
yra suteikę kai kurie čia Amerikoje gyveną žmonės, ku
rie Joną D. Marijampolėje pažinojo ir jo gyvenimą ir 
darbus patys yra matę. Prie tų paminėsiu kun. Antaną 
Vilkaitį, kuris šiuo metu gyvena Cicero, Illinois.

(Pabaiga)



LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SUSIVIENIJIMAS

80 metų sukaktį švenčiant 

VE. M1NGEJLA

Tokią didžią L.K.S. šventę 
švęsdami kaipgi nebylotume, 
kaipgi nekalbėtume apie susi
vienijimo didžius nuopelnus lie
tuvių gerovei pakelti; kaipgi 
negalvotume, kaip prailginti
L.K.S. naudingą gyvenimą atei
ty. O rūpesčių turime didelių!

L.K.S. darbo ir gyvenimo rai 
doje daug šviesių ir naudingų 
darbų atlikta. Kiek pagelbėta 
mirusiųjų narių šeimoms, išmo
kant pomirtines. Kiek sušelpta 
našlaičių — daug vargo ir ba
do sumažinta ligos ir kitais ne
laimingais atvejais ateivių šei
mose. Kiek pagelbėta Lietuvai 
pasaulinės politikos forume lais 
vės nepriklausomybės atga
vimo byloje! Kiek pirkta bonų! 
Kiek skirta pinigų po 1914-18 
metų karo nuniokotai, ligų ir 
bado užgultajai tautai! Argi 
viską čia išminėsi? Tik žinome, 
kad L.K.S. mūsų susivienijimas 
turi neabejotinų nuopelnų ne- 
prikląusomos Lietuvos pripaži
nimo byloje de facto ir de jure. 
Seniau LRKSA vadintas pa
dėjo caro pavergtajai Lietuvai 
spaudos laisvę atgauti, spaus
dinant periodinius ir neperiodi
nius leidinius čia Amerikoj ir 
Mažojoj Lietuvoj, vokiečių kai
zerio valdomoj. O čia Amerikoj 
kiek pasitarnauta saviems žmo
nėms apsišviesti, kultūrinį ir 
medžiaginį lygį pakelti. Per 80 
metų L.K.S. tarnavo didžia da

limi Amerikos lietuvių visoke
riopai gerovei ugdyti. Per tą 
laiką mes sugebėjome saviems 
žmonėms išmokėti net 7,000, 
000 dolerių įvairių apdraudų bei 
pašalpų. Atlikta daug garbin
gų, didžiai vertingų darbų. Tie 
atlikti darbai amžių amžiais 
bylos ateinančiom kartoms. Ne
valia jų užmiršti ar numarinti; 
tie nuopelnai lietuvybei išlai
kyti ir Lietuvai išlaisvinti bus 
aukso raidėmis įrašyti susivie
nijimo istorijoje. Negi mūsų 
pirmtakūnai dirbo tam, kad 
mes jų didžiuosius užmojus nu
marintume? Ir paskutinysis 63 
seimas, įvykęs 1966 m. rugpiū
čio 1-3 dienomis Pittsburghe, 
mums pavedė vykdyti jų pali
kimą — neleisti L.K.S. užtrokš
ti dėl narių mažėjimo.

Bandykime ir pasiaukokime
Jeigu būtų LKS tik “Insu

rance Co.”, aišku, nebūtų dėl 
ko sielotis ir aukotis: tų kom
panijų daug. Visos ieško vis 
naujų narių. Jose pelnas nule
mia viską. Bet čia liečiamas 
lietuviško gyvastingumo reika
las, čia liečiama lietuvybės sa
vigarba — tautinis susiprati
mas. Mums brangus kiekvienas 
lietuvis, kiekviena nuo tautos 
kamieno atskilusi šakelė. Kiek
vienas L.K.S. narys. Senos kul
tūringos tautos žino, jog tautos 
auga ne tik žmonių skaičiumi, 
bet ir tolydžiai didėja teritori

ja, nors tie žmonės gyventų ir 
svetimoje žemėje. Bet kurios 
tautos pavienis narys, jeigu jis 
tautiškai susipratęs ir pakan
kamai kultūringas, nešasi su 
savim savo sąmonėje ir širdy
je tėvynės dalelę: jam visur 
šviečia tėvynės meilės šviesa. 
Esti daugybė atsitikimų, kad ir 
nutautę, savo tėvų praeitį pa
miršę žmonės (net savo kalbos 
nemoką) — savo pavardės 
skambesiu, žinojimu iš kurios 
tautos jie yra kilę — prime
na svetimiesiems savo tolimą 
tėvynę.

Ypač mažosioms tautoms pri
valu didžiu aitldumu rinkti pa
sauly išbarstytas savo tautos 
atžalas — sūnus ir dukras, kad 
jie būtų įpinti j gyvą tautinio 
vieningumo vainiką. Savo kraš
to — tautos ir tėvynės meilės 
šviesoje ir sunkiai įvykdomi 
darbai palengvėja. Svetimoje 
teritorijoje gyvendami pavieniai 
ir išsibarstę mažai ką galime 
nuveikti: kaip tos šluotos pa
vieniai stagarai yra lengvai su
laužomi. Kad ir išmokslintas 
individas — ne ką tepadarys, 
jeigu jis veiks vienas. Visas tas 
atskilusias šakeles surišus vie- 
ningon jungtin, t. y. jas įpynus 
į Lietuvių Katalikų Susivieni
jimą, gausis reikšminga tautos 
pajėga, kuriai bus priversti nu
silenkti net svetimieji. Tai aki
vaizdžiai įrodė L.K.S. didinga, 
laimėjimų šviesa apšviesta, pra
eitis. Nereikėtų pamiršti, kad 
ir šiandien toks vieningas or
ganizuotas vienetas labai daug 
gali pagelbėti ne tik mūsų pa
čių labdarai, gerovei, bet ir 
Lietuvos laisvinimo byloje: JA 
Valstybių valdžios pareigūnai 
bei diplomatai bus priversti su 
mumis skaitytis.

Žmonės myli ir veikia, kol

Prez. Kennedy našle Jacąueline su 
buvusiu prez. Kennedy tarnautoju 
Richard Goodwin ir adv. Rifkind 
(dai nai užstotas) lankosi “Look” 
žurnalo redakcijoj, kur norima su
stabdyti ištraukas iš knygos apie 
Kennedy spausdinimą.

jie gyvi, kol jų širdys plaka. 
Tad mūsų susivienijimo pagal
ba privalome stengtis irgi tą 
lietuviškų širdžių plakimą pa
laikyti ir nukreipti jų veiklą 
Lietuvos laisvinimo linkme. Ai
man, jeigu imtume elgtis ki
taip, ir jeigu neskirtume kur 
svetimoji “Insurance Co.”, ir 
kur mūsų — Lietuvių Katalikų 
Susivienijimas, aišku neuž:!go 
šią seniausią lietuvių fraterria-

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7262
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

linę organizaciją numarintume. 
Mes gi nešame didelę ir sunkiai 
pakeliamą atsakomybę, kaip 
Kristoforas nešė ant savo pe
čių Kristų: mes, gal būt, neša
me Lietuvos prisikėlimą. Sten
kimės, kad ir atskilusios nuo 
tautos kamieno šakelės ar at
žalos neišdžiūtų ir neišnyktų 
tautai galutinai. Mūsų pareiga 
jas tėvynės meilės rasa sudrė
kinti, kad jos ir Amerikos že
myne imtų leisti lietuviškas 
šaknis, o vėliau žaliuojančius 
gyvybingus daigelius.

Per Lietuvių Katalikų Susi
vienijimą mes galime tautinę 
gyvybę atgaivinti ir tiem, kuri? 
yra čia gimę ir jau lietuvių kal
bą pamiršę. LKS ateity vis dėl 
to turės remtis ne senesnio am
žiaus vėlyvesniais ateiviais, bet 
jau čiagimusiais lietuviais. Su
sivienijimas mus jungė, jungia 
ir jungs į vieną lietuvių katali
kų tautinį vienetą mūsų pačių 
širdžių pagamintos vienybės 
ryšiais rišančios, tėvynės mei
lės gijos.

Visi lietuviai katalikai gy
veną Amerikoje galų gale turi 
suprasti, jog labai laikas mums 
apsijungti, t. y. įsijungti į Lie
tuvių Katalikų Susivienijimą.

PRIEŠ 50 METŲ

1916 m. gruodžio 22 d.
Lenkija nepripažįstama- — Nors 

jau 1917 m. prasidės Lenkijos sei
mo sesija, bet nei sąjungininkų, nei 
neutraliųjų valstybių vyriausybės 
vis dar nepripažįsta Lenkijos nepri
klausoma valstybe.

Prezidentas Wils»nas kviečia si nori, kad būtų užtvirtintos tei- 
taikon. — Prezidentas Woodrow sės į laisvę visoms tautoms, dide^ 
Wilsonas šiomis dienomis kreipė- lems ir mažoms. Visų yra noras 
si į kariaujančias valstybes sustab sukurti tokią organizaciją, kuri pa 
dyti mūšius ir pradėti kalbėti apie sirūpintų užtikrinti taiką visiems 
taiką. Tarp kitko jis pareiškė: Vi- laikams.

PADĖK A
Kasmetinis Schuylkill County 

Lietuvių Dienos suvažiavimas, pa
čiose vasaros kaitros dienose, įvyks
ta, tarsi pirmatakas skelbiąs Kalė
dų švenčių dosnumo dvasią. Šiomis 
dienomis susilaukėme Lakewood 
Parko Lietuvių Dienos surinkto pel
no labdaros įstaigoms dalies. Tai 
auka gerųjų lietuvių, kurių širdys 
nuolat atviros ir visuomet palan
kios sušelpti bei remti vienuolynus 
ir jų vedamas įstaigas. Dėkui ta
riame širdingai geradariams ir rė
mėjams. Dėkojame ypatingai kuni
gams ir draugijų vadams už rū
pestingas pastangas organizuojant

suvažiavimą: dėkojame rengėjams, 
visiems iki vieno talkininkavusiems 
ar dalyvavusiems, kurie darbu, au
komis, ar savo asmens pakilia nuo
taika pelnė darbuotei sėkmę.

Lietuvių dosnumas atsiliepia į 
seselių širdžių dėkingumo gelmes. 
Švenčių proga minėsime savo ge
radarius šventų Mišių aukoje. Pra
šysime Naujagimį Vaikelį atlyginu 
brangiomis malonėmis visiems, ku
rie mums gera daro. Naujieji Metai 
tebūna visiems laimingi.

1
t

MOTINA M. JUOZAPA 
Švento Kazimiero Seserys

Newtown—Vilią Joseph Marie—Pa.
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IŠ GABIJOS TUNTO 
VEIKLOS

Liet. eglutė muziejuje
Detroito Miesto istoriniame 

muziejuje — kalėdinė tema ir 
nuotaika. Didžiojoje muziejaus 
salėje išsirikiavusios trylikos 
tautų eglutės. Jų tarpe ir lie
tuviškoji švyti tikro šiaudo or
namentais ir išlaikytu stiliumi. 
Eglutė papuošta Gabijos tunto 
skaučių globojama Liet. kultū
ros klubo. Puikiausius orna
mentus skautėms mielai pasko
lino Uršulė Astrienė ir Leoka
dija Girginienė iš Grand Ra
pids. (Skautės pačios nespėjo 
padaryti, nes buvo labai vėlai 
pakviestos.). Eglučių paroda 
veikia nuo lapkričio 26 d. iki 
sausio 1 d. Muziejus atidarytas 
ir sekmadieniais, Woodward ir 
Kirby g-vių kampas.

Tėvų komitetas
Gabijos Skaučių Tunto Tė

vų Komitetas gruodžio mėn. 11 
d. turėjo posėdį p. Arlauskų na 
muose. Pranešimą apie svarbes 
nius tunto vadijos nutarimus 
padarė tuntininkė J. Pečiūrie
nė. Tunto iždininkė P. Pajau
jienė paaiškino 1966 metų tun
to pajamas ir išlaidas. Įsigyta 
daug naujo tunto inventoriaus, 
kurį globoja Matas Baukys. 
Komitetas apsvarstė iki vasaros 
stovyklos atliktinus darbus ir 
veiklą. Taip pat komitetas pa
sisakė už lietuviškosios parapi
jos palaikymą ir aptarė būdus 
kaip nutolusias šeimas pa
traukti prie savosios bažny
čios.. Komitetą sudaro: Danutė 
Arlauskienė — pirmininkė, An
tanas Banionis, Alfonsas Le- 
parskas, Marija Milerienė, Jo
nas Ratnikas ir Ema Žalkaus- 
kienė. •

Jaun. skaučių Birutės d-vė
Birutės d-vė turi reguliarias 

sueigas kas antrą šeštadienį. 
Naujai įstojusios ruošiasi įžo
džiui, vyresnės — aukštesniems 
patyrimų laipsniams bei specia
lybėms. Daug žaidžia, dainuoja 
ir neužmiršta gerojo darbelio. 
Sausio 7 d. sueigon kiekviena 
paukštytė atneš po kelis drabu
žėlius ir visos drauge supakuos 
didžiulį siuntinį, kurį pasiųs 
Punsko mažosioms lietuvai
tėms.

Dėl Liet. mokyklų kalėdinių 
parengimų gruodžio 17 d. suei
gos nebus. Sekanti sueiga įvyks 
sausio 7 d. Birutės d-vei vado
vauja draugininke Aldona Bač- 
kaitienė. Draugovėn priimamos 
mergaitės nuo 6 metų amžiaus. 
Įstojimo reikalu kreiptis į drau 
gininkę tel. 64-76561.

Vyr. skautės
Vyr. skaučių d-vės sueiga į- 

vyko gruodžio 4 d. Sueigoje 
vyr. skautės aptarė Lituanisti
nius seminarus, kurie prasidės 
sausio mėnesį ir paskutinis
us gegužės mėn.

detroit. mich.
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Tautiniai šokiai
Skaučių-tų tautinių šokių 

grupei vadovaus neseniai iš Chi
cagos Detroitan persikėlusi fil. 
Rimgailė Zotovienė. Ji jau da
lyvavo tunto vadijos posėdyje. 
Grupė repeticijas pradės sausio 
mėn.

PRAŠOME DAUGIAU 
PAMALDŲ LIETUVIŲ 

KALBA
Detroite yra susidaręs komi

tetas, kuris rūpinasi, kad Šv. 
Antano bažnyčioje būtų dau
giau atnašaujama Šv. Mišių 
lietuvių kalba. Komitetas su
darytas iš bažnyčioje aukų rin 
kėjų, komentatorių ir bažnyti
nio choro atstovų. Gruodžio 4 
d. komitetas L. namuose su
kvietė susirinkimą, kuriuo me
tu parapiečiai buvo painfor
muoti, ką tas komitetas iki šiol 
yra atlikęs, kokie sunkumai at
siranda tuo reikalu besirūpi
nant ir tolimesnė to komiteto 
numatyta veikla. Susirinkimas 
buvo nepaprastai gausus — 
280 žmonių. Dar niekados joks 
susirinkimas tokio skaičiaus 
Detroite neturėjo. Tai rodo, 
kokį didelį darbą dirba komi
tetas ir koks didelis susirūpini
mas lietuviškų pamaldų reika
lu pačių detroitiečių.

Benediktas Neverauskas su
sirinkimą pradėjo nepaprastai 
reikšminga ir momentui labai 
tinkama malda.

Komiteto vardu pranešimą

padarė inž. Jurgis Mikaila. Jis 
pradėjo nuo Vatikano suvažia
vimo metu priimtų nuostatų 
dėl gimtosios kalbos vartojimo 
liturgijoje ir kaip lietuviai ti
kėję, kad jų įkurtose parapijo
se tikriausiai bus įvestos pa
maldos lietuvių kalba. Tačiau 
teko nusivilti. Su anglų kalba 
buvo sudrumstas Velykų džiau 
gsmas, vestuvių nuotaika ap
temdyta, nors visi dalyviai bu
vo vieni lietuviai. Kiti turėjo 
eiti į svetimtaučių parapijas, 
kad kunigas galėtų vestuvių 
apeigas atlikti lietuviškai. Se
nus tėvus, kurie visą amžių mei 
dėsi tik lietuviškai, reikėjo lai
doti anglų kalba.

Komitetas kreipėsi į aukštus 
dvasiškius — tęsė J. Mikaila— 
ir jie pasakėjcad bažnyčia ne
privilegijuoja nė vienos kalbos 
ir lietuviams pamaldos pagal 
Vatikano nuostatus turėtų būti 
lietuvių kalba. Klebono autori
tetas turi būti išlaikytas ir net 
bus stengiamasi dar aukščiau 
pastatyti.

Dr. Kęstutis Keblys papasa
kojo apie pirmą ir Stasys Ši
moliūnas apie antrą pasikalbė
jimą su klebonu. Juos papildė 
dar ir Pranas Zaranka. Komi
tetas nutarė pats daryti žygių 
pas arkivyskupą J. F. Dearden.

Susirinkimo darbotvarkėje 
buvo ir lietuvių vyskupijų išei
vijoje reikalingumo klausimas. 
Rezoliucijos forma buvo pasi
sakyta už tokios idėjos sklei
dimą lietuvių tarpe, o komite
tas buvo įgaliotas imtis kon
krečių žygių.

Inž. Vyt. Kutkus susirinki
mui buvo pasiūlęs savo aštuo- 
nių punktų programą, šv. An
tano bažnyčios atlietuvinimo

AUKOS BALFUI
Balfo 76-to skyriaus 1966 m. rinkliavos 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

Aukojo 100 dol. — V. ir B. Seleniai,
50 dol. — E .ir D. Jankai,
30 dol. — dr. V. Majauskas,

po 25 dol. — A. Ambrose, J. Briedis, Dariaus-Girėno Klubas,
A. O. Kratavičiai, dr. V. Mileris, P. Pagojus,

po 20 dol. — S. Aukštikalnis, L. Bajorūnas, P. V. Balynai, P. B. 
Cečkai, B. ir dr. B. Girniai, P. Katinas, O. Kratavičiūtė, dr. P. ir V. 
Šepečiai, dr. J. Šidagis. dr. O. Vaitas, V. Vizgirda,

po 15 dol. — V. Urbonas, V. Žebertavičius,
po 10 dol. — W. Adams, J. Aleškaitis, A. Arlauskas, J. Bagužis,

G. Balanda, P. Balandiene, A. Bankaitis, J. Baublys, M. Baukys, V. 
Bauža, P J. Bertašiai, V. Bitinas, F. Blauzdys, Alb. BHūdžiūs,’ B. 
Brizgys, M. Bukauskienė, E. Bulotienė, A. Butavičius, J. Černiauskas, 
A Dagilis, A. Dainius, P. Dalinis, dr. A. ir J. Damušiai, K. K. Daug- 
vydai, S. Dryža, J. Duoba, S. E. Garliauskai, S. Geldauskas, Globė 
Parcel Service, K. Gogelis, J. ir dr. B. Grūzdai, L. P. Heiningai, J. 
Homchis, E. Jurgutienė, J. D. Jurgučiai, Alf. Juška, J. M. Kasevičiai, 
dr. K. Keblys, M. Klimkaitis, V. V. Kriaučiūnai, V. Kriaučiūnienė, J. 
Kriščiūnas, J. J. Kučinskai, kun. M. Kudrotas, K- Kupetis, J. Kuras,
L. E. Kutkai, dr. B. Kvietys, J. Laurinaitis, J. A. Leščinskai, Lietuvos 
Vyčių 79 kp. A. I. Lukai, V. Malinauskas, J. M. Mikailai, A. Mikalkė- 
nas, N. ir dr. M. Miškiniai, J. V. Mitkai, A E. Musteikiai, K. Navasai- 
tis Jr.. F. Nemanis, B. Neverauskas, A. G. Norai, Z. Pajaujis, A. Pas
kųs, L. Pečiūra, dr. G. ir L. Petersonai, A. A. Petrauskai, dr. J. Pikū- 
nas, J. Pleskus, S. Požėra, dr. S. Pragulba, dr. L. Puskepalaitienė, J. 
Radas, P. Rauckis, K. Ražauskas, J, O. Ribinskai, dr. R. K. Rizk, J. A. 
Rugieniai, A. Rugienius, O. Rumšaitė, V. Ruseckas, K. Saudargas, S. 
Simas, V. Sirtautas, S.L.A. 352 kp., S. Smalinskas, P. šneideraitis, J. A. 
Stanevičiai, kun. W. Stanevičius, P. Stanionis, C. Staniulis, A. Stankus, 
J. Stark, V. Staškus, C. O. šadeikai, J. M. Šepečiai, K. šeputa, K. Škė
ma, V. Šlikas, V. Tamošiūnas, J. Televičius, N. Udrys, T. Udrys, A. 
Vaitėnas, J. Vaitkūnas, R. Valatka A. Valys, V. O. Valiai, P. K. Va
riai, A. Vasiliuaksienė, A. Z. Vasiuliai, P. Vedeika, B. Vilkas, G. Vis
kantienė, M. N. Vitkai, A. A. Zablockai,

po 8 dol. — VI. Pliūra, K. Sragauskas, A. šatraitis,
po 7 dol. — S. Bačkaitis, Andr. Bliūdžius, S. Malinauskas, A. Ma

tulis, J. šidagis,
6 dol. 24 ct. —• Detroito liet. “Aušros” šeštad. Mokyklos mokiniai, 
po 6 dol. — dr. V. ir S. Bubliai, L. Lozickas, A. V. Pesiai, J. Reka

šius, K. Viskantienė,
pb 5 dol. — M. Abarius, V, Abramavičius, V. Alantas, A.L.R.K. 

Moterų S-gos 54 kp., A. Andrulionis, A. Andrušaitis, V. Ankus, P. An
tanaitis, Č. E. Anužiai, I. Anužis, J. Asminas, A. Astašaitis, A. Atko
čaitis, J. Atkočaitis, J. Augaitis, A. Augunas, A. Bačkaitis, K. Bagdo
nas, A. Bajarčius, A. Balnius, J. Balsys, O. Balzerytė, A. E. Nanėnai, 
P. Banionis, A. Banionis, C. Bankauskas, P. O, Banonis, A. Baranaus
kas, V. Barauskienė, J. V. Barčiai, J. Bartkus, S. Bartkus, J. Bauža, 
V. S. Bauža, P. M. Baziliauskai, P. Becker, J. Beganskis, J. J. Belickai,
B. Beržanskis, J. B. Beržanskiai, A. Bitinas, P. Bitlierius, J. Bytautie
nė, S. Blaskevičius, S. M. Bosai, J. Brazauskas, V. Brazys, J. Brožiū- 
nas, P. Bronskis, J. Budrys, B. Bugenis, J. M. Buitkai, L. S. Bulgariai, 
F. Bunikis, B. Burba, M. Burokas, J. Burmonas, J. Chaps, A. červydas, 
T. Ciunka, V. Čižauskas, kun B. Dagilis, S. Dambrauskienė, J. Ditkus, 
J. B Dambravai, J. Doveinis, P. Dragunevičius, D. Dulaitis, J. V. Dun- 
čia. R. Duoba, P M. Dzekonskai, Eaton Pharmacy, S. Erlingis, V. B 
Gaiveliai, J. P. Gaižučiai, P. Gobis, V. Gražulis, K. Gricius, A. S. Gri
gaičiai, L. Grunovas, A. Gumbrys, V. Gurka. A. Hofmanas, S. Hotra, 
S. Iljasevičius, T. Ivanauskienė, G. Ivanauskienė, K. Jankauskas, M. 
Janukaitis, P. Jarackas, J. Jarulaitis, A. Jodinskas, J. Jonynas. K. Jokša,
M. Jokūbaitis, P. Juknys, K. Jurgutis, A. D. Juškai, J. Juška, P. Juška, 
dr. S. Juzėnas, A. Kacy, L. Kalvėnas, V. M. Kankaliai, J. Karalius, V. 
Kartanas, dr. K. Karvelis, J. Kartis, I S. Kauneliai, J Kavaliauskas, 
J Kazlauskas. A Kasputis, E. Kilmanas, D. Kirklys, J. Kirtiklis, J. 
Kirvelaitis, dr. B. Krakaitis, J. Kratavičius, kun. V. Kriščiūnavičius, 
V. Kriščiūnevičiai, P. Kučinskas, E. Kudzmaitė, A. Kukučionienė, V. 
Kulvelis, M Kuncė, S. Kuncevičius, O. Kundrotienė, V. K. Kundrotai, 
R Kurmauskienfi, V E Kutkai, A. Kvedaras, V. E Laurai, A Lef- 
kys, K. Lekniue, P. Leleika., A. Ųelevįčius, F- A- beitu, V. A. Lėliu, A-

Leparskas, J. Liaudanskas, R. Lukaitė ir P. Matulienė, S. Lūšis. J. 
Mačiulaitis, P. E. Marčiukaičiai, Z. Markevičius, J. Maršalkovičienė, J. 
Maršalkovičius, A. Martyšius, A. Masaitis, J. A. Matekūnai, L. Matve- 
kas, V. Memenąs, A. T. Merkevičiai, J. Michaels, V. Mickevičius. A. Mi- 
ciūnas, J. A. Mikai, P. Mikštas, J. J. Mikulioniai K. Mykolaitis. K. B. 
Mykolaičiai, S. Miliešius, E. Milkauskas, V. Mokintas, K. Miltakis, dr. 
V. Misiulis, A. E. Misiūnai, P. Misiūnas, J. Miškinis, E. Molienė, J. Mū- 
rinas, A. Nakas, M. Narbutas, K. Navasaitis, Sr., A. Nemanis, J. S. 
Nikantai, F. Olšanskaitė, J. Orentas, A. Osteika, A. Osteika, V. Palaikis, 
J. Panavas, J, Paškus, A. Pašukonis, E. Paurazienė, V. Pauža, A. Pa- 
talauskas, V. Perminąs, A. Pesys, dr, J. Peters, J. Petkus, E. Petraus
kas, J. Petrauskas, P. Petrauskas, S. Petrauskas, L. Petronis. P. Pet- 
rulionis, A. Petrulis, V. M. Petruliai, A. R. Plepiai, J. M. Plienaičiai, P.
O. Plienaičiai, V. Pocaitis, P. M. Polteraičiai, S. Pranėnienė, P. A. Prask, 
J. Preibys, P. J. Putriai, A. Racka, A. Ramelis, A. Raskauskas, V. Ras
tenis, J. Raulickas, ,E. Rėklys, A. Repshas, A. Rimbą, A. Rimkus, V. 
Rinkevičius, A. Rock, A. Rudžiūnas, V, Rugienius, B. O. Rūkšteliai,
P. Ruplėnas, J. Rumšą, A. Sadauskas, J. Sadauskienė, M. Sajauskas, 
J. Shires, A. Shurkus, V. R. Siekliuckai, kun. K. Simaitis, J. ,E. Sinkai, 
S. Sirutienė, E. Skiotys, I. Skirgaudas, V. Slušnys, L. Smilgis, B. S. 
Stoniškiai, K, Stašaitis, J. Stašys, J. Staugas, C. Step, R. Steponkevi- 
čienė, J. Stimac, A. Sukauskas, E. Sventickas, P. Svilas, J. O. Šeputai, 
A. Šileika, S. Šimoliūnas, J. šopys, J. O. Šostakai, K. G. Špakauskai,
L. V. Šulcai, J. R. Tamoniai, J. Tamošiūnas, R. Tamulionis, B. Tapa- 
rauskas, M. V. Tylai, K. Tuskenis, J. Urbonas, V. Urmanavičius, J. 
Usorus, V. Usorus, J. Uždavinys, V. Vaičiūnas, A. R. Vaitiekaičiai, P. 
Vaitiekūnas, J. Valukonis, V. Varneckienė, E. Vasiliauskas, A. Vaške
lis, K. Veikutis, A. D. Velavičiai, A. S. Vengraičiai, V. Veselka, J. Vil
kas, Vilniaus Kr. Liet. S-gos Detroito sk., J. Vyšniauskas, B. O. Walls, 
N. Ward, Wilkes Bar, A. Zaparackas, P. J. Zarankai, A. Zaikauskas,

po 4 dol. — M. Gindvilaitė, A. Milmantienė, A. Stauskas,
po 3 dol. — V. G. Alkevičiai, A. Armalis, V. Augustinaitis, A. Ba-

jalienė, B. Balionis, J. Bliūdžius, A. M. Brazauskai, K. Ciuželis, Eaton 
Market, P, Griškelis, A. Kezenius, K. O. Klepeckai, A. Leipus, E. Mi
liauskas, V. L. Mingelai, S. Naumavičius, P. Petravičius, J. Racevičius, 
J. Ratnikas, M. Sajonas, P. Savickas, O. Sirgėdienė, A. Skarulis, V 
Skrebutėnas, A. Stažas, V. šarka, M. išileikienė, J. Šimkus, J. Ulaitis, 
J. Urbonavičienė, A. Zove.

po 2 dol. — J Acus, W. Akelis, E. R. Alkevičiai, V. Alkevičius, M. 
Aleksynas, J. Andreliūnas, E. Antulis, Barnes Clothes, M. Bėris, R. 
Boris, J. ir P. Brundzai, J. Bujauskas, V. Cepelionis, J. Cibirka, P. De
veikis, K. Doftortas, E. Gerulaitienė, J. Gerulaitis, A. Gilvydis, A. 
Gladkauskas, A. J. Griniai, J. Grušnius, N. Išganaitienė, J. J. Jakuns- 
kai, J. U. Jakunskai, J. Jančauskienė, F. Jankauskas, F. Janulis, V. 
Jocys, F. J. Kanapienai, A. Kakanauskas, O. Kašelienė, P. E. Kaus- 
tekliai, J. Kavaliūnas, J. B. Kiaulėnai, V. B. Kilikevičiai, A. Kišonas, 
S. Kiškis, K. B. Kulikauskai, G. Kupčinskienė, G. S. Leskosky, A: Mar- 
kuzaitė, V. Marozas, J. Matašinskas, A. Meškauskas, A. Miciuta, A. 
Mickevičius, F. Motuzas, A. Nasutavičius, J. Č. Naumus, J. Norkus. V. 
Ogilvis, E. Okas, M. Orentienė, P. Padolskis, M. Petrauskas, O. Ple- 
pienė, S. Polikaitiene, W. Pluto, I. O. Pusdešriai, M. Ramanauskas, 
J. Rimkūnas, A. Rinkūnas, S. A. Rokai, P. Rūkštelė, B. Sakalauskas, 
J. Salinis, A. Shukis, G. Šileikis, M. Sims, F. Sink, M. šnapštys, B. S. 
Tatarūnai, B. Trimierka, A. Tumosa, K. Urbšaitis, J. Vaitkūnas, J. 
Valatka, P. K. Valantinai, B. Valiukas, A. Yankus, V. E. Zubrickai, 
A. Žiedas, P. Žilinskas, P. Žiūrienė.

po 1 dol. — M. Ambrasienė, A. Aurila, J- Balnionis, O. Barštienė, 
P. M. Bartnikai, J Belickas, R. Bylaitienė, J. Bildaitis, J. Borish, A. 
Brazaitienė, A. Bukšnis, T. Deveikis, H. Dūda, J. Eizonas, M. Gelgau- 
dienė, A. Gesius, O. Grybienė, M. Grodeckis, J. Janulevičius, J. Juške
vičienė, V. Kirsh, W. Klucens, A. Lekutienė, W. Leščinskas. A. Macai
tis, N. Mahlo, A. Mameniškis, A. Mateika, Maziliauskas, O. Mažeikienė, 
P. Medonis, R. Memėnienė, J. Mitkus, R. Morkūnas, W. Morkūnas, B 
Navickas, P. Normantienė, V. Padolskis, S. Paukštis, Q. Paulauskienė, 
V. Pečkys, J. Petrulionis, A. Putna, A. Racka. K. Ramanauskas, O. 
Ramonaitienė, U. Raško, B. Romant, O. Rutkauskienė, A. Ruzgys, A.
M. Salai, L. Salas, E. Salienė, V. Sherman, S. Sičiūnas, V. Stankienė, 
A. Strazdienė, M. Šimonis, S. Sližys, J. šostakas Jr., J. Švoba, P. Tu
mas, A. Vainonis. A. Vaitiekus, S. Vazgelevičius, F. Vedugeres, S. Vil
kas, A. Yanusis,

.25 c. — M Rutkelis.

Dėl pastebėtų šiame sąraše netikslumų prašome kreiptis j p. E. 
Paurazienę, 17403 Quincy Ave., Detroit 21, Tel. UN 2-3298.

Balfo 76 ak. valdyba

Gabijos tunto skaučių lietuviškais ornamentais papuošta eglutė Det
roito miesto Istoriniame muziejuje. Kairėje Danutė Valytė ir Austė Pe- 
čiūraitė, o dešinėje Rūta Baublytė ir Rūta Kaunelytė.

Nuotr. K. Sragausko

reikalu, kurie susirinkimo bu
vo palydėti garsiu plojimu, bet 
dėl laiko stokos nebuvo svars
tyti.

Pabaigoje Pr. Zaranka pri
minė ir mūsų įsipareigojimus 
parapijai ir paragino visus būt 
nusiteikusiais būti lietuviais ir 
priklausyti parapijai.

Susirinkimas buvo gausus ir 
diskusijose dalyvavo gana di
delis skaičius parapiečių.

Pirmininkavo inž. J. Mikaila 
ir sekr. teisininkas Stasys ši
moliūnas. VI. Selenis

TRUMPAI

— Kunigundos Kodatienės— 
Dailės darbų parodoje, suruoš
toje St. Butkaus Detroito šau
lių Kuopos Lietuvių Namuose 
lapkr. 13—20 d. paveikslus įsi
gijo: V. Tamošiūnas, V. Daug-

vydaitė, R. Bulgarytė, gen. J. 
Černius (Flint), V. Pranėnaitė, 
Detroito Birutietės, J. Mačiu- 
laitis, J. T. Kavaliauskai, St. 
D. Geldauskai 2 pv., B. M. Gra
žuliai — 2 pv. (Flint) Dr. B. 
Gruzdienė, V. Alantas, L. Rau- 
bienė (Grand Rapids), Lietuvių ; 
Namai, Detroito Saulių Kuopą,'
— 2 pv., VI. Mingėla, J. Gaižu
tis, J. Grikavičius, A. S. Petra
vičiai.

— Trečioji Moteris premi
juotas Aloyzo Barono romanas 
spaudos kioske buvo labai grei
tai išpirktas. Kiosko vedėjas 
Vyt. Čižauskas praneša, kad 
užsakyta antra siunta, kuri jau 
netrukus turėtų pasiekti De
troitą.

— Detroito L. fondo komi
tetas gruodžio 11 d. pasiskirs
tė pareigomis, pirmininkas —

dr. Pranag Padalis, vicepirmi
ninkai — inž. Vytautas Kut
kus (vykdomasis), dr. Vytau
tas Majauskas (parengimų rei
kalams) ir kun. Bronius Dagi
lis, sekretorius — Petras Griš- 
kelis, iždininkas — inž. Vacys 
Urbonas, kartotekos vedėjas— 
Juozas Racevičius, nariai spau
dos reikalams — Vidas Min
gėla, Alfonsas Nakas, VI. Sele
nis ir foto korespondent. — 
Kazys Sragauskas.

— Liet. Žurnalistų s-gos De
troito sk. metinis narių susi
rinkimas įvyks sausio 8 d. 4 
vai. L. namuose (tuoj po DL- 
OCo ruošiamos politinės po
pietės). (»ln)

— Amerikoj 1966 m. buvo 
užregistruota 1,914,700 motoci
klų.

REAL ESTATE

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR
DAVIMAS » NOTARIATAS • PA
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACI
JOS POPIERIAI • PAJAMŲ MOKĖS

CIAI — INCOME TAX 
Ola gaunama soc. draudimo knygele

lietuviu k. Kaina $1.00

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Namu Pirkimas Pardavimai
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
5456 W. 69th Street. RE 7-83911y y y y y y y j^* y y y y y y y y *4

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

1645 S. Ashland Ave., LA 3-8775 
(Currency Exchauge patalpose! 

Sąžiningas Patarnavimas

Tvarkingas, teisingas lr greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais Be to veikia Notariatas, 
daromi lr liudijami vertimai, tvar 
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Ave., CL 4-7450

REAL ESTATE PARDAVIMUI
Med. 144 aukšto, 5 mieg. M. p. Ga

zo šild. Tik $14.800.
Mūr. 6 k., garažas, naujas šild. 

66—Mozart. $19,500.
, Mūr. 5 metų. Gage p. 2 butai ii 
ofisas. $37,800.

Med. labai geras. 3 mieg. M. p. 
Skubiai už $16,900.

Mfir. 5 kamb., naujas gazo šildy
mas. Labai gera vieta, $17,500.

KAIRYS; West 59th Street. Tel. HE 6-5151

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

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

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

Mur. buagalow, 6 kamb. Dideli , mas." Marųuette P-ke. 
miegamieji Centr. gazu šildymas.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4-2390

SALES 0 MORTGAGES 0 MANAGEMENT

Mtmbtr of M.L.4.

Main oflice 5727 W. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6 - 2233 
Branch ofc 2617 W. 7 lst St., Marąuette Parke, tel. 925 - 5256 

ALEX ŠATAS — Realtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo.

REAL E
Labai puošni 7 kamb. rezidencija. 

2 44 dvigubos vonios, marmuras, ther- 
mo langai, centrai, vėsinimas, puikiai 
įrengtas poilsio rūsys, prijungtas 2 44 
auto mūr. garažas Teiraukitės.

6 kamb. apynaujls gražus mūras.
144 vonios, karšto vandens šiluma, 
iškelti vamzdžiai, alumin. langai, ki
limai, garažas. $22,000.

6 kamb. mūr. Karšto vandens ši
luma gazu, alumin. langai, spinte
les, plyteles, kilimai, 2 auto garažas. 
M. pke. $19.900.

2 po 5 kamb. mūr. Atskiri šildy
mai gazu, modernios vonios, alumin. 
langai, 2 auto. garažas, 38 p. skly. 
paS. Netoli mūsų įstaigos. $27,900.

2 po 5 kamb. mūr., 2 kamb. rū
sy. gražiai įrengtas butas navininkui

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tel. 471 -0321

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 

kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 

1545 W. 63 St. Chicago, IU. 60629 

Telefonas — LU 5-9500

REAL ESTATE

PASIRINKIMAS
Gražus 144 a. mūr. 6 Ir 4 kamb. 

{rengt, rūsys, garaž. namas tik 7 
m. Viskas modernu, prie parko. 
$39,800.

Ranch 514 k- mūr., 14 met. 
Washer-dryer ir kiti įrengimai. 50 
p. sklypas, Oak Lawn, arti 79 Ir 
Cicero. $17,000.

3 būt. mūr. 6, 5 ir 3 kamb. bu
tai, garaž. $200 nuom. mėnesiui ir 
didelis butas pirkėjui. Marų. pk. 
$27,800.

2 butu Brigh. pk. 2 po 4 kamb. 
butai, atskiri įfazo šildym. sausaa 
rūsys, garaž. $16,600.

Biznis ar ofisas ir du butai. Mūro 
namas, garaž. centr. šildym., gera 
vieta. Marų. pk. $27,000.

Nagingam vyrui proga. Geroje 
vietoje 5 butų apkaltas medinis. Yra 
beismentas, garažas, atdkiri gazo šil
dymai.. Apie $200 nuomos. Prašo 
$12,000.

Našle už $21,000 parduoda gera 8- 
Jų butų narna, garažų, 50 pėdų skly
pų ir apie $260 mSn. pajamų. Neto
li mūsų ofiso.

4 butų mūras, prie parko. Gazu 
šildymas, alumin. langai, mūro ga
ražas. $45,000.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

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

NAMUI PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

Apdraudę Agentūra 

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233
Mūras 6 butų po 5 kamb. Geros 

pajamos 5 maš, garažas. Tik $60,000.
Marųuette pke auto garažas an* 

gero kampo. Tinka taisyti ir parda
vinėti auto mašinas. $40,000.

Marųuette pke. Mūr. 144 ankšto, 
2 po 5 kamb.. 11 metų senumo. 
Įrengtas rūsys. $27,900.

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

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienr. “Drauge”.

Mūr. 2x5 44 k. Gage p. 10 metų. 2 
gazo šild. Garažas. $41,900.

Mūr. 4 butai po 5 44 kamb. M. p. 
Platus sklypas, $46,500.

Mūr. 2 po 6 M. p. Naujas šildy
mas. Mūr. garažas. $28,900.

Mūr. 144 <t-. 2 būt., 6 apafi. lr 1 
virš., $21,500.

Mūr. 3 mieg. 10 m. Marų. pk., ga. 
raž.. kllim. $21,600.

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

jamų. Namas kaip 1816. Tik $26,000 
įmokėti.

2 po 6 kamb. mūr. Central, šildy-

STATE
Ir $145 m6n. pajamų. 2 auto gara
žas. Tik $28,900..

2 po 5 kamb. mūr. M. pke. Nau
jos vonios, plyteles, nauja šiluma 
gazu, pusiau įrengtas rūsys, 2 auto 
mūr. garažas. Pasiteiraukite

Labai švarus 5 kamb. medinukas. 
Naujas šildymas gazu. Alumin. lan
gai, garaž. Netoli mūsų. Tik $14,900.

Labai graži mūro rezidcnicija, pri. 
jungtas mūro garažas, puikiai įreng
tas rūsys, daug priedų. Tik $29,600.

8 butų mūr. Brighton pke. Naujas 
centrai šildymas gazu 2 butuose, ki
tuose gazo pečiukai. Alumin. langai, 
apsauga nuo potvynio, naujas stogas, 
labai geros pajamos. Tik $39,600.

Marųuette Parke 10 butų mūr. 
Naujas Stogas. Dideli gražūs kamba. 
riai. Savininkas pats finansuoja. 
$76.000.



J. ir J. Spačkauskai su artimaisiais tuoj po įteikimo popiežiaus palai
minimo. Pirmoj eilėj (iš k. į d.) Stasys Čiužas, Vyt. Spačkauskas, 
Elena Spačkauskienė, Juzė Čiužienė, Liudas ir Liucija Spačkauskai, 
Jonas Spačkauskas, kun. dr. J. Prunskis. Jonas ir Juzefą Spačkauskai 
ir Rimas Čiužas. Nuotr. K. Milkovaičio

CLASSIFIED GUIDE

, ir is tmas
Christmas is the season of hop- 
piness, a time for giving and 
receiving gifts. Give the gift of 
health with your contribution 
to Christmas Seals. į

Fight tuberculosis and other 
respiratory diseases witti 

Christmas Seals

IŠNUOMOJAMA FOR KENT HELP VVANTED — VYRAI

HELP VVANTED — VYRAI

AERO
SPACE LINES

EXPERIENCED 
MARK ANDY PRESSMAN

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
BETA ŠEIMOS ŠVENTĖ
Sartininkų parapijos klebe

nąs kun. Matijošius moterystės 
mazgu surišo jauną parapijos 
vargonininką Joną Spačkauską 
su tos pat parapijos choro so
pranu Juzefą Lukošiūte prieš 
daugelį metų. Lapkričio 26 d. 
Spačkauskai atšventė 45 metų 
vedybų sukaktį.

Vaišės, kuriose, be sukaktu
vininkų, dalyvavo giminės, šei
mos draugai ir pažįstami, įvyko 
dukters ir žento J. ir S. Čiužų

Greta vargonininko tarnybos, 
J. špačkauskas taip pat ilgus 
metus vadovavo Sartininkų paš 
to agentūrai. Aktyviai veikė ei
lėje tautinių bei bažnytinių 
organizacijų, jų tarpe šaulių ir 
pavasarininkų.

Vokietijoj Schweinlfurte Jo
nas vargonininkavo tremtinių 
parapijos bažnyčioje.

1949 m. rudenį jie atemigruo 
ja Amerikon, Chicagon. Netru
kus Jonas pradeda vargoninin
kauti Šv. Petro ir Povilo baž-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII)

VYTAUTAS THE GREAT 
Grand Duke of Lithuania

Yra labai naudinga knyga anglų 
kalboj įteikti jaunimui, graduan- 
tams atminčiai, lie turės progos 
susipažinti su 14-to ir 15-to šimt
mečio garbinga Lietuvos praeitimi.

Kaina: $4.00 kietais viršeliais,
$3.00 minkštais viršeliais. 

Gaunama

DRAUGE 
4545 W. 63rd St., 
Chicaąo, 111. 60629

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

namouse. Linkėta, kalbėta, vai- nyčTio>’ ^est Pullmane.
šintasi. Pagarbus momentas bu
vo, kada atsilankęs kun. dr. J. 
Prunskis įteikė špačkauskams 
popiežiaus palaiminimą, linkė
damas sulaukti auksinės sukak 
ties.

Jonas gimė 1888 m. rugpiūčio

Jonas Špačkauskas, nors jau 
78 metų amžiaus, yra jaunos 
dvasios, pažangus ir įdomus 
žmogus, taurus patriotas, mo
kąs net šešias kalbas.

Spačkauskai iš savo kuklios 
egzistencijos nuoširdžiai padeda 
artimui.. Greta šalpos organiza-15 d., Viluščių km., Žygaičių pa.............

rapijoj, Tauragės apskr. Išėjęs,“^ » "f* ™»* «■
gretimą Sartininką carinę pra. į kalingą kunigą Lietuvoje, ligoje 
džios mokyklą, pradėjo domėtis n““‘rdz‘a' rėmė velion, rašyto 
muzika. Vengdamas artėjančios M kun' Staa! Budav£l' 13 k“™> 
karo tarnybos, 1906 m. išemi
gruoja Amerikon ir atsiduria 
Chicagoje
sunkiai dirbdamas skerdyklose, 
laisvalaikiu atsidėjęs mokosi pa 
mėgtos vargonų muzikos pas 
tuometinį Šv. Kryžiaus parapi- 
jo vargonininką Daukšą.. Per 
septynerius metus gerai pasi
ruošęs vargonininko profesijai 
ir išsiilgęs gimtojo krašto, 1913 
m. rudenį grįžta Lietuvon.

Netrukus Jonas paimamas 
caro kariuomenėn. Kilus karui |
patenka austrų nelaisvėn. Ket- ' — Amerikoje, jei visi auto-
verius nelaisvės metus pralei- mobilai naudotų saugumo dir- 
džia Vengrijoje ir gerai išmok- žus, mirtinų sužeidimų išvengtų 
sta vengrų kalbą. 12,000 žmonių.

Grįžęs iš nelaisvės, 1920 m. j 
pradeda vargonininkauti Sar

gavo paskutinį, gal istorinį, jau 
vos beišskaitomą laišką, rašytą

čia“ ilgas valandas Prieš Pat
Be dukters, sūnaus, žento ir 

marčios, Spačkauskai turi ke
turis anūkus, kurių vienas dir
ba inžinerijos srity, vienas lan
ko Chicagos Quigley seminari
jos paruošiamąją klierikų moky 
klą, vienas lanko miesto aukšt. 
mokyklą, o anūkė lanko Putna
mo seselių vedamą aukšt. mo
kyklą. K. Mlkv.

tininkų bažnyčioje. 1921 m. lap 
kričio 26 d. veda Juzefą. Nuo 
čia, anot Juzefos, jiedu visą li- 
kusį gyvenimą praleido gyven
dami bažnyčios pavėsyje. Sar
tininkų parapijoje Jonas Špač- ( 
kauskas išvargonininkavo iki 
pasitraukimo nuo bolševikų II 
Pasaulinio karo metų, per tą 
laikotarpį tarnavęs net šešiems 
klebonams: kun. Matijošiui,
kun. Karveliui, kun. Lašui, kun. 
Lagiui, kun. Klenauskui ir kun. 
Petrauskui.

Marąuette Parke išnuom. 4 kamb. 
butas (1 mieg.), naujai išdažytas. 
Pečius ir šaldytuvas. Prie 66 ir 
Mozart. 476-1897.

Marąuette Parke išnuom. gražus 
šviesus kambarys antram aukšte, 
su atskiru įėjimu. PR 8-2858.

Švarus gražus 3 kamb. butelis 
jaunavedžiams su pilnu apstatymu, 
apšildymu, antram aukšte. 5114 
S. Keating, arti Archer ir Cicero 
g-ves. Skambinti po 6 vai. vak.

LU 5-0492.
Marąuette Parke išnuom. 5 kamb. 
butas nuo sausio 1 d., ir beismente 
3 kamb. butas. 6819 S. Campbell Avė. 
Skambinti visą dieną 476-3560.

MISCELIjANEOUS

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8.S0 iki 
S: 80 vai. ryto. Vakarais pirmaeile, 
niais 7 vai. vak

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

Telef. HEmlock 4-2413 
7150 South Mapieavood Avenae

Chi nago, Illinois 60629

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RĖ 7-5168

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

, 2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.

44 INSURED

On savings accounts
5

on investment bonus
NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967 

Sąskaitos apdraustos iki $15,000
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

f* IIT T W & RADIO (LIETUVIAI)vintui i i .v. Sav. DAN ljutikas!
NAUJU PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAISYMAS! 

, GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS. ’ 

2412 VVEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60629. TEL. — 471 - 2446

Kas tik turi gėrę skonį,

Viską perka pas Lieponį!

Harold Koch, kuris nusprendęs j 
likti Sov. Sąjungoj, dabar jau sa. i 
kosi, kad norįs grįžti į tą kapitalis
tinę Ameriką. Sov. Sąjunga, šis 
buvęs katalikų kunigas, pasirinkęs 

tariamai protestuodamas prieš ka
rą Vietname.

ASSISTANT
SUPERINTENDENT

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE

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

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

other attractive benefits.
Located In Eastern Cleveland Area 

CALL, WRITE OR WIRE
KERR LAKESIDE 
INDUSTRIES, INC.
26841 Tungsten Rd., 

Cleveland, Ohio

HELP VVANTED — MOTERYS..* A * ■» * * * * ♦ ♦
EXPERIENCED

Gen’l Office Giri
To take charge of in-and-out mail,

po pietų. Perduodama: vėliausių addressograph, svvitchboard relief 
pasaulinių žinių santrauka ir ko- and other variety of duties. 
mentarai. muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broaduay, So. Boston, Mass., Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
•‘Draugas”.
naša*?

APDRAUDŲ AGENTŪRA
NamS, automobilių, 
gyvybSs, sveikatos 

ir biznio
1 Patogios išsimokeji- 

mo sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiir
RINOS IR NUTEKAMIEJI

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

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

*Af *a»-o«a»-a--a? tOj-'o-a--a? «a? -a- -at-a- -x.- -j.- •-

10%, 20%, 30% pigiau mokysite
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pad

FRA N K fe A P O LI S
8908H VVest 95tta Street 

Chicago, Illinois 60642 
Tel, GA 4-8654 ir Glt 6-4339

Excellent salary, days, 8:15 A.M. 
to 4:45.
CHICAGO SPECIALTY MFG. C.

7500 N. Linder, Skokie, III. 
Tel. — OR 4-7500, Mr. Bagel

TIMEKEEPER
Mušt have aptitude and intereRt. 

Call Mr. VV. K. Taylor, PU 5-5875.

AMFORGE INC.
1220 W. 119th Street

- An eąual opportunity employer —

"ToN Tr a"ct"o"kS°*

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau Se
nus) visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning J 
naujus tr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 

4444 S. VVestern, Chicago 9, UL
Telefonas VI 7-3447

MISCELLANEOUS

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.

I. MIGLINAS
2546 W. 69 St,, II auk., PR 6-1063

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

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

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS & HANDLES 

80 and 50 gal. — Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI )
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

Excellent pay—Congenial working 
Builders and operators of “Preg- conditions. 
nant Guppy” & the “Super Guppy’,.

Worlds largest Aircraft 
reąuire Aircraft personnel.

Immediate opening available.

SHEET METAL 
STRUCTURE 
AIRCRAFT MECHANICS 
MINIMUM 10 YEARS 
EXPER. IN AIRCRAFT 
MODIF’N & OVERHAUL

Work in beautiful ’smog free’
Santa Barbara. — Top wages.

Overtime and other fringe benefits.
For Information and employment 

application write to:

AERO
SPACE LINES, Ine.
SANTA BARBARA AIRPORT 

Dep’t B.
SANTA BARBARA, CALIF.

OR CALL AREA CODE

805 — 967 — 4571
“An Eąual Opportunity Employer”

Gali — 344-66II

VVAREHOUSE MEN AND 
ORDER PICKER - PACKER

For drug sundry house
Midwest VVholesale Drug Company 

2901 South 19th Avenue 
Broadvievv, Illinois

DRAFTSMEN
Age 22 to 30

High School Grad

Desirable to have drafting work 
experience and konwledge of sound 
Communications eircuitry. 

EXCELLENT OPPORTUNITY 
Northvvest Sįde of Chicago

Call Will Cummings 

622-5200

DESIGN DRAFTSMAN 
MECHANICAL

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

SIMPSON ELECTRIC C0.
409 N. LARAMIE STREET

(At Lake Street “L”)

*

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

Mušt have prevlous janitor ex- 
perience with industrial plants. Age 

J 25 to 50. 40 hour week. Five nights. 
Saturday and Sunday off. Apply 
or call

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

Tel. — ES 9-1121

FOUNDRY HELP VVANTED
FOR CHICAGO. Steady jobs. Top 
pay and benefits.

FOUNDRY iMOI.DEKS 
CORK MAKERS, GRINDKRS
FAUNT FOUNDRY CO.

8524 Vinceimcs Avenue
Ofisas uždarytas iki sausio 5 d.

EXPERIĘNCED
TELETYPE OPERATOR/

Familiar in bill of lading work 
Day time job.

Call CL 4-3507 for appointment.

iimiiiiimiiiiimiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiii

A. ABALL ROOFING C0.
Įstegta prieš 49 metus. 

Dengiame vistų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminius, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą — "tuck
pointing". Pilnai apsidraudę. Visas 
damas garantuotas.

LA 1-6047 arba RO 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai
IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIII

MO VI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois
“S..... .......................... w...... •..... . .............. ..... .....“ta,HiuiiiiiiiiHiiiuimiiiiiiieiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHNMi»Hn..,.iiiiimiiiiiiiiiiiMmmiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiMNH

M O V I N G 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

The child born less than perfect gives hls lova 
«s freely as all children do. In retum he 
needs the kind of love that means help and • 
hope for the future.
More than a ųuarter of a mlllion babies 
fcorp each year In this country need 
this special kind of love.
They need expert medical 
care that can improve—
»nd sometimes completely 
correct—ąlmost 80 per cent’
©f the serious conditions 
caused by birth defeets.
This Is the kind of care 
available et more than 75 
March of Dimes Birth Defeets 
Centers. Your March of Dimes 
contribution helps finance 
these centers. lt supports 
cesearch to find ways to 
prevent birth defeets.
It’s a measure of your love.

fight birth defeets
join MARCH OF DIMES

EXPERIENCED PUNCHPRESS 
OPERATORS

Good pay. — Many benefits. 
See PAUL.

HUB STAMPING & MFG. CO. 
1212 N. Central Park Avė.

EXPERIENCED

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

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

DAYS & NIGHTS 
į Steady work for ąualified men. 

Good hourly rate plūs overtime 
& shift premium. Full benefits in
cluding uniforms & profit sharing.

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

Cleveland, Ohio — 261-2100
.......... ."J An..,. į __________

Gen’l Factory Help
METAL ,W0RK

• IM'NCH PRESS OPERATORS
• DRIEK PRKSS OPERATORS
• SHIPPING ROOM HELP
• TOP VVAGES
• OVERTIMK

• PROFIT SHARING

• LIFE, MEDICAL &
DISABII.ITY INSURANCE

APPLY IN PERSON
8 a. m. —• 6 p. a.

COURTESY MTG. C0.
7343 W. VVilson Avė., 867-8900

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

CHEMIST OR TECHNICLAN
For Petroleum Testing Lab. .

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

HELP VVANTED VYRAI

Excellent Immediats Opportunity For

LEAD MAN-FOREMAN
Mechanical, Electro-Mechanical, Electronic 

Assembly and Tęst.
Interesting Automatic Solid State Computer Controlled. 

VVeighing and Labeling Device.
Totai System Responsibility-Coimpensation 
To Match Experience and Capabilities.

Netv Facility — Nevvly Eųuipped.
ALL INQUIRIES IN CONFIDENGE.

SANITARY SCALE COMPANY
910 E. Lincoln Avė., Belvidere, Illinois 

Area Code 815—544-2181. Ask for Ed. Karp

PRESS BRAKE 
PUNCH PRESS

SHEAR OPERATORS
$118.00 TO $130.00 A VVEEK 

Mušt be able įo make own Set-upa and read Blue Prints.
Fully Paid Company Benefits 
Hospitalization and Major Medical Insurance 
Life, Sickness and Accidents Insurance 
VVork Clothes Furnished ,;ą.„
9 Paid Holidaya
Paid Vacation 
Cost of Living Allovvance

STRICK CORPORATION
9300 SO. DREXEL, CHICAGO, ILLINOIS 

— An Eųual Opportunity Employer — "

f



mirė miškų inž. K. ŠČESNULEVIČIUS

1966 m. gruodžio 16 d. stai
giai mirė inž. Kazimieras Sčes- 
nulevičius, sulaukęs vos 63 m. 
amžiaus. Gimė 1903 m. liepos 

t 21 d. Voroneže, Rusijoje. Bai
gęs 4 kl. M. Yčo gimnazijos, 
1918 m. kartu su tėvais atvyko 
Lietuvon ir apsigyveno Korliš- 
kio miškų urėdo sodyboje, Dau
gų valse., Vilniuje baigė 5 gim
nazijos klasę. 1920 m. dalyva
vo kovose partizanų būriuose. 
1921-22 m. tarnavo Alytaus mi- 

* škų urėdijos Dušnionių girinin- 
* ku. 1926 m. įstojo į Dotnuvos 

u. technikumą ir pasirinko mi 
škininkystės skyrių, kurį baigė 
1930 m. Eidamas mokslus tech
nikume, buvo moksleivių šaulių
būrio vadas.

1932 m. baigė Vienos Aukšto 
sios žemės ūkio kultūros moky
klos miškininkystės skyrių. 
1932-33 m. buvo Jurbarko miš
kų urėdijos girininkas be giri- 

j ninkijos. 1933 m. perėjo tarnau 
ti į valstybės kontrolę, kur iki 
1936 m. buvo revizoriaus padė
jėjas ir nuo 1937 m. vyresnis 
revizorius.

1940 m. pradžioje grįžo miš
kų departamento tarnybon ir 
dirbo centre. Bolševikams oku
pavus Lietuvą, buvo nukeltas 
į maisto pramonės komisariatą 
ir paskirtas žuvų ūkio skyriaus 
viršininku. 1941 m. jau laike 
vokiečių okupacijos liepos mėn. 
pabaigoje, buvo paskirtas Tra

kų miškų urėdu ir 1942 m. miš
kų revizorių. Iš Trakų urėdijos, 
vieną dieną į savaitę, važiuoda
vo į Vilniaus universitetą Miškų 
fakultetą, kur lektoriaus teisė
mis dėstė žuvininkystę. 1943 
m. buvo iš Trakų urėdijos per
keltas į generalinę Miškų direk
ciją vadovauti vienam iš direk
cijos skyriui. 1944 m. liepos ga
le kartu su žmona ir tėvais pa
sitraukė iš Lietuvos Vokietijon, 
kur 1944 m. rudeny buvo pas
kirtas Bavarijos miškuose eiti 
girininko pareigas. 1948 m. at
vyko į JAV ir apsigyveno Chi
cagoje. Chicagoje iki 1964 m. 
dirbo fabrike paprastu darbinin 
ku. Pramokęs anglų kalbos, ga
vo inžinieriaus darbą Dlinojaus 
Valstijos kelių departamente, 
kur ir dirbo iki mirties..

K. S. turėjo lengvą rašymo 
stilių ir nemažai rašė: Lietuvoj 
Mūsų Giriose, Gimtajame Kraš
te. Išspausdino Mūsų gėlųjų 
vandenų žuvys,

Amerikoje daug rašė—Nau
jienose, Drauge, buvo pirmasis 
Girių Aido redaktorius ir ben- 

! dradabis. Gyvendamas Ameri
koj sielojosi Lietuvos miškais 
ir kuomet diskusijos prasidėda
vo dėl Lietuvos miškų, jis da
irėsi gyvesnis ir karštai svarstė 
kaip Lietuvos miškų praeitį, 
tiek ir dabartį.

Domėjosi miškų literatūra ir 
miškų klausimais, sudarė nema

A. -Į- A.

Inž. ALFONSUI SEMENUI mirus, 
jo motiną PRANĘ SEMENAVIČIENĘ ir seserį EMI
LIJA GAUČIENĘ su šeima giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Janina ir Pranas žitkai

VVashingtone iškritus sniego taip atrodo Baltieji Rūmai ir .jų kiemas.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

PATAISA LIETUVOS PARTIZANŲ
ISTORIJAI

J , '' M .
Kai iš spaudos išėjo Br. Kvi partizanų veiklą, reikėtų žvelg- 

klio kapitalinio veikalo “Mūsų ti į “Kunigaikščio Žvalgaičio”
Lietuva” U tomas, su džiaugs
mu knygą beskaityydamas, su
radau ir vieną netiklumą, lie
čiantį Lietuvos partizanų veik
lą pokario metais Biržų apskr. 
Apie tą klaidą painformavau 
knygos autorių, ir gal būt pas
kutiniame veikalo tome toji klai 
da bus atitaisyta. Tik kai tą 
pačią klaidą pakartojo ir Lie
tuvių enciklopedija paskutinia- 

*me (35) tome, tai jau laikas 
ją viešai patikslinti, juoba, kad 

4 turimą brangią medžiagą apie 
Lietuvos partizanus reikia kuo 
tiksliau klasifikuoti.

Biržų apskrityje žinau du Ža 
deikių kaimus: vienas Pasvalio 
vals., kitas Vabalninko. Kaip 
tik Vabalninko valsčiaus Ža
deikių kaimo apylinkėse poka
rio metu aktyviai veikė Lietu
vos partizanai. Pradžioj jie pri
klausė av. kpt. Tindžiulio rink
tinei, o vėliau—“Sierakauskio” 
rinktinei, kuries vadovybėj pa-' 
skutiniu metu buvo ir Romas 
Petronis. O dabar štai Lietuvių 
enciklopedija ir Romą Petronį, 
ir P. Galvanauską, ir Br. Vai
vadą lengvai nukėlė į Pasvalio 
valsčiaus Žadeikius, už kokių 
50 kilometrų.

Skaitytojas paklaus: iš kur 
rašąs šiuos žodžius tai žino?At 
sakymas paprastas: 1964-65me 
tais perskaičiau beveik visą 
^sovietinę literatūrą, liečiančią 
Lietuvos partizanus (sovietų 
terminu — “buržuazinius ban
ditus”). Viename iš LTSR Mok

♦ slų akademijos išleistų leidinių 
radau ir čia minimo partizano 
Romo Petronio tardymo proto
kolą, surašytą enkavedistų. Šis 
narsus vyras, kaip jau anksčiau 
“Drauge” buvau rašęs, rezisten 
cijos lauke išbuvo nuo 1945 iki 
1952 m., kol pateko į klastin-

*gas priešo pinkles. O tam jo
4 tardymo protokole visur fi

gūruoja Galvokų miškas, Kup- 
reliškio bažnytkaimis su bažny
čia, kurios varpinėje buvo par
tizanų ginklų sandėliai (yra pa
skelbta ir nuotrauka), taip, 
kad visos šios apylinkės liečia

* tik Vabalninko valsčiaus Žadei
kius, kur iir kovojo “Sierakaus
kio” partizanų rinktinės vyrai.

Todėl tie partizanai su Pas
valio vals. Žadeikių kaimu nie
ko bendro neturi. Norint tirti 
Pasvalio vals. Žadeikių kąimo

partizanų rinktinę. Bet, deja, 
apie šios rinktinės partizanų 
veiklą sovietinis okupantas dar 
neišleido dokumentinio leidinio, 
o tik teko užtikti kiek medžia
gos paskirose apybraižose.

VL Rm js

žą knygyną. Ypatingai turtingi 
iš Vilniaus archyvo, iš senų do 
kumentų miškų klausimais pa
daryti nuorašai. Jo atsiskyri
mas iš gyvųjų tarpo yra skau
dus ne vien jo giminėms, bet ir 
visai miškininkų šeimai ir ypa
tingai man netekus gero, nuo
širdaus bičiulio. Ilsėkis ramy
bėje. . .Ant. Rukuiža

CHICAGOJE
TRANSLIUOJA POPULIARIĄ 

OPERA
Radijo stotis WGN gruodžio 

24 d. 1 vai. po piet transliuoja 
gyvai iš Metropolitan scenos 
Gounod populiarią operą Faus
tą. Diriguoja prancūzas Alain 
Lombard..

UŽSAKĖ LOKOMOTYVŲ
New York Central geležin

kelis užsakė 10 dyzelinių loko
motyvų, kuriuos padarys Gene 
rai Electric bendrovė La Gran
ge priemiestyje. Lokomotyvai 
išvystys 3,000 arklių jėgą. Jie 
kaiuos 2.2 mil. dolerių.

SEPTYNIŲ METŲ MIRTIES ATMINIMUI

UŽ A. f A. PIJŲ STONČIŲ
bus atnašaujamos šv. Mišios 23 dien. 7 vai. ryto Aušros Vartų 
bažnyčioje.

Antras šv. Mišias laikys kun. Mažrimas Kūčių dieną 6 vai.
Trečios šv. Mišios bus per šv. Kalėdas 9 vai. ryto tėvų 

Jėzuitų koplyčioje.
Visus gimines ir pažįstamus prašome dalyvauti pamaldose.

Ačiū.
IZABELE STONČIENE IR VAIKAI

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
gruodžio 20 dieną, Sarsotoj, Floridoj mirė

.A.
EDNA KUMPUS,

sulaukusi 77 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Amerikoje, di
desnę dalį Chicagos priemiesčiuose, išgyvenus 62 metus.

Pasiliko dukra Anna Razmin su vyru ir sūnus Alfonsas 
Fntz. marti Wilma, anūkai: Allen ir Mary Ann, brolvaikiai ir 
kiti giminės.

Lietuvoje liko broliai: Andrius ir Jonas Raslavičiai, sesuo 
Ona Veiverienė ir brolvaikiai bei dukterėčios.

Laidojama bus penktadienį, gruodžio 23 d. iš Wilson 
Funeral Home, Tuttle Ave., Sarsota, Fla.

Nuliūdę: dukra, sūnus ir kiti giminės.

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATA RNAVIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoj spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės vi
soje Amerikoje.

Draugo spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas knygas, 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
venimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

Kviečiame visus organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5 - 9500

UŽDARO VYRŲ
SLAUGIŲ MOKYKLĄ

Broliai aleksijonai praneša, 
kad jie uždaro vyrų slaugių mo
kyklą, nuo 1898 metų veikusią

prie jų ligoninės, 1200 W. Bel- 
den. Mokykla buvo vienintelė A- 
merikoje vyrų slaugių įstaiga. 
Ją išėjo daugiau 700 vyrų slau
giu

A. + A.
Inž. ALFONSUI SEMENUI mirus, 

gilaus liūdesio prislėgtas žmoną STASĘ ir dukrą 
NIJOLĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Valerija ir Vladas Vaitiekūnai

A. -f- A.
Inž. ALFONSUI SEMENUI mirus, 

jo žmoną STASĘ, dukrą su šeima, tėvus, seserį ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liū
di

Lietuvių Motery Klubą Federacijos 
Chicagos Skyriaus Valdyba ir Narės

A. + A.
Inž. ALFONSUI SEMENUI mirus, 

jo žmoną STASĘ, gimines, ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Sofija ir Domas Adomaičiai 
Prudencija ir Vytautas Bičkai

A. -f A.
Inž. ALFONSUI SEMENUI mirus,

jo žmoną STASĘ SEMĖNIENĘ nuoširdžiai užjaučia

Elena ir Aleksandras 
Kučiūnai

A.-f-A.
INŽ. ALFONSUI SEMENUI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame motinai PRANEI SE- 
MENAVIČIENEI, seseriai EMILIJAI GAUČIENEI, žmo
nai STASEI SEMĖNIENEI ir dukrai NIJOLEI.

Vida ir Giedrius Meilei 
Vanda ir Kazys Vaitkevičiai

A. -f- A.
Inž. ALFONSUI SEMENUI 

mirus, žmonai, dukrai, motinai ir kitiems artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia

Chicagos Anglijos Lietuvių 
Klubas

A. f A.
Dipl. inž. ALFONSUI SEMENUI mirus,

jo žmoną, dukrą ir gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Birutė ir Juozas Briedžiai

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef. PRospect 8-0833 PRospect 8-0834

EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

<605

4330
C7

34
South

Tel

Telef

YArds
South

LA

Hermitage Avenue
1741

California Avenue
0440 ir LA 9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 2BSL
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS

2533 West 7Ist Street Tel. GR 6 
1410 So. 50tJi Ave., Cicero Tel. TO 3-

AIKSTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

FUNERAL HOME

T H RE E
AJR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVE.
PETRAS BIELIONAS

3307 S. LITUANICA AVE.

3354 S. HALSTED STREET

Tel. LAfayette 3-357$

Tek Y Arda 7-3401

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE.

3319 S. LITUANICA AVE.

Tek COmmodore 4-2228

Tek YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN ILL. TEL. 636-2320

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti. 
Pasinaudokite Draugo „Oassified“ skyriumi

t



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1966 m. gruodžio 22 d. CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

X Sftud. Gediminas Kudirka,
studijuojąs architektūrą, gruo
džio 12 d. eidamas per gatvę 
ties Congress ir Columbus Dr. 
buvo sunkiai sužeistas prava
žiuojančio automobilio ir nuvež 
tas į Presbiterian - St. Luke li
goninę, kur buvo rasti nulauž
ti trys didieji kaulai abiejų ko
jų, o taip pat sunkiai sužalota 
galva ir viduriai. Dabartiniu 
laiku jis yra sunkioje sveika
tos padėtyje. Jo motina — dan
tų gydytoja P. Kudirkienė-Žmui 
dzinaitė labai susirūpinusi sū
num. Atsilanko taip pat dr. Sta 
sys Žmuidzinąs, kuris padeda 
tvarkyti jo gydymą ir kitus rei
kalus. Ligonio lankymas nega
limas. Telefonas ligonio namų 
436-3395.

X Dalia Zakaraitė, jauna 
Rockfordo solistė, puikiai pasi
rodė savo balsu ir vaidyba auk 
štesniosios katalikų mokyklos 
vieno veiksmo operoj — “A- 
mahl”, muzika ir žodžiai Gian- 
Carlo Menotti, išpildydama pa
grindinę Motinos rolę.

Kalėdų rytą, nuo 10-tos vai. 
iki 11-tos vai. 45 min., ji atliks 
iš tos pačios operos solo ir due
to partijas Rockfordo televizi
joje, kanalas 13. Netrukus ma
tysim ją dainuojant, tos pat 
stoties rytinėj religinėj progra
moj, kurią praveda kun. W. P. 
Knott.

Ateinantį rudenį, Dalia stu
dijuos Urbanos universitete.

X Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjunga per 
Albiną Dumbrienę, Richmond 
Hill, N. Y., įsijungė į Lietuvių 
Fondą lietuvybei palaikyti ir 
lietuvių kultūrai ugdyti. LF 
adresas: 6643 So. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629.

X Dr. Pranas Jaras, turįs 
gyvulių ligoninę Highland, Ind., 
su visa šeima išskrido dviem 
savaitėm atostogų į Meksiką. 
Mano aplankyti Mexico City, 
Acapulco ir kitas įdomesnes vie 
tas.

X D, Šukelis vietoj kalėdinių 
sveikinimų aukoja $10.00 Peda
goginiam Lituanistikos institu
tui. (sk.)

X Spalvingi mozaikos darbai 
puošia ir atgyvina kiekvieną 
butą, o jų galėsite įsigyti atsi
lankę į Klaipėdos Uosto mugę, 
kuri įvyks sausio 22 d. Jauni
mo centre. Mugės pradžia 12 v.

(pr.)
X šv. Mišios už a. a. dr. An

taną Gylį bus laikomos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioj gruodžio mėn. 
25 d., 11 vai. Chicagos Ateiti
ninkai sendraugiai kviečia vi
suomenę gausiai dalyvauti.

(pr.)
X Pakšto salėje Naujųjų 

Metų sutikimas. Teirautis tel. 
YA 7-8722. (sk.)

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

'«k i

X “AURELIA” — Linksma 
lietuviška šokių muzikos plokš
telė įdainuota Aurelios Paukš- 
telienės — Jaraitės. Įsigiju- 
siems ši graži plokštelė duos 
daug malonumo savo romantiš
komis melodijomis ir lietuvišku 
švelnumu, (sk.).

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

X Edna Kumpus, sulaukusi 
77 metų amžiaus, gruodžio 20 
dieną, mirė Floridoj, Saratogos 
mieste. Amerikoj išgyveno 62 
metus. Pasiliko dukra Anna Ra 
zmin su vyru ir sūnus Alfon
sas Fritz su žmona ir vaikais. 
Velionė didesnę amžiaus dalį 
išgyveno Chicagos priemiesčiuo
se.

X Vakar “Drauge” paskelb
toji Marąuette Parko Namų sa
vininkų d-jos valdyba yra 1966 
m., o ne 1967 m. Valdyba kvie
čia visus namų savininkus stoti 
į draugiją.

X Jonas Kenilis, visuomeni
ninkas, patikrinęs sveikatą Sv. 
Kryžiaus ligoninėje, stiprus ir 
patenkintas grįžta Kalėdoms 
namo.

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

— Kūčių vakarą, gruodžio 
24 d., 9:30—10 v. v. Tėvynės 
Garsai Člevelande perduos pran 
ciškonų provinciolo poeto Leo
nardo Andriekaus kalėdinį žodį 
ir bendradarbių reportažus iš
N. Zelandijos, Šveicarijos, D. 
Britanijos, Vasario 16 gimnazi
jos, Kanados ir kitų kraštų, 
kaip lietuviai švenčia Kalėdas 
tuose kraštuose.

Gilaus turinio ir švenčių nuo
taikos kupinose programose ka 
ledines giesmes atliks solistė Al 
dona Stempužienė, Aukuro an
samblis, Šv. Jurgio parapijos 
choras, Dainavos ansamblis ir 
Alice Stephens moterų choras.

Visi Clevelando lietuviai kvie
cianu įsijungti radijo aparatus Bill Gage, kilimų valymo įs- ] skyrė $4,263,000 naujo nusilei-j Federalinė vyriausybė pasky- 
ir pasiklausyyti šių dviejų Tė- taigos prezidentas, praneša, kad dimo tako įrengimui ir kitiems Į rė $2,998,840 slaugymo progra- masi s'udarytl 
vynėe Garsų kalėdinių progra- kambarinio dydžio kilimas metų pagerinimams Chicagos O’Hare j mos rūmų statybai prie Illinois Brazdžionis pakvietė, ka 
mų‘ bėgyje sugeria apie 35 svarus aerodome. 1 universiteto Chicagos skyriaus, artimiausioj ateity buvę Angli-

— J. Račiūnas, PLB pirm., dulkių. Jis turėtų žinoti, nes jo 
vieši Australijoj, kur Sydnė- [Magikist Rug Cleaners įstaiga 
juj, lietuvių sporto šventės me- kasmet išvalo apie 150,000 kili-
tu pasakė atidaromąjį žodį . mų.

LIETUVIŲ MUZIKŲ ŽINIAI
Pagal Bažnyčios drausminę Markaitis, S.J., prof. J. Žilevi- 

tvarką liturginiam ir bendrai čius, prof. J. Bertulis, ir prof. 
viešam giedojimui ar grojimui dr. L. šimutis, Jr. Komisijos 
bažnyčiose skirtos kompozici- adresas yra: 2345 W. 56 St., 
jos turi būti patvirtintos ati- Chicago, UI., 60636.
tinkančios instancijos. | Muzikai yra prašomi visus

Yra paskirta tuo tikslu Lie- naujus kūrinius, skirtus giedo- 
tuvių Religinės Muzikos komi- jimui ar grojimui bažnyčiose 
sija, kurios nariais yra: kun. ar už bažnyčių liturginėse apei 
V. Budreekas, M. M., tėvas B. gose, siųsti tuo adresu.

MAROUETTE PARK - AMERIKOS UETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA G0 S A VINGS METAMS

AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. VVESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 60636 TEL GR 6-7575
CHICAGO SAVINGS AND I.OAN BENDROVft, viena tarp žy- 

apylinkėsmesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apyfi 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 42 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukštą dividendą. Per paskutinius 10 metų Chicago 
Savings išmokėjo savo taupytojams virš 12 milijonų dolerių di
videndais. šiais metais Išmokami dividendai sieks beveik du 
milijonus dolerių. Mes nesi veržiame tapti pačia didžiausia ben
drove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai lr teikti pačius 
geriausius patumavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, norta! prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyveninio sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Benrovę, išaugusią { virš $80,000,000 turto ištaigą

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, ypatingai 
tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 80 milijonų dolerių finansinės 
įstaigos, vienos įdomiausios visoje Chicagoje. Pradedant liepos (Ju- 
ly) 5 diena visi atsilankiusieji bus vaišinami šaltu lemonadu, skania 
kava su lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais. Nėra reikalo būti mū
sų taupymo ir skolinimo nariu, kad galėtumėte pasisvečiuoti pas mus. 
Atvykusiems bus parodyti visi bendrovės įrengimai, pagerinimai ir

1. Insur ed Family Savings (
2. College Bonus Savings
3. Christmas Club Savings
4. Vacation Club Savings
5. Home Mortgage Loans
6. Home Improvement Loans
7. All Types of Insurance

Ateities Atžalynas gruodžio 14 d. Dariaus ir Girėno posto salėje išpildė Kalėdinę programą Lietuvių 
Prekybos Rūmų narių pobūvyje. Nuotr. V. Račkausko

CHICAGOS ŽINIOS
DARBINGAS PASTAS

Chicagos paštas gruodžio 16 I Chicagos paštas švenčia gruo 
d. išrūšiavo 22,968,000 laiškų džio 26 d. Tą dieną laiškai ne- 
ir paketų. ‘Tai rekordinis skai- bus išnešiojami į namus ir ver- 
čius. Paprastai per dieną išrū
šiuojama apie 9 mil. gabalų.

GAISRAS FILMŲ STUDIJOJ
Gaisras Stork - Line filmų ir 

chemikalų studijoje, 3357 West 
Irving Park rd., sudarė apie 
$25,000 nuotolių.
PIRMAS AMERIKOJE MEDI- 
KOPTERIO PATARNAVIMAS

Cook County ligoninė prama
to už kelių mėnesių pradėti pir 
mą Amerikoje civilinį medikop- 
terių patarnavimą. Medicopte- 
riai yra helikopteriniai ambulan 
sai. Jų pagalba, sužeistasis gali 
būti per 10 minučių iš bet ku
rios miesto dalies nuskraidintas 
tiesiog į ligoninę.
KILIMAI SUGERIA

DAUG DULKIŲ

•ii

pagražinimai. Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pihną įstai
gos aukštą, Laimės šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir 
išdalinama kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200100. 
Pamatysite plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kam
barį, kuriame yra vietos 260 asmenų ir kuris veltui duodamas orga
nizacijų susirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame ką^ą. Šis 
kambarys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių pre-

zidentų paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite 
įvairių rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patagumų, kuriais 
per metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai’

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

8. Sėli and redeem U. S. Bonds
9. Safety Deposit Boxes

10. Free Community Rooms for 
your organization meetings. 
(Free Coffee)

11. Cash checks and pay all family 
bilis with our special money

order checks. No service charge 16. Two large Free Parking Lots
to members.

12. U. S. Postai Stamps Machine 
Service

13. We sėli Travelers Checks
14. Save-by-mail Kits
15. Notary Public Service

17. Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers

18. Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ........................ 12:00 PJL—8:00 P JI
TUESDAY........................ 9:00 AJI.—4:00 PJL
WEDNESDAY ............... Closed AU Day
THURSDAY  ................ 9:00 A.M. —8:00P.M.
FRIDAY.......................... 9:00 AJI. —8:00 P.M.
SATURDAY.....................9:00 AJH 12 >80 P.M.

PAŠTAS NEVEIKS

slo 'staigas.
OPEROS UŽDANGA

PAKILO IR NUSILEIDO
Chicagos Lyric opera užbaigė 

13-tą ir ilgiausi sezoną. Uždan
ga pakilo 43 kartus. Opera tu
rėjo $1,115,164 pajamų Sezo
nas užbaigtas su $614,000 defi
citu.

ŠIOS SAVAITĖS KON
CERTAI

Chicagos simfoninis orkest
ras gruodžio 22 ir 23 d. duoda 
š ą programą: Wagnerio Preliū 
dą ir kitas ištraukas iš operos 
Tristan and Isolde; ir Bruckne- 
rio Simfoniją nr. 8. Diriguoja 
svečias Rafael Kubelik.

PASKYRĖ PINIGŲ AERO
DROMUI

Federalinė vyriausybė pa-

Dirigentas Aleksandras Kučiūnas, gruodžio 16 d. Jaunimo centre, ryšium su pilno operos Gražina kla- 
vyro atspausdinimu skaitė paskaitą apie tą operą ir kodėl ji buvo pasirinkta Chicagos Lietuvių Operos 
1967 metais. Nuotr V. Račkausko

750 ŽUS ŠVENČIŲ METU
Nacionalinė saugumo taryba 

Chicagoje praneša, kad Kalėdų 
proga iki 750 asmenų žus au
tomobilių nelaimėse.
UŽDARE SLAPTAS SPIRITO 

VARYKLAS
Licensed Beverage Industries 

Chicagoje pranešė, kad 1965 
m. federalinio iždo slaptoji po
licija uždarė 19,391 slaptą spi
rito varyklą. Dėl neiškolektuo- 
tų už spiritą mokesčių, iždas 
turėjo apie 800 mil. dol. nuos
tolių.

NAUJA MOKYKLŲ
STATYBOS PROGRAMA

Chicagos viešųjų mokyklų
superintendentas James Red- 1967 m. valdyba: St. Matulis— 
mond pasiūlė švietimo tarybai pirm., Br. Pužauskienė — vice- 
penkmečio statybos projektą pirm., S. Polikauskienė—sekr., 
750 mil. dolerių sumoje. Projek K. Rožanskas — ižd., A. Ra
te pramatoma statyti 12 aukšt. gauskas kultūrinių reikalų ve- 
mokyklų, 28 pradinių mokyklų, dejas. Kontrolės komisijon iš- 
praplėsti 81 mokyklą ir reabili- rinkti: J. Kiburas, A. Rumšą ir 
tuoti 267 mokyklas. Balys Brazdžionis. Po to buvo

padėkota buvusiai valdybai prie 
ky su Paliuliu, aptartas veiki
mo planas.. Ypač bus stengia- 

klubo statutas,

NAUJAS UNIVERSITETO 
PASTATAS

ANGLIJOS LIETUVIŲ KLU
BAS CHICAGOJE

Šeštuosius metus pradėjo sa
vo veikla buvusių Anglijoj susi 
organizavęs lietuvių klubas. Jo 
tikslas yra padėti nelaimėj iš
tikusius tautiečius, remti Brita
nijoj ir kitur jaunimą, spaudą, 
aktualius visuomeniškus reika
lus, Lietuvos laisvės kovą. Jam 
priklauso visi tautiečiai, kurie 
yra gyvenę po Britanijos vė
liava.

Šįmet klubo pobūvis atnešė 
nemaža pelno. Klubo valdyba 
gruodžio 4 d. valdybos ir narių 
susirinkime pelną paskirstė: 
100 dol. Lietuvių fondui (jau 
bus 400 dol.), Jaunimo centrui 
25 dol., Balfui 25 dol., Vasario 
16 gimn. 25 dol. Nottinghamo 
Jaunimo centrui, Anglijoj, $25, 
prez. K. Griniaus paminklui 25 
dol., velionio Kaulėno paminklo 
statybai 25 dol., “Europos Lie
tuviui” ir kitiems dar ateinan
tiems svarbiems reikalams bus 
paskirstyta pagal svarbą. Bus 
paremti Skautai Anglijoj ir jau 
nimo organizacijos bei mokyk
los.

Susirinkime buvo taip pat 
slaptu balsavimu išrinkta nauja

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS 

NUO Š. M. SPALIO 
1 DIENOS

joj lietuviai siųstų savo išgyve
nimus “Europos Lietuvio” red.
K. Barėnui, nes jau po naujų 
metų bus pradėta redaguoti Bri 
tanijos lietuvių istorija. Iš bu
vusių Anglijoj lietuvių daug 
turi įvairių nuotraukų ir išgy
venimų, todėl rašykit kas galit 
ir viską pasiųsti reikia, kam pa 
togu, galima medžiagą įteikti 
Chicagoje: 2646 W. 71 St., Chi
cago, IU., 60629.

Yra atsiųsti DBLS blankai, 
kuriuos užpildžius suteikiamas 
įgaliojimas Namų akcijas per
leisti s-gai. Kas tokias akcijas 
turi prašomi pasitarti su val
dyba. BaJ. Brazdžionis

■
»

DR. KAZIO GRINIAUS
minėjimas

Gruodžio 17 d. Chicagoj, Ba- * 
lėto salėj, įvyko trečiojo Lietu * 
vos respublikos prez. dr. Kazio 
Griniaus šimtojo gimtadienio 
minėjimas, kurį atidarė adv. 
Liudas Šmulkštys, pakviesda
mas kalbėti Lietuvos gen. kons. 
dr. P. Daužvardį. Paskui sekė 
dr. Jono Valaičio paskaita “D.
K. Griniaus gyvenimas ir vei
kla”. Dr. Valaitis, tylus moksli
ninkas, savo gabumais prasimu
šęs į profesorius, aktyvus San
taros - Šviesos, Alto veikėjas 
ir gabus paskaitininkas. Jo pa
skaitą dr. Dalia Sruogaitė-By- 
laitienė visą laiką iliustravo ek 
rane. Per 25 paskaitos minutes, 
minėjimo dalyviai pamatė ir iš
girdo labai daug apie dr. K. 
Grinių, jo vienminčius ir apla
mai to meto lietuvius veikėjus,

Po trumpos pertraukos, Chi- 
cagos scenos darbuotojų sąjun
gos aktoriai: Zita Kevalaitytė - 
Visockienė, Regina Stravinskai- 
tė, Leonas Barauskas ir Kazys 
Veselka, Algimantui Dikiniui re 
žisuojant, vaidino ištrauką iš 
rašytojo Antano Rūko knygos 
“Mano tautos istorija”. Deko
racijos buvo dailininko Jurgio 
Daugvilio. Puiki aktorių vaidy-* 
ba, šviesų efektai, susirinkusius 
maloniai privertė pergyventi šią 
veikalo ištrauką. Pabaigus vai- * 
dybą, dalyviai iškvietė veikalo 
autorių ir dar ilgai plojo akto
riams, nenorėdami skirstytis.

Sausio 8 d. 2 v. p. p. Ciceroj, 
parapijos salėj, įvyks dr. K. 
Griniaus 100 metų gimimo pa- * 
minėjimas. Steponas Paulauskas

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

$15,000.00




