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IŠ VISUR

15-500 JAV karių 
Vokietijon

FRANKFURT, V. Vokietija. 
— Nuo sausio 6 d. vyksta JAV 
karių, 15.500 vyrų, perkėlimas, 
oro keliu, iš JAV į Fed. Vokie
tiją. Jie dalyvaus kariniuose 
pratimuose, kurie nuo š. m. sau 
šio 20 d. numatyti vykdyti Ba
varijoje, 30 mylių atstu nuo 
Čekoslovakijos sienos. Tie pra
timai, vadinami “Reforger”, tu
rėjo vykti po kelių mėnesių, bet 
jų pradžia nukelta į sausio m., 
sovietams okupavus Čekoslova
kiją. Pratimai reiškia: siekiama 
stiprinti Atlanto sąjungą. 
Sovietai teigia: NATO vykdo

agresijos planus...

Penki transportiniai lėktuvai 
nutūpė Frankfurto “Reino - 
Maino” aerodrome. Porai lėk
tuvų teko susidurti su kliūti
mis, dėl blogų oro sąlygų ar 
mechaninių sutrikimų jiems te
ko nusileisti Labradore ir Azo
rų salose.

Sov;etų “Tass” žinių agentū
ra paskelbė savo komentato
riaus nuomonę: “Tai naujas pro 
vokacijos žygis... jis dar labiau 
sukels įtampos nuotaikas Eu
ropoje”. Rusai teigia, esą, ne
santi jokia paslaptis, kad NA 
TO nukreipta prieš “socialisti
nius kraštus, toji Sąiunga vyk
danti imperialistinius, agresyvi- 
nius planus...”

JAV aviacijos polic:ja Frank
furto aerodrome sulaikė du so
vietų žurnalistus, nes jie buvę 
įtartinai susidomėję atskridusių 
JAV karinių lėktuvų, su kariais, 
judėjimu...

Naujas ryšių viršinin
kas Lietuvoje

VILNIUS. — Pereitų metų 
pabaigoje L’etuvoje mirus ryšių 
ministrui Nikalojui Belianinui, 
nuo š. m. pradžios naujuoju ry
šių ministru paskirtas Kostas 
Onaitis, gimęs 1935 m. Jis 1958 
m. baigė Leningrado Elektro- 
techninį ryšių institutą ir ligi 
1961 m. dirbo Marijampolėje 
ryšių mazgo viršininku. Tais 
metais perkeltas į ryšių minis
teriją Vilniuje; 1964 — 1966 m. 
buvo ministerijos vyr. inžinie
rius, 1966 — 1968 m. rusų buvo 
komandiruotas į Kubą, kur bu
vo Kubos ryšių ministro pa
tarėju. Naujas rusų valdinin
kas pažadėjęs pagerinti pašto 
pristatymą okup. Lietuvoje.

• Laoso du trečdaliai yra ko
munistų kontrolėje — paskel
bė komunistų partizanai krašte. 
'Komunistams pritarianti pusė 
krašto gyventojų.

Gynybos vadovai Washingtoner 
M. Laird (kairėje) su neseniai pa
skirtuoju jo pavaduotoju D. Pac- 
kard (dešinėje). Šio pastarojo, 
elektronikos pramonininko, meti
nės pajamos siekia 850.000 dol.

Vietnamo fronte — čia JAV marinų patrankos ties Dong Ha, netoli 
Laoso pasienio, kur 5.000 sąjungininkų dalinių pastaruoju metu vyk
dė priešo valymo veiksmus

Ar reikės siųsti šarvuočius į Maskvą?
Skelbia estai savo memorandume — Iie teigia: sovietuose reikalinga ne tik inte
lektualinė, bet ir politinė laisvė, reikia garantuoti mažumos opozicijos teises — 
Reikalauja paleisti drąsiausius sovietų visuomenės atstovus - rašytojus

Sirhan byla prasidėjo
Teismo salės langai 
su plieno plokštėmis

LOS ANGELES. — Vakar 
Los Angeles teisingumo rūmų 
aštuntame aukšte prasidėjo 
Sirhan B. Sirhano, įtariamo pra 
ėjusių metų birželio 5 d. nužu
džius senatorių R. F. Kennedy, 
byla. Teismo posėdžiai vyksta 
nedidelėje salėje, kurios langai 
bei durys saugumo sumetimais 
sutvirtintos plieno plokštėmis. 
Sirhaną gina trys advokatai.
Byla gali užsitęsti du ir daugiau 

mėnesių
Numatoma, kad apie dvi sa

vaites vyks bylos prisiekusiųjų 
kolegijos (jury) sudarymo vyk 
smas. Liudininkų, kurių būsią 
apie 200 ar net daugiau, tarpe 
bus teisiamojo motina ir du bro 
liai. Pati byla gali vykti apie 
du mėnesius ar net ilgiau.

Kaltinamasis tardymo metu 
pareiškė esąs nekaltas. Jei Sir
han ir būtų pripažintas kaltu, 

i jis galėtų išvengti dujų kame- 
1 ros. Pagal vieną Kalifornijos 
valst. įstatymo straipsnį kalti
namasis. nors ir pripažintas, tei
siniu atžvilgiu, vis'škai sveikas 

. protiniai, gali būti rastas esąs 
I peatsakingas už įvykdytus veiks 
mus.

įvairios žinios
• Paskyrimai JAV karinėje 

(vadovybėje: R. Nixonas pasky
rė sausumos kariuomenės sek
retorium ligšiol buvusį Stanley 
Resor, aviacijos sekretorium — 
R. Seamans Jr., ir laivyno sek
retorium, ligšiolinį Rhode Is- 
land valst. gubernatorių John
Chafee.

• S. Agnew, išrinktas naujuo
ju JAV viceprezidentu, vakar 
atsistatydino iš Maryland vals
tijos gubernatoriaus pareigų.

Kaip jau “Drauge”, š. m. sau
sio 5-6 d., skelbta, Vakaruose, 
Fed. Vokietijoje, “Frankfurter 
Allgemeine” dienrašty praėj. me 
tų gruodžio 18 d. įdėtas Estijos 
“technikinės inteligentijos” atsi
šaukimas - memorandumas. Jo 
tekstą “Draugui” parūpino mū
sų korespondentas Bonnoje V. 
B. Galimas dalykas, “Draugo” 
dienraštis bus pirmasis ar vienas 
pirmųjų laikraščių JAV-se paskel 
bęs plačią Estijos gyventojų atsi
šaukimo santrauką.

Iškelta mintis : ne tik Stalinai, 
bet ir visuomenė atsakinga

Vakar įdėjome atsišaukimo- 
memorandumo mintis, daugiau 
liečiančias sovietinio gyvenimo 
moralinę padėtį bei priežastis, 
kurių dėka atsiranda Stalinai bei 
įvairios blogybės. Atsišauki
mo autoriai buvo iškėlę mintį, 
kad už neigiamus reiškinius at
sakinga ir pati sovietinė visuome
nė, joje išryškėjusi kritikos stoka, 
padlaižiavimas ir kt Pabrėžta 
mintis: sovietinė visuomenė gy
vena netikros politinės pusiau
svyros laikmetį.

Reikalinga ne tik intelektualinė, 
bet ir politinė laisvė

Toliau atsišaukime (kaip nu
rodo mūsų korespondentas, jo

Prancūzija stabdo paramą Izraeliui
Smūgis Izraelio aviacijai

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybė, neseniai pasmerku
si Izraelio aviacijos įvykdytą 
puolimą Beiruto aerodrome (su 
naikinus 13 Libano keleivinių 
lėktuvų) dabar paskelbė sulai
kanti ivairių ginklų, jų tarpe ir 
aviacijos dalių, siuntimą Izrae
liui. Seniau prancūzai susilaikė 
t’ekę Izraeliui 50 “Mirage” ti
po lėktuvų - naikintuvų. Jie bu
vo užsakyti dar prieš 1967 m. 
karą.

Prancūzų gamybos lėktuvai 
Izraelio aviacijai turi nepapras
tos reikšmės. Jų dėka Izraeliui 
1967 m. pavyko arabams suteik
ti lemiamus smūgius. Vėliau 
Izraelis vykdė arabų puolimus 
Jordane, panaudodamas pran
cūzų “Mystere” ir “Mirage” lėk 
tuvus.

Sovietų laivai Jemene
MASKVA. — Sovietų žinių 

agentūra Tass pranešė, kad 
Sovietų Sąjungos karo laivų bū
rys, vadovaujamas pirmojo ran 
go kapitono S. Korostelevo, — 
raketnešis “Admirolas Foki- 
nas”, raketnešis laivas “Gnev- 
nyj”, eskadrinis minininkas, 
tanklaivis ir vienas transporto 
laivas sausio 2 - 7 dienomis lan
kėsi su draugišku vizitu Jeme
no liaudies respublikos Adeno 
uoste. Reikia manyti, kad šis 
lankymasis sietinas su sovietų 
noru išplėsti savo įtaką Arti
muose rytuose, tam reikalui pa
naudojant įtampą Izraelio ir jo 
'kaimynų tarpe.

• “Astronaiutų diena” Wa- 
shingtone vyksta ryt. Trys ast
ronautai įvykdę istorinį skry
dį gruodžio 21-27 d., bus pa
gerbti B. Rūmuose ir jiems bus 
iteikti erdvių tyrinėjimo ištai
gos, NASA, pasižymėjimo me
daliai. Po to jie turės pasikal
bėjimą su spaudos atstovais.

tekstas, vokiečių teigimu, tikras, 
autentiškas) pabrėžiama:

Jei politinė pusiausvyra neti
kra, svyruojanti, tai kiekvienu 
metu sovietuose gali valdžion 
patekti stipri asmenybė, įsteigti 
naują stalininį režimą ir kraštą 
įstumti į naują neteisės bei prie
vartos prarają. Tokiu atveju au
kų skaičius būtų žymiai didesnis, 
kaip Zacharovo minėti 10 -15 
mil. Sovietijos gyventojų.

Prieš naujo “neo — staliniz
mo” atsiradimą galėtų atsispir
ti ne tik intelektualinė, bet politi
nė laisvė ir ryžtingesnė pačių gy
ventojų veikla. Kaip teigia estai

Užsienio politikos vairuotojai nau 
joje R. Nixono vyriausybėje: valst. 
sekr. W. P. Rogers (dešinėje) ir 
neseniai paskirtas pirmasis pava
duotojas E. Richardson (kairėje)

Izraelio diplomatų atstovas 
Paryžiuje pareiškė, kad pran
cūzų vyriausybės žygis galįs 
turėti pavojingų padarinių Iz
raelio aviacijai. Tel - Avive pa
skelbta, kad Izraelis turįs sa
vo sandėliuose pakankamai at
sarginių lėktuvų dalių — jų pa
kaksią kelis mėnesius. Izraelio 
vyriausybė, vis dėlto, susirūpi
nusi ir numato naują padėtį ap
svarstyti visu rimtumu.

Atsistatydino Libano
vyriausybė

Naujoji vyriausybė griežtesnė 
Izraelio atžvilgiu?

BEIRUTAS, Libanas. — Li
bano vyriausybės galva, min. 
pirmininkas Abdullah Yafi va
kar su keturių narių vyriausy
be pasitraukė iš pareigų. Yafi 
vyriausybė, ryšium su Izraelio 
aviatorių įvykdytu Libano lėk
tuvų sunaikinimu, buvo aštriai 
puolama visuomenės, spaudos. 
Vyriausybei daryti priekaištai: 
Beiruto aerodromas nebuvęs pa 
kankamai apsaugotas.

Beiruto spauda spėja, kad 
naujuoju min. pirmininku ga
lįs būti paskirtas buvęs valdžios 
galva Rashid Karami, Egipto 
šalininkas. 1958 m. Karami y- 
ra vykdęs maištą prieš tuome
tinį prezidentą Chamoun — tuo 
metu Beirute buvo išlaipinti JA 
Valstybių marinai, nes buvo šie 
kiama užkirsti kelią civiliniam

'karui krašte.

— autoriai, “visuomenės išlaisvi
nimas neįmanomas jai pačiai ne
dalyvaujant. Mūsų visuomenei 
dabar reikalinga plačiai suprasta 
demokratija, tiek pat, kiek žmo
gų reikia oro kvėpuoti.”

Visu eilė politinės reikšmės 
pasiūlymų

Atsišaukimo autoriai siūlo: rei 
kia įstatymu garantuoti mažu
mos opozicijos teisę. Valdinės į- 
staigos turinčios paklusti visuo
menės priežiūrai. Jėgos panaudo
jimo galia negali būti laikoma 
vadovaujančios biurokratijos pa
veldėjimo objektu.

Dar nurodoma: sovietų Aukš
čiausias Sovietas (“parlamen
tas”) turėtų būti dalykinių disku 
sijų platforma, o ne vienbalsiš
kumo mechanizmas. Rinkiminė 
sistema turi būti paremta ne vie
nos, bet kelių partijų baze.

“Tuojau paleisti drąsiausius 
visuomenės atstovus — 

rašytojus”
Estai inteligentai savo memo

randume reikalauja: reikia ne
delsiant paleisti laisvėn “vado
vaujančius mūsų (sovietų) visuo 
menės asmenis, kilniausius bei 
drąsiausius jos atstovus, pateku
sius į kalėjimus dėl jų drąsos”.

Reikia paleisti visus, prade
dant rašytojais Danieliumi ir Si-

tais, prieš Čekoslovakijos okupa
ciją 1968 m. rugpiūčio 25 d. pro
testavusiais Raudonoje aikštėje 
(dr. Pavel Litvinov, Dremliuga 
ir kt.).
Lygios teisės visiems visuomenės 

sluoksniams
Tautiniu klausimu atsišauki

me pabrėžta: tautoms turi būti 
suteikta teisė tvarkytis suvereni
niais nepriklausomybės pagrin
dais. Be to, tenka peržiūrėti ir 
privilegijų suteikimo kai kurioms 
klasėms klausimą. Estai savo raš
te teigia, kad lygios teisės suteik- 
tinos visiems visuomenės sluoks
niams bei luomams.

Esą, neteisingai skelbiama, kad 
sovietų tautoms svetimas politi
nės laisvės idealas, kad toms tau
toms tėra artima tik materialinių 
interesų samprata. Tai, gal, lie
čia tik vieną Sovietijos gyvento
jų dalį. Tačiau juo didesnis inte
ligentų uždavinys būtų nesitaik
styti su ignorancija, bet vesti 
tautą demokratinių idealų link 
ir kelti tautos dorovinį bei politi
nį lygį. Tikrąja humanizmo mo
kykla gali būti tik demokratinė 
visuomenė.
Ar šarvuočių divizijas reikės siųs

ti j Maskvą, Leningradą?
Estų rašte toliau nurodoma, 

kad “kai kurie teoretikai bei pad 
laižiavimu užsiimą šmeižikai” 
visai neteisingai vadovaujančius 
sovietų inteligentus kaltina sio
nizmu, kontrrevoliucija. “Ne, vi 
sai ne kontrrevoliucija, bet kontr 
— stalinizmas yra jų vėliavoje į- 
rašytas”.

Gyventojai grasina streikais
Libano spauda puolė Yafi vy

riausybę, nes šioji, siekdama 
apraminti Izraelį, pradėjusi per 
sekioti krašte veikiančius Pa
lestinos partizanus. Izraelio pa
sienio gyventojai dabar grasi
na: jei nebūtų paleisti partiza
nai, tie gyventojai vykdytų 
streikus bei demonstracijas. 
Šiuo metu viešoji krašto nuo
monė reikalauja, kad partiza
nams būtų teikiama parama.

Šen. E. Muskie, buvęs vicepreziden- 
tinis kandidatas (dešinėje) ir Atst. 
Rūmų narys O’Hara, abu demok
ratų partijos žmonės, Kongreso 
naujai sesijai prasidėjus.

Vietname
Numato paleisti 10 Vietkongo 

belaisvių
SAIGONAS. — JAV daliniai 

toliau tebevykdo valymo veiks
mus. Su priešu buvo susidurta 
Mekongo deltoje.

P. Vietnamo vyriausybė Sai
gone sustiprino valdžios parei
gūnų apsaugą. Tai vykdoma ry
šium su užvakar komunistų nu
žudytu Saigono švietimo minis
teriu Le Minh Tri. Jis buvo sun
kiai sužeistas ir mirė, teroris
tams numetus bombą į automo- 
bįli.

Vyriausybė paskelbė: ji pa
leido, “žmoniškumo sumeti
mais”, 10 Vietkongo belaisvių.

• Turkų jaunuoliai Ankaro
je sudegino JAV ambasadoriaus 
R. Komerio automobilį. Užpuo
lime dalyvavo apie 10 prieš JA 
VaJ’tvbes nusistačiusių jaunuo
lių.

Slovakai laimės atstatydinus 
Smrkovskj

Paneigiami gandai: okupantai 
neužėmė įmonių, leidyklų

PRAHA. — Komunistų parti
jos čekų krašto padalinys pa
reiškė pritariąs slovakų komu
nistams, reikalaujantiems nau
juoju parlamento pirmininku 
paskirti, vietoje J. Smrkovskio, 
slovakų politiką. Smrkovskį nu-

12 metų XX partijos suvažia
vimo praslinkus, vis dar tenka 
laukti ir iš sovietų vyriausybės 
reikalauti įvykdyti laisvėjimo re
formas. Pabrėžiama: “Mes esa
me pasirengę dar maldauti ir... 
laukti. Bet, pagaliau, mes pradė
sime reikalauti ir veikti. Ir tokiu 
atveju nebeteks šarvuočių divi
zijas siuntinėti į Prahą ar Bra
tislavą, bet reikės jas panaudo
ti Maskvoje ir LeningradeI”

Estai — autoriai paskutinia
me memorandumo skyriuje lie
čia politinius klausimus tarptau
tinėje plotmėje ir griežtai pasisa
ko prieš kovingo, agresyvaus ko
munizmo sampratą. Dar trum
pai paminimi ūkio pobūdžio rei
kalai ir pateikiami konkretūs sep
tyni reikalavimai sovietų reži
mui. Tai skelbsime, užbaigdami 
estų atsišaukimo santrauką, ryt
dienos “Drauge”.

Garbės svečiai vyksta Čekoslovakijos miesto gatvėmis ir kas juos pa
sitinka? Sniego seniai... (iš naujojo čekų humoro)

TRUMPAI
Ar Kanados Tnideau 

pasitrauks iš NATO?

LONDONAS. — Britų sosti
nėje šiuo metu vyksta britų 
bendrijos — 28 valstybių min. 
pirmininkų suvažiavimas. Daly
vauja 24 kraštų atstovai. Svars 
tomą visa eilė klausimų: NA 
TO ir kiti opūs klausimai, pvz. 
ryšiai su Rodezija.

Min. pirm. H. Wilson tarėsi 
su Kanados min. pirm. P. Tru- 
deau. Šis buvo prašomas nenu
traukti Kanados įsipareigojimų 
Atlanto sąjungai. Trudeau ne
grasina ryšius nutrauksiąs, ta
čiau buvo pažymėjęs esąs su
sirūpinęs Kanados karinių įsi
pareigojimų peržiūrėjimo reika
lu.
Siekia ryšių su R. Vokietija

STUTTGART, V. Vokietija. 
— Vokiečių opozicijos smulkio
ji partija — laisvieji demokra
tai (FDP), jų pirm. Walter 
Scheel pareiškė: jo partija ren
gianti projektą sutarties, pagal 
kurią vak. Vokietija užmegstų 
politinius saitus su komunisti
ne Rytų Vokietija. Tačiau abu 
kraštai privalėtų palaikyti ry
šius ne kaip paskiri kraštai, bet 
kaip lygūs derybų partneriai.

Bonnos sutelktinė vyriausy
bė, kurią sudaro CDU (krikš
čionys demokratai) ir socialis
tai, ligšiol atsisako oficialiai pri 
pažinti komunistinį Ulbrichto 
režimą R. Vokietijoje.

• Chicagoje ir jos apylinkėse, 
susisiekimo nelaimėse 3968 m. 
žuvo 599 gyventojai.

matyta paskirti vienu iš parla
mento dviejų rūmų pirmininku. 
Be to, jis toliau lieka vienu iš 
partijos CK prezidiumo narių. 
Šiuo metu manoma, kad populia 
raus laisvėjimo vado pakeiti
mas slovaku esąs neišvengia
mas.

Prahos vyriausybė paneigė 
gandus, esą, sovietų kariai bu
vo užėmę kai kurias įmones, 

'leidyklas, redakcijas bei cent
rines įstaigas. Gandai buvo pa
sklidę ryšium su J. Smrkovs
kio atleidimo krize, grėsusią 
darbinnikų, studentų pasiprie
šinimo banga, streikais ir pan.

KALENDORIUS
Sausio 8 d.: šv. Apolinaras, 

šv. Gudulė, Vilantas, Nemira.
Sausio 9 d.: šv. Julijonas, šv. 

Marcijona, Algis, Gabija.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šilčiau, galimas snie
gas su lietumi, temp. sieks apie 
30 1. F., ryt — debesuota, gali
mas sniegas ar lietus, vėliau 
laukiama orui atšalsiant.

Saulė teka 7:18, leidžias 4:36.



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. sausio mėn. 8 d.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

SUKAKTUVINĖ SKAUTŲ 
SUEIGA BOSTONE

Gruodžio 1 d., sekmadienį,
Bostono lietuviai skautai minė
jo sąjungos 50-ties metų jubilie- 
jU- Iškilminga Baltijos ir Žalgi
rio tuntų sueiga įvyko Lietuvių 
anaerikos piliečių dr-jos patalpo
se. Tai buvo trečioji iškilminga 
vietos skautų tuntų sueiga šiais 
metais, skirta sukaktuviniams 
metams paminėti.

Sueigoje dalyvavo Lietuvių 
skautų pirmijos pirm. v.s. A. Sau
laitis, s. Ona Saulaitienė, Lietu
vos garbės kons. adv. A. Shall
na, adv. Z. Shallnienė, latvių 
skautų reprezentacinis vienetas, 
daug rėmėjų, tėvų, svečių ir arti 
šimto lietuvių skautų ir skaučių, 
pasipuošusių tvarkingomis uni
formomis.

Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus, išsirikiavusius skautus 
sveikino Bostono Lietuvių ben
druomenės pirm. inž. J. Vasys, 
latvių skautų atstovai ir LSS 
pirm. v.s. A. Saulaitis, iškelda
mas skautų organizacijos atlie
kamą svarbų jaunimo auklėji
mo darbą ir organizacijos reikš-’ 
mę lietuvių bendruomenei.

Raštu sveikino lietuvių skautų 
įkūrėjas v. s. P. Jurgėla.

Sueigos metu 8 vilkiukai, 4 
skautai davė įžodžius ir 4 skautės 
jau buvo pasipuošusios naujais 
vykesniųjų skaučių kaklaryšiais.

Pikmija apdovanojo Lietuvos Į

garbės kons. adv. Ant. Shallną 
Padėkos ordinu, o Shallnienė 
buvo atžymėta sukaktuvinių me
tų rėmėjos ženkleliu.

Ordiną ir ženklelį įteikė LSS 
tarybos pirm. v.s. A. Saulaitis.

Konsulas A. Shallna padėko
jo skautams už jo darbų Lietuvai 
įvertinimą ir priminė jo vedamos 
kovos už Lietuvos laisvę būdus.

Buvo įteikti ordinai skautinin
ko įsakymu apdovanotiems: s. K. 
Nenortui — Už Nuopelnus, A. 
Starinskienei — Už nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu, si. M. Žiau- 
grai, — Vėliavos žymenis, psl. 
Vyt. Dabrilai, psl. G. Subačiui 
ir sk. Alg. Vasiui — Pažangumo 
žymenis.

Už pavyzdingą pareigų ėjimą 
j paskiltininko laipsnį buvo pakel 
ti Kęstučio dr-vės skautai: A. 
Kuncaitis, D. Bačkys, Vyt. Da- 
brila, J. Jakutis, J. Jasaitis, D. Su- 
batis ir G. Žiaugra.

Buvo atžymėti ir Bostono skau 
tams padėję asmenys, įteikiant 
jiems specialų sukaktuvinių me
tų rėmėjo ženklelį: ps. Baltušis, 
Ir. Baškienė, inž. J. Čėreška, H. 
Gineitis, P. Ambraziejus, Ant 
Bačiulis, M. Bichnevičius, Ant. 
Bričkus, Ir. Galinienė, St. Kalvai
tis, K. Šimėnas ir O. Venckienė.

Per paskutinius 5 m. Žalgirio 
tuntui vadovavęs skautininkas Č. 
Kiliulis tuntininko pareigas per
davė ps. R. Kalvaičiui. Tunto va
dija s. Č. Kiliuliui įteikė dail. P. 
Augiaus monografiją su gražiu

h

įrašu ir parašais.
Tuntininkas s. Česlovas Kiliu

lis dėkojo skautams, vadovams 
ir tėveliams bei skautų bičiu
liams, ypatingai s. kun. J. Kli
mui, skautų kapelionui, ps. Pau
linai Kalvaitienei, s. Antanui 
Saulaičiui, s. Mykolui Subačiui, 
s . Kostui Nenortui, ps. Ramūnui 
Kalvaičiui s. Apolinarui Trei- 
niui, v. si. Vytautui Dilbai, v. si. 
Broniui Banaičiui ir Baltijos tun
to tuntininkei s. Vidai Kleinienei 
jiems įteikdamas sukaktuvinių 
metų ženklelį.

Sekė skautų pasirodymai, dau
giausia vaizdavę skautų išgyveni 
mus Tautinėje stovykloje.

Sueiga buvo baigta Žalgirio 
ir Baltijos tuntų kapeliono s. 
kun. Klimo malda.

Buvo suruošta nemaža Bosto
no skautų veiklos parodėlė: įvai
rios nuotraukos ir iškarpos iš į- 
vairių lietuviškų laikraščių, 
vaizduojančios ir aprašančios 
Bostono lietuvių skautų veiklą 
Sukaktuvinias metais.

Svečiai ir dalyviai buvo pavai
šinti tėvų komiteto suruošto
mis kukliomis vaišėmis.

K
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PASSBOOK SAVINGS

SAVINGS CERTIFICATE
Earnings are paid March SI, June 30.September 30,anetpe^ember 31„

Rate
Per Annum

Simple Interest Rate Resulting 
From Compounding Ouarterly 

1 Year
4.83% ‘
5.35%

5 Years 10 Years
5.326% 6.035%
5.959% 6.84%

At43/4% per annum, compounded quarterly, $10,000 
vvill increase to $16,035.20 in 10 years and to 

$20,067.12 in a little more than 14 years. 
Other amounts would show propor- 

tionate growth. Ouarterly compounding 
of earnings of 51/4 % per annum 

vvill increase a $10,000.00 account 
. to $16,849.95 in 10 years and to 

$20,221.05 in 131/2 years.

LS Brolijos Jamborees Fondo talkininkai vilkiukai Detroite platina 
lietuviškas šventiškas atvirutes. Iš k. pirkėjai — p. E. Alkevičius, S. 
Račiukaitis ir platintojai vilkiukai Vytautas Zubrickas ir Saulius Anu
žis su globėju tuntininku s. C. Anužiu. Nuotr. K. Sragausko

VILKIUKŲ TftVŲ DĖMESIUI
r.

Litanicos tunų visų jaunesnių
jų skautų draugovių bendra me
tinė sueiga įvyks ateinantį sekma 
dienį, sausio 12 d., 11 vai. ryto, 
Jaunimo centre. Tėvai ir svečiai, 
o taip pat skautai ir skautės kvie
čiami atsilankyti. Ypatingai kvie 
čiami visi įžodį duosiančių vil
kiukų tėvai ir mamytės.

LITUANICOS TUNTO 

SUEIGA

Lituanicos tunto skautai ruo
šiasi1 iškilmingai paminėti Vasa 
rio 16 -tą d. ir Sukaktuvinių me
tų pabaigą ateinančioje tunto 
sueigoje, vasario 16 d. 10 Vai. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Skautininkai- kės, tėvai ir sve
čiai yra maloniai kviečiami atsi
lankyti į šią Lituanicos tunto 
šventę ir aplankyti tuo pat metu 
įvykstančią tunto Kaziuko mugės 
eksponatų ir meno darbų parodą. 

BŪTINA TĖVŲ TALKA
Lituanicos tunto vadovai ir 

dalis skautų kas penktadienį ren
kasi į v.s. Vlado Vijeikio spaustu- 

> vę, kuri šiuo metu yra virtusi tun 
Į to Kaziuko mugės eksponatų dir

btuve. Skautiškas nagingumas, 
sumanumas ir darbštumas iš pa 
prastų medžiagų čia sukuria

'Nukelia j 5 psl.)

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKVŠKR1.IA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvt'ord 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
jei Beatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 IVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su-
si ta m i s

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-5078

Ofisas 3148 West 83rd Street
Tel.: PKospect 8-1717 

Rezld.: 3241 West 08th Place
Tel.: REpublic 7-7888

DR. & BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdiien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 83rd Street
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042

' Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238 ,

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. ir Sesi. slk
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos; antradieniais, pen.ktarlie- 

I nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

issued in amounts of $10,000, 
or more in multiples of $1,000.
They are renevvable. Earnings can 
be left to accumulate in the certificate 
account ifyou wish.

Standard Federal pays 4%% per 
annum, eurrent rate, on all regular pass
book accounts. You may open this type of 
account, add to it, or withdraw from it 
at any time in any amount.

SAVINGS IN BY THE 10TH OF ANY ■ * 
MONTH EARN FROM THE FIRST OF 
THAT MONTH.

Compounding quarterly is an important advantage to you 
1 because it means higher earnings for you! Here are a few 

representative examples of how compounding quarterly 
vvould increase your earnings:

-+ ■** .
....
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Savings and Loan Association of Chicc

4192 Archer Avenue, at Sacramento
Chicago, Illinois 60632 — VI 7-1140
UrĮ 
HOURS: Mon. and Thurs. — 9 a.m. to 8 p.m. J!"

Tues. and Fri. — 9 a.m. to 4 p.m. /
Sat. — 9 a.m. te Ndon .'.. Wed. Closed, jl

Assets over $135.000,000.00 .
Surplus and Reserves over S11,000,000 00 >41

f - .,
(More than tvvo times legal reguirements)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

4545 ĮVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdIow 5-9500 S
Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, S 
except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian S 

Catholic Press Society ■

* Redakcija straipsnius tai-
S so savo nuožiūra. Nesunau-

S“ dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita- 

■5 rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
S prašymus.

Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois & foreign.
$15.00 per year outside Cook County and in Canada.

Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. 1 mėn.
Cook County. Illinois $17.00 9.00 5.00 2.00
Kitur JAV ir Kanadoj $15.00 8.00 4.50 1.75

* Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

I 
1
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr., 
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt 2—5 tr 
šeštad. 10—2 vai.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7644 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Of». 735-4477. Bez. PR 8-0960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IK 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

0R. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOŠ
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenne
Valandos: 2—-9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. tr 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal sysitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDT.TOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dėl dakta

ro ligos.

Ofiso HE 4-1414. Rez. BE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija lr moterų Ilgos 

2454 W. 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampa.) 

Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 12——3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTJS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef, 776-2880
Rezid. telef. PKospect 9-6730

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PItospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K. š A

2656 West 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. 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 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo f) iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, m.

Kabineto tel. 687-2030
Namų tek 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street

Ofiso tek REUance 5-4410
Rez. GRovehilI 0-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vol. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 tkl 2 vak o.n
ir vakarais pagal susitarimą.

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2-—8 v. v., penktad 10—12 
V. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. tr trečlad. uždaryta 

Rezld. tek WA 5-3099Tek — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PKospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo •• iki » 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą. -- <-

Tel. ofiso lr buto OLympie 2-4159

DR. F. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6199

DR. V. TUMASONIS
C Hl R U R G A Š
2454 VVest lįst Street

Priiminėja ligonius ilk susitarus 
Vak: 2—4 p. p. lr 0—8 v. vak. 

Trečlad, ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ m VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South \Vestem Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tek 239-2919

Telefonas — GRovehUl 6-2823
DR. A. VALIS. LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS W
2524 West 69th Street

Valandos: 1 iki 4 ir 6 ilki 8 v. vak. 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Tek PKospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

6648 So. Albany Aveftue
Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., S—8 vak,
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Weet 71st Street
Vak: 2 lkl 4 v. p. p. lr 7 lkl 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien. 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
šeštai. 9 v. r. — 2 v. popiet.

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet

Ū



Okupuotoje Lietuvoje

RUSINIMAS IR 

KOLONIZACIJA
ŠiU metų vasarą sueina jau 

25 metai, kai Lietuva yra rū
kų okupuota ir okupantai, ne
paisydami tarptautinės teisės 
bei žmoniškumo dėsnių, ten 
beatodairiškai šeimininkauja. 
Tai didelis laiko tarpas, o drau 
ge ir milžiniški, mūsų tautai 
baisiai žalingi, okupacijos pa
dariniai, kurie mūsų dar ne
buvo kaip reikiant surinkti, 
susumuoti, išstudijuoti, išaiš
kinti ir pasauliui pateikti. Už
imti dideliais ar mažesniais 
darbeliais, taip sakant, kartais 
jš patrankos į musę šaudyda
mi, lyg ir laiku nesuskubome 
pasverti okupantų darbus ir 
pateikti jų apyskaitą sau ir 
kitiems. Dažnai dirbdami ne 
visada pirmaeilius darbus, per- 
tnaža dėmesio kreipėme į šį 
pagrindinį darbą, nors būtų 
pravertusios ir metinės rusų 
okupacijos “ataskaitos”.

Taigi džiugu girdėti, kad 
mūsų veiksniai ryžosi šį taip 
neatidėliotiną darbą atlikti ir 
jau šiuo reikalu kai ką ruošia. 
Turime galvoje nuskambėju
sią žinią, kad esąs ruošiamas 
specialus veikalas apie Lietu
vos rusinimą.

Lietuvos rusinimas nėra 
naujas dalykas ir nėra bolše
vikų išradimas. Jis pradėtas 
jau po 1795m., rusams užė
mus Lietuvos unijinę valsty
bę. Rusinimas buvo intensy
viai vykdomas ligi I pasaulinio 
karo pradžios. 1918 — 1940 m. 
nepriklausomo gyvenimo metu 
sustabdytas, bet nuo 1944 me
tų vėl atnaujintas ir tebetęsia
mas “stachanovišku” stropu
mu, naudojant įvairiausias prie 
mones, įskaitant deportacijas 
bei žudymą.

Maskviniai bolševikai dabar 
tęsia senas maskoliškas tra
dicijas, kurios reiškiasi dvie
mis krvptimis: a) kolonizaci
ja — įkurdinant Lietuvoje ru
sų tautybės gyventojus, b) 
stengiantis surusinti Lietuvos 
žmones, kad jie ilgainiui virstų 
rusais, palaipsniui atsižadėda
mi savo kalbos, tautinių bei 
religinių papročių, tikybos ir 
kitų tautinių vertybių.

Šiandieną, jau kuris laikas 
turėdami kiek geresnes sąly
gas Lietuvai pažinti kaip anks 
čiau, deja, neturim? pilno ir 
tikslaus vaizdo, kiek Lietuva 
yra surusinta ir kiek ji tautiš
kai gyva. Tačiau tiesioginiais 
ir netiesioginiais šaltinias gau
tos žinios nėra džiuginančios.

Ir pati rusų skelbiama, taigi 
praktiškai jų naudai klasto
jama statistika, stengiantis 
jos duomenimis pateisinti o- 
kupantus, nėra mums džiugi. 
Štai pagal 1959 m. surašymo 
duomenis ok. Lietuvoje buvo 
2,711,445 gyventojai, iš kurių 
231,014 rusų tautybės (8,5%). 
Maždaug toks pat skaičius Lie 
tuvoje buvo ir lenkų — 230, 
107. Ukrainiečių skaičius, ku
rie, matyt, atkeliavo į Lietu
vą kaip rusų valdininkai, taigi

Spaudoje ir gyvenime

REIKŠMINGOS ISTORIJOS PAMOKOS
Per paskutinius 3421 metUB, ku

riais turimos patikrintos istori
nė? žinios, tebuvo tik 268 metai, 
kada žemėje niekur nebuvo ka
ro. Imant dėmesin, kad karas su 
naikina šimtmečių pastangas 
statant miestus, kuriant meno ver 
tybes ir ugdant civilizaciją, tai ga 
na šiurpūs duomenys. Juos skel
bia Will ir Ariel Durant savo nau 
joje knygoje “The Lessons of 
History”. Knygos santrauką pas
kelbę ir milijoninį tiražą turin
tis žurnalas “Reader’s Digest“ sa
vo gruodžio mėn. numeryje.

Tame veikale aukštai iškeliama 
religijos vertė. Čia sakoma, kad 
“net skeptikas istorijos tyrinėto
jas išugdys savyje gilią pagar
bą religijai, nes ją matys gyvą 
visuose kraštuose, visuose šimt
mečiuose. Nelaimingiesiems, ken
čiantiems, nuskriaustiems. se

praktiškai rusintojai — suda
rė 17,692. Gudų skaičius (da
lis galėjo būti čiagimiai sugu- 
dėję lietuviai), siekė 30,256. 
Taigi iš viso slaviško elemen
to, pačių rusų žiniomis, buvo 
509,069 arba 18,9%.

1968 m. gale okup. Lietuvos 
gyventojų skaičius buvo paki
lęs ligi 3,080,000 žmonių. Kiek 
iš jų rusų, statistinių duome
nų neturime, tačiau į tą klau
simą bent iš dalies atsako oku
pantų paskelbta (Lietuvos TS 
Respublikos ekonomika ir kul
tūra, Vilnius, 1967 m.) Lietu
vos mokyklų statistika. Pagal 
1967 m. duomenis, okup. Lie
tuvoje tada buvo 113 mokyk
lų su dėstomąja rusu kalba, 
kuriose mokėsi 44.800 moki
niai. 63-se mokyklose dalykai 
buvo dėstomi rusų ir lietuvių, 
34-se mokyklose — rusų ir 
lenku kalbomis. Jose mokėsi 
12.100 mokinių: 26 Lietuvos 
mokvklos dėstomos kalbos ne
žiūriu buvo trikalbės — da
lykai dėstomi rusu. lenku, lie
tuviu kalbomis. Rusu kalba vi
si dalykai ten buvo dėstomi 
4800 mokiniu. Taigi iš bendro 
496 000 Lietuvos moksleivių 
skaičiaus rusų kalba v*jn daly
kai buvo dėstomi 61.700 mo
kinių, kas sudaro anie 13% 
visu moksleiviu skaičiaus. Rei- j 
kia manyti, kad ir rusu tauty
bės gyventoju skaičiaus pro
centas bus tas pats arba labai 
artimas. Vartant tu pačiu ru
sų įstaigų išleistus statistinius 
duomenis, galime pastebėti, 
kad pirmaisiais pokario metais 
rusų gyventojų procentas bu
vo nepalyginamai mažesnis, 
pamečiui vis didėjęs.

*
Okup. Lietuvos rusinimas 

vykdomas įvairiomis priemo
nėmis. iš kurių tik keletą su
minėsime: rusu kalbos lietu
viškose mokyklose (jau nuo 
II pradžios mokyklos sky
riaus) įvedimu, rusų kalbos į- 
vedimu visose sąjunginėse ir 
beveik visose respublikinėse 
įstaigose, prekybos įmonėse, 
fabrikuose, darbininkų susirin- j 
kimuose ir kt. Rusifikacija reiš 
kiasi ir Lietuvos žmonių į pri
verstinius darbus į Rusi jos sri
tis išsiuntimu, didele rusų pen 
si n inkų bei jų šeimų koloniza
cija, gausiu rusų turistų ant
plūdžiu, mišriomis vedybomis, 
rusų kareivių į Lietuvą atsiun
timu, lietuvių siuntimu i Ru
siją karinei prievolei atlikti ir 
daugybe kitų būdų.

Pagal amžinąją ir tarptau
tinę teisę kiekviena šeima tu
ri teisę gyventi, dirbti ir mirti 
savoje žemėje. Lietuvos žemė 
ir tauta yra kertiniai stulpai, 
ant kurių laikosi ir ateityje 
laikysis Lietuva. Mūsų, išeivių, 
pareiga kalbėti ten, kur tauta 
negali žodžio ištarti ir paro
dyti pasauliui Lietuvą griau
nančius okupantus, taigi ir 
prieš Lietuvos rusinimą mes 
turime pareigą tarti pasauliui 
drąsų žodį. b. kv.

niems religija atneša antgamti
nę paguodą, kurią milijonai žmo
nių labiau vertina negu natūra
lią pagalbą. Religija padėjo tė
vams ir mokytojams sudrausmin
ti jaunuosius. Ji suteikė prasmę 
ir kilnumą net ir žemiausiems gy 
ventojams. Ji sakramentų pagal
ba atnešė pastovumą, žmogiškuo 
sius susitarimus pakeldama į iš
kilmingą santykiavimą su Dievy 
be (pvz. moterystė). Istorija ne
žino prieš mūsų laikus buvus 
kokią visuomenę, kuri būtų sėk
mingai išlaikiusi moralinį gyveni
mą be religijos pagalbos. Pran
cūzija, JAV ir kai kurie kiti kraš
tai atskyrė savo vyriausybes 
nuo Bažnyčios, tačiau socialinę 
tvarką palaikant jie turėjo reli
gijos pagalbą”.

J. Daugk

TOKIOS NERŪPESTINGOS DAR NĖRA BUVĘ
Jungtines Tautos turi pasiekti pozityvios veiklos

Rugsėjo 24 prasidėjusi, 117 
rezoliucijų priėmusi, JT gen. 
asamblėjos 23-ji sesija uždary
ta Kūčių išvakarėse. Dingo iš 
kiemo Lincolnai, Cadillacai ir 
Mercedes Benzai, nuleistos vė
liavos, tik jų svorio atsikračiu- 
sios į tuščius metalinius stul
pus vėjo daužomos virvės gro
ja ypatingas melodijas. Ypatin
gas, kaip ir tuo “maršu” paly
dimas buvo ką tik pasibaigęs 
126 valstybių atstovų susirinki
mas.

Ši sesija buvo nuobodžiai ra
mi. gal pirmoji tokia, kurios 
darbotvarkėj visai nebuvo klau 
simų, kurie šį kartą turėjo už
imti pirmąją vietą. Todėl sesi
ją uždarydamas pirmininkas ir 
pažvmėjo kad tokios sesijos 
iki šiol nėra buvę ir gal niekas 
tokios nesitikėjo.

Darbotvarkėje nrffcavo nei 
Vietnamo karo, nei prie karo 
bedugnės briaunos kabančios 
Vid. Rytų padėties, nei Rusijos 
įvykdytos Čekoslovakijos oku
pacijos, nei Nigerijos civilinio 
karo iššauktų humanitarinių 
problemų. Jos visos priklauso 
JT kompetencijai. Tiesa, kad 
kartais geriau, jei kai kurie 
klausimai tvarkomi be prožek
torių šviesų. Bet ar šį kartą jie 
visi priklausė tai kategorijai? 
Deja, du tai kategorijai tikriau
siai nepriklausė.

Bendrose diskusijose trys pir 
mie ji klausimai dažnai buvo mi
nimi. tik skirtingai šį kartą trak 
tuojami. Kai Maskva buvo la
bai stipriai plakama už Čeko
slovakijos išprievartavimą, ap
link Vietnamo karą ir Vid. Ry
tų problemas vaikščiota labai 
šv^lniąi ir atsargiai.

Švelnus elgesys su Vietnamo 
karu pateisinamas tuo, kad jau 
buvo prasidėjusios taikos atsta
tymo derybos, į kurių eiga ne
buvo saugu kištis net iš JT tri
būnos. Be to. JAV prezidenti
niai rinkimai buvo pačiame į- 

1 karštyje, todėl kiekviena J. Tau 
tose pareikšta nuomonė, girian-

Kalbėltojas Billy Graha.ni (kairėj) drauge su naujai išrinktu prez 
Nixon lankėsi pamaldose presbiterijonų bažnyčioje New Yorke.

ZARASŲ KRAŠTO 

EŽERAI IR UPĖS
PETRAS MATEKŪNAS

Lakštingalos nutilo. Vėjas pakilo, labiau išsisiūbuo
damas ežero paviršių. Mėnulis nebe taip linksmai šypso
josi. Iš jo veido buvo matyti, kad artinasi didelė audra.

Jis tuojau išplaukė į atvirą ežerą. Tikėjosi dar prieš 
audrą pasiekti savo namus^ Debesis greitai apėmė visą 
dangų. Pasidarė tamsu. Tuojau pradėjo labai lyti, o vė
jas pasidarė toks stiprus, kad jis nebegalėjo suvaldyti lai
velio. Staiga po didelio perkūno trenksmo tolumoje pa
matė degantį laužą. Laivelis, nukreiptas į tą pusę, kur 
matėsi ugnis, šokinėdamas per dideles bangas, atsitren
kė į Liepos salos krantą. Palikęs laivelį, prisiartino prie 
degančio krūmo. Nors lietus labai lijo, bet užgesyti jo 
negalėjo.

Netoli krūmo gulėjo kardas, kurio ašmenys blizgėjo 
ugnies šviesoje. Kai tik jis prisiartino, išgirdo švelnų mo
terišką balsą: — Jaunikaiti, esu dėkinga Perkūnui, kuris 
tave čia atsiuntė. Nuo tavęs priklausys tolimesnis mano 
likimas. Esu užburta karalaitė. Mane užbūrė raganius, 
kuris apsigyveno šioje šalyje. Jis turi tokią galią, kad žmo 
nes gali paversti gyvuliais, paukščiais ir pan. Mane jis 
pavertė lakštingala, o mano karaliją su visais žmonėmis, 
kad nepaliktų ant žemės jokios žymės, nugramzdino gi
liai į žemę, o Nikają, kur atsirado didelė dauba, užliejo 
ir pasidarė šis ežeras. Šią naktį 12-tą vai. raganius pasiro

O. LABANAUSKAITE. maisto ir vaistu aiunti-
mūsų korespondentė J. Tautose

ti, peikianti ar patarianti, bū- 
■ tų buvusi suprasta kaip ban
dymas įtaigoti busimuosius rin
kikus. Kadangi JT yra svečias 

-Amerikos žemėj, diplomatinis 
santūrumas visad apsimoka.

Vid. Rytų klausimas buvo į- 
rašytas dienotvarkėn, bet vie
šai nesvarstytas ir nukeltas į 
kitų metų sesiją greičiausiai to
dėl, kad Maskva, Washingtonas 
-ir Londonas buvo susitarę nau
jo triukšmo nekelti, kad galėtų 
patikrinti Jaringo misijos pasi 
-sekimo galimybes. Švedas tar
pininkas buvo iškviestas į JT 
būstinę, kur jis veik tris mėne
sius mezgė kontaktus su ginčo 
šalimis ir užkulisiuose rinko 
nuomone iš visų, kas tik tu
rėjo ar norėjo ką pasakyti. Ga
lop Vid. Rytų klausimu S. Ta- 
rvboj jau yra padaryti pagrin
diniai nutarimai, kuriais parem
ta taika būtų visiems teisinga. 
Taikos sutarimui ten kelią už
kerta visai kitos priežastys, a- 
nie'kurias mekas čia nenori vie 
šai kalbėti. Bet teisybę kas nors 
turėtų išdrįsti pasakyti, jeigu 
norima J. Tautas padaryti veiks 
mingu taikos ir saugumo patik
rinimo įrankiu.

Bet skaudžiai suklydo JT 23- 
ji sesija, kad nepasmerkė Čeko
slovakijos okupacijos formalia 
rezoliucija. Juk visi tiek daug, 
taip atvirai ir net piktokai kal
bėjo. bet iki galo nueiti nędrį- 
so. Pirmininkui užteko drąsos 
tuo reikalu štai ką pasakyti: 
“Kas liečia Čekoslovakiją, tuo 
reikalu, atrodo, yra buvęs tylus 
susipratimas tarp Rytų ir Va
karų, kad niekam nebus nau
dos įbristi į šaltojo karo gin
čus”;

Nepateisinamas ir visiškas 
nesidomėjimas Nigerijos karo 
aukomis. Tiesa, ten dirba gen. 
sekretoriaus pasiųstas atstovas, 
kuris, kain sako jo veiklą ap
rašą pranešimai, labai prisidė-

mo suorganizavimo nuo pasau
lio aklinai atskirtoms karo au
koms, tačiau koks nors žodis 
galėjo būti surastas if J. Tautų 
vardu. Drąsusis pirmininkas ir 
čia išdrįso nors tiek padaryti — 
padėkoti visiems, kurie ir gy
vybe rizikuodami skraidina mai 
stą badaujantiems.

Nesant dienotvarkėj pasauli
nių problemų, anot pirmininko 
Emilio Arenales (Guatemala), 
didžiausias šios sesijos įvykis 
buvo jo paties liga (jam iš gal
vos buvo išoperuotas auglys, 
bet po dviejų savaičių jau bu
vo grįžęs iš ligoninės ir vado
vavo posėdžiams). Ji sumaišė 
jo planus, nes buvęs pasirengęs 
padaryti pasiūlymų dėl kai ku
rių J. Tautose įsisenėjusių ydų 
šalinimo. Bet pačią didžiąją y- 
dą jis drąsiai nurodė sesiją už
darydamas: “Ir šioje sesijoje 
plačiai reiškėsi pati didžiausia 
J. Tautose įsiveisusi yda. Tai y- 
ra daugybės delegatų prakti
kuojamas nerealus ir daugiau 
jausmais negu protu ramstomas 
klausimų traktavimas. Juk tik
rai liūdna žiūrėti, kokia daugy
bė delegatų ir delegacijų ir taip 
dažnai paudoja visus savo ta 
lentus ir diplomatinį spaudimą 
rezoliucijoms gaminti.

Jie pamiršta, kad nė vienos 
šio pasaulio blogybės negalima 
panaikinti rezoliucijomis, bet 
tik vyriausybių veiksmais... 
Mums reikia mažiau kalbų ir 
rezoliucijų, bet daugiau pasiti
kėjimo ir politinės valios spręs
ti problemas tiesiogiai. J. Tau
tų uždaviniai nebus įvykdyti tik 
rezoliucijomis, bet juos turi vyk 
dyti ir valstybės, kurios tą tarp 
tautinę bendruomenę sudaro.

Klaidinga manyti, kad JT y- 
ra organizacija su būstine prie 
Rytų upės. JT nėra tik iš šešių 
organų susidedąs organizmas: 
gen. asamblėja, trys tarybos, 
sekretoriatas ir Pasaulio teis
mas. JT nėra nė kasdien dau
ginamų įvairiausių komisijų 
skaičius. Taip, ir tai yra J. Tau
tos. bet per dvidešimt trejus 
metus mes pamiršom svarbiau
sią dalyką — J. Tautoms pri
klausančias valstybes su jų vy
riausybėmis ir tautomis. Jos y- 
ra septintas įr pats svarbiau
sias JT organas.

V’sa kita yra tik priemonėj 
ir kanalai, padedą surinkti nuo
mones ir pagęidavimus. Bet kai 
reikia veikimo, tai šitai yra na
rių - valstybių pareiga. Kol na
riai - valstybės nebus nusiteiku
sios žodi paversti veiksmu, toį 
JT bus tik mitas, gal tik mums 
vieniems čia dažnai besilankan
tiems suprantamas”.

Išbaręs ir JT tikrąją prasmę 
aptaręs. pirmininkas uždarė sė
slią ir prašė delegacijas tą jo 
mintį pasakyti savo vyriausy- 

r bėms. Bet kada ateis laikas pa-

dys šioje saloje. Aplink šį degantį krūmą v(eno metro 
spinduliu raganius neturi užbūrimo galios. Kai tave pa
matys, jis pavirs devyngalviu slibinu. Bet neišsigąsk. Pa
imk šį kardą, kuris guli prie krūmo ir nukirsk jam gal 
vas.

Koya bus sunki. Nuo degančio krūmo toli nesitrauk. 
Kai tik nukirsi slibinui galvą, kardo ašmenį tuojau įkišk 
į šio degančio krūmo liepsną, nes įgaus ne tik kertamo
sios jėgos galią, bet įkirstą vietą uždegins, o kitaip toje 
vietoje nauja galva tuojau atauga. Kitaip slibiną nenu
galėsi. Tą turėsi atlikti po kiekvieno nukirtimo. Taip pat 
reikia išlaikyti drąsą, sumanumą ir neprarasti vilties ko
vai laimėti.

Iš degančio krūmo iššoko lakštingala ir nutūpė prie 
kardo. Ji greitai atvirto į gražią mergaitę. Buvo balta suk 
nele apsirengusi, o jos galvą puošė karūna. Geltoni jos 
plaukai, kaip lauko lineliai, dengė jos pečius, o iš jos a- 
kių tryško šviesos spindulėliai.

— Jei nugalėsi slibiną, būsi mano vyras ir valdysi 
mano karaliją. Dabar viskas priklauso nuo tavęs.

Karalaitei ištarus šiuos žodžius, pasirodė raganius. Ir 
kai jis pamatė jaunikaitį, tuojau pavirto devyngalvių sli
binu. Jaunikaitis su kardu šoko ant jo kaip įnirtęs liūtas. 
Kova vyko arši. Slibino galvos krito viena po kitos, bet 
vėl greitai ataugdavo, nes žvejys kovos metu užmiršo pa- 
deginti kardo ašmenis degančio krūmo liepsnoje, kaip 
jam sakė karalaitė. Žvęjys žingsnis po žingsnio pradėjo 
trauktis iš kovos lauko. Kai tik priartėjo prie karalaitės, 
kuri stebėjo kovą, peržengęs ribą, kurioje slibinas netu
rėjo jokios galios, kaip stabo ištiktas, stovėjo nė žodžio 
netardamas. Kardas jam iškrito iš rankų ir giliai sulindo

Pietų Vietname, netoli Ca Mau, Pietų Vietnamo karys skaičiuoja į 
nelaisvę pasidavusius šiaurės Vietnamo kareivius.

PIETŲ VIETNAMAS JAUČIASI 
IŠDUOTAS
DR. V. LITAS

Saigone buvo septinta valan
da ryto. Kalendorius rodė spalio 
16 dieną. Diplomatiniams vizi
tams nepatogiausias laikas. Vis 
dėlto, Nguyen van Thieu, Viet
namo prezidentas, septintą va
landą ryto laukė Amerikos pa
siuntinio Ellsvvorth Bunkerio.

Bunker buvo punktualus. A- 
inerikos pasiuntinys į nepriklau
somybės rūmus atsinešė popierį 
ir P. Vietnamo prezidentui Thieu 
pranešė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Hanoi spalio 9 dieną 
Paryžiuję “.prasilaužė” į susitari 
mą. Trumpi žodžiai: Washingto- 
pas šiomis dienomis nutarė su
stabdyti S. Vietnamo bombarda
vimą. Siaurinis Vietnamas sutin
ka į Paryžiaus pasitarimus įsileis
ti P. Vietnamo atstovus.

Washingtono ir Saigono 
nesutarimai

Rytinis pasikalbėjimas tarp 
Bunkerio ir Thieu buvo tik ku
kli pradžia ginčų ir nesutarimų 
tarp Saigono ir Washingtono. 
Bunker pasakė Tieu: “Į pasita
rimus bus įsileistas Tautinis P. 
Vietnamo Išlaisvinimo frontas” 
(politinė Vietkongo tribūna).

Bunker diplomatiškai nutylėjo 
vieną dalyką, kad “Tautinis P. 
Vietnamo išlaisvinimo frontas” 
yra pakviestas kaip savarankiškas 
partneris, bet ne kaip sudėtinė 
Š. Vietnamo delegacijos dalis. 
Bunker, baigdamas šį pasikalbė
jimą, paprašė Thieu keletą die
nų tai laikyti paslapty. Thieu su
tiko.

Bunker rytinis vizitas buvo 
pirmas iš daugelio. Tarp Thieu 
ir Bunkerio vyko nuolatiniai pa
sikalbėjimai. Antrame vizite 
Bunker prašė Thieu atsargiai pa
informuoti P. Vietnamo vyriau
sybės narius ir išaiškinti, kaip jie 
reagavo į bombardavimų sustab 
dymą. Pietų Vietnamo vyriausy
bės, ypatingai viceprezidento

barimą paversti veiksmu? Kai 
toks supratimas pakeis dabarti
nes nuotaikas, tada ir lietuvių 
svaičiojimas apie Lietuvos klau 
simo nešimą į JT galės surasti 

, realesnę galimybę.

į žemę. Jo veide buvo matyti didelis išgąstis ir nusivyli
mas. Nedrąsiai jis pažyelgė į karalaitę. Ji tylėjo. Iš jos a- 
kių riedėjo ašaros, kurios liepsnos šviesoje blizgėjo kaip 
deimantai. Jo akyvaizdoje vėl pavirto lakštingala ir, įskri 
dusi į medį, pradėję liūdnai čiulbėti. Degantis krūmas 
tuojau užgęso, o slibinas, atvirtęs į raganių, išnyko. Jis 
ilgai stovėjo ir žiūrėjo į tą vietą, kur stovėjo karalaitė.

Audra jau seniai buvo praėjusi. Mėnulis, kaip ir pir
ma, linksmai šypsojosi danguje, o ežero paviršius, švel
naus vėjelio glostomas, vos tik siūbavo. Įsėdęs į laivelį, 
plaukė namo. Jo akysę vis stovėjo toji karalaitė. Netoli 
didžiosios salos kranto, sielvarto suspaustas, iššoko iš lai
velio ir nuskendo. Jo kūną vandens srovės paėmė į savo 
globą. Jos ant jo lavono supylė tokį didelį antkapį, ir vir
šus greitai apaugo nendrėmis, kurios, iškišusios iš van
dens savo galvas, vėjelio siūbuojamos, tarpusavy šnab
ždasi, pranešdamos pro jas praplaukiantiems laive
liams apie nelaimingą žvejo mirtį.

Nuo Liepos salos į šiaurės rytų pusę yra Didžioji 
sala. Ji turi 44 ha žemės plotą, apaugusį vietomis ąžuo
lais, pušimis ir kitokiais medžiais bei krūmais. Šitoje salo 
je, pietiniame jos iškišuly, prieš trejetą šimtų metų sto
vėjo vienuolynas. Dar ir dabar yra užsilikusios pamatų 
žymės. Jo pastatai, kaip atrodo, buvo mediniai, nes jo
kių mūro liekanų ar tai plytų ar akmenų neužsiliko. Da
bar toje vietoje įrengta estradą, kurioje įvyksta interna
cionalinė jaunimo šventė ir įvairūs festivaliai, sąskry
džiai ir pasilinksminimai, o kitoje vietoje, netoli buvus? 
ūko trobesių, įrengti gėlėms auginti šiltadaržiai. Salą 
bolševikai pavadino “Draugystės Sala”.

.(Bus daugiau)

Nguyen Cao Ky reagavimas bu
vo labai aštrus: Thieu pasijuto 
net priverstas atšaukti savo prin
cipinį sutikimą sustabdyti bom
bardavimus. Bunker reagavo pik 
tai.

Vienas Pietų Vietnamo politi
kas šitaip pasakė: “Bunker turi 
žinoti, kad Thieu principinis 
sutikimas sustabdyti bombardavi 
mą nėra asmeninio turinio. 
Thieu yra konstitucijos įpareigo
tas sutikimą ar nesutikimą ap
tarti su kitais vyriausybės na
riais. Pats Bunker pasitarimams 
naudojosi mūsų konstitucija”.

Hanojus laimėjo
Spalio 26 dieną, praslinkus 

dešimčiai dienų po pirmo vizito 
ir pasikalbėjimo tarp Bunker ir 
Tieu, Hanojui atsidarė žalia 
šviesa daryti pasitarimus su Wa- 
shingtonu. Trimis dienoms pra
slinkus, Bunker vėl aplankė 
Thieu. Bunker šį kartą atsivedė 
savo pavaduotoją Samuel D. Ber 
gėrį. Bunker pranešė: Hanojus 
priima Washingtono nutarimą. 
Thieu turi bandyti ligi lapkričio 
2 dienos sudaryti delegaciją, ku
ri šiomis dienomis turi vykti į Pa
ryžių.

Thieu reikalavo daugiau lai
ko. Bergeris prarado pusiausvy
rą ir prikišo, kad Thieu laužo žo
dį. Prezidentas Thieu ir vicepre
zidentas Ky, kuriems turėjo būti 
patikėtas Pietų Vietnamo dele
gacijos vadovavimas, atrodė šal
ti ir be nuolaidų. Thieu delega
cijai sudaryti reikalavo bent de
šimtį dienų laiko. Tas laikas bu
vo reikalingas suformuoti instru 
kcijoms. Kita skubėjimo priežas
tis: prezidentas Johnsonas bom
bardavimų sustabdymą norėjo 
paskelbti bent keletą dienų prieš 
rinkimus ir tuo būdu paremti de 
mokratų kandidatą.

Diplomatiniai netaktai
Šiuo metu sprogo bomba. 

Thieu, Ky, Bunker ir Berger dar 
vis diskutavo. J pasitarimų kam
barį buvo atnešta telegrama iš Pa 
ryžiaus. Pietų Vietnamo pasiun
tinys Paryžiuje Pham Dang Lam

Nukelta į 4 pal.)
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A. A. ELENA JANKAUSKIENE LIETUVIŲ 
TAUTOS ATGIMIMO LAIKOTARPIO

VEIKĖJA
ANTANAS RlIKUIŽA

1968 m. gruodžio 6 d. Chica
goje dėl kraujo išsiliejimo sme
genyse mirė a. a. Elena Grunt- 
manaitė - Jankauskienė, sulau
kusi 80 metų. Kadangi buvome 
geri bičiuliai nuo jaunų dienų, 
tai jaučiu pareigą ją prisiminti 
ir pagerbti, nes a. a. Elena Jan
kauskienė caro priespaudos me
tais uoliai prisidėjo prie kovos 
dėl Lietuvos laisvės ir dėl to net 
nukentėjo.

A. a. Elena Jankauskienė gi
mė ir augo Panevėžio mieste, 
kuris tuo metu buvo gerokai ap
lenkėjęs. Vienas įvykis vaikys
tėje paliko mažai mergaitei gi
lų įspūdį. Suėmė kaiminystėj 
gyvenusį knygnešį ir, nepaisant, 
kad jis sunkiai sirgo, išvežė į 
kalėjimą. Visi buvo labai pasi
piktinę. “Suėmė už lietuviškas 
knygas”, paaiškino jos mama. 
Ir nuo to laiko jai pasidarė įdo
mu, kas yra tie lietuviai, kodėl 
žandarai juos persekioja, kodėl 
nišai neleidžia jiems lietuviškų 
knygų skaityti. Vėliau paaugus 
susitinka su lietuviais mokslei
viais, studentais ir įsitraukia į 
slaptą lietuvišką veiklą.

Tuo metu Panevėžyje nebuvo 
moterų gimnazijos. Baigusi pri
vačią mergaičių mokyklą (4 kla
sių lygio), pradeda privačiai 
ruoštis eksterne laikyti iš viso 
gimnazijos kurso. 1903 m. kun. 
Korzonas įsteigė Panevėžy Var
totojų draugiją. Draugijos na
riai buvo Panevėžio miesto ir 
apylinkės kaimų lietuviai. Šioje 
Vartotojų draugijoje, kaip ka
sininkė, pradėjo dirbti Elena. 
Ši draugija suvaidino svarbų 
vaidmenį Panevėžio lietuvių gy
venime. Ji jungė susipratusius 
lietuvius, nes ten jie galėjo su
sitikti, gauti žinių, palaikyti 
slaptus ryšius tarp lietuvių vei
kėjų. Bendrovės patalpose bręs

PIETŲ VIETNAMAS...
(Atkelta iš 3 psl.)

praneša didelį savo susirūpini
mą, kad Averell Harrimanas, 
Amerikos delegacijos pirminin
kas jam patvirtinęs, jog Pary
žiaus pasitarimuose dalyvaus 
“Tautinio išlaisvinimo fronto” 
asmenys kaip savarankiška dele
gacija, bet ne kaip Šiaurės Viet
namo delegacijos dalis. Harrima
nas praneša: “Hanojus jūsų pa
siūlymo nepriima. Jūsų vyriausy
bė neatstovauja viso Vietnamo”. 
Ky labai susierzino ir atvirai pa
klausė Bunkerio "Ar jūs čia esate 
Jungtinių Amerikos Valstybių at
stovas ar atstovaujate Hano
jui?”

Bet koki diplomatiniai kon
taktai tarp Amerikos pasiuntinio 
ir Pietų Vietnamo vyriausybės, 
buvo nutrūkę 24 valandoms. 
Tada įvyko naujas pasimatymas. 
Amerikiečiai mėgino įvaryti kylį 
tarp Thieu ir Ky. Bet be sėkmės. 
Ky demonstratyviai pakilo nuo 
kėdės ir apėjęs aplink stalą atsisto 
jo prie Thieu. Tada jis šitaip pa
sakė: “Metus laiko jūs mane pra 
šėt laikyti vienybę su Thieu. 
Gerai, aš esu su juo”. Tai buvo 
galutinis lūžis. Paskutinis Bun
kerio bandymas prieiti kokio 
nors susitarimo liko be sėkmės. 
Prezidentas Johnsonas tuo metu 
pasijuto priverstas paskelbti bom
bardavimų sustabdymą be Pie
tų Vietnamo pritarimo. Thieu 
dabar užėmė kietą antiamerikie- 
įišką politiką.

Ginčai Baltuosiuose rūmuose
Ginčai Baltuosiuose rūmuose 

tuo laiku vargiai buvo mažiau 
dramatiški.

Nuo spalio 9 d. iki lapkričio 2 
dienos buvo pilna diskusijų, pasi
tarimų ir abejonių. Johnsonas 
daug kartų savo patarėjams — 
gen. William Momyer, gen. 
Abrams - statė klausimą: “Ką 
jūs darytumėte, jei būtumėte 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas?”. Tik po to, kada ge

davo projektai ruošiamų lietu
viškų vakarėlių, vaidinimų, bu
vo platinama lietuviška spauda. 
Elena Gruntmanaitė gyvai įsi
jungė į to meto Panevėžio lie
tuvių veikimo gyvenimą. Savo 
energija ir užsidegimu mokėjo 
patraukti žmones. Aktyviai pla
tino spaudą ir vaidino ruošia
muose lietuviškuose vaidinimuo 
se. Prisimenu 1908 m. po vaidi
nimo choras padainavo kelias lie 
tuviškas dainas ir po to pradė
jo giedoti Tautos himną. Publi
ka visa atsistojo, tik policijos 
dežūruojantis valdininkas liko 
sėdėti. Tada Elena priėjo prie 
jo ir paprašė atsistoti. Sumišęs 
valdininkas atsistojo, bet to jai 
neužmiršo.

1909 m. rusų žandarmerija 
susekė Marijampolėje veikiantį 
lietuvišką pogrindį. Darydami 
kratą pas vieną suimtųjų rado 
Elenos Gruntmanaitės adresą. 
Tą pavasarį ji kaip tik laikė 
eksterne egzaminus. Jos namuo
se buvo padaryta krata ir rasta 
diskriminuojančios medžiagos. 
Egzaminų metu buvo suimta, ne 
leidžiant toliau laikyti. Kai jos 
motina susirūpinusi atėjo pas 
mane ir prašė, kad kaip nors 
padėčiau, pažadėjau padaryti vis 
ką, kas tik bus galima. Nuvy
kęs į areštinę, nustebau radęs 
ją tvirtos valios ir ramią. Ji ne
verkė ir nepuolė į nusiminimą.

Iš pradžių buvo laikoma Pa
nevėžio kalėjime, iš ten perkė
lė į Suvalkų kalėjimą, o vėliau 
į Kauno kalėjimą. Visą laiką bu
vo tardoma, nes norėta gauti ži
nių apie slaptą lietuvių veiklą 
ir jame veikiančius žmones. Bet 
ji nieko neišdavė. Po metų gu
bernatoriaus nutarimu Elena 
Gruntmanaitė buvo nuteista iš
siųsti į Sibirą. Laimė, kad tuo 
metu Kauno gubernatorium bu-

nerolai po ilgų svyravimų pasakė, 
kad bombardavimų sustabdymas 
neturės ypatingų karinių pasek
mių, prezidentas pasiryžo veikti. 
Lapkričio 1 dieną 8 vai. gen. Earl 
Wheeler iš Pentagono išleido įsa
kymą sustabdyti bombardavi
mus. Kiek vėliau Johnsonas pasi
rodė ekrane.

Frontai tarp Washingtono ir 
Saigono paskutiniu metu kiek su
švelnėjo. Prezidentui Thieu sun
ku važiuoti į Paryžių. Gal būt, 
dėlto jis pasiuntė Ky. Thieu ši
taip norėjo išsaugoti savo presti
žą. Ky yra laikomas bekompro- 

t mišiniu “tautinio fronto” Viet
kongo priešu.

Susitarimo viltys Paryžiuje yra 
nepramatomos. Daug kas priklau 
sys nuo Thieu vyriausybės pasto
vumo. Ar Saigonas įstengs suda
ryti vyriausybę, kuri būtų priim
tina Hanojaus?. Hanojus reika
laus įsileisti Vietkongo atstovus 
į Saigono vyriausybę.

Paryžiaus pasitarimai, gal būt, 
ras kompromisinę išeitį, šiomis 
dienomis į Pietų Vietnamą grįž
ta gen. Duong Van Minh, pir
masis ministeris pirmininkas po 
Diem nuvertimo. Šitas sugrįži
mas neįvyko Thieu iniciatyva. 
Thieu ir Ky 1967 metais sutruk
dė Minhui statyti kandidatūrą į 
prezidentus. Tik amerikiečių 
spaudžiamas Thieu pritarė 
Minho sugrįžimui. Spėjama, kad 
Hanojus gali pradėti tiesiogines 
derybas su Minhu kaip su Pietų 
Vietnamo atstovu. Thieu ir Ky 
tuo būdu būtų apeiti.

Minh turi daug simpatijų Pie
tų Vietname. Amerikiečiai, tur 
būt, pritars įsileidimui Vietkon
go atstovų į Saigono vyriausybę. 
Tai bus didelis Šiaurės Vietna
mo laimėjimas. Turtingesni Pie
tų Vietnamo žmonės siunčia sa
vo kapitalus į užsienių bankus. 
Daug kas ruošiasi bėgti iš Vietna
mo. Bet Ky šitaip pareiškė: “Ge
rų žmonių pasilikimas reikš toli
mesnę kovą dėl laisvės”.

Ralph Nader, kovotojas už sauges
nių automašinų gamybą, paskirtas 
saugaus vairavimo j&'taigos pata
rėju ir bus saugaus vairavimo ta
rybos vienas direktorių.

vo pažangus ir lietuviams pa
lankus gubernatorius Veriovki- 
nas. Buvo rastas žmogus, kuris 
buvo gerai pažįstamas su gu
bernatorium, ir jis sutiko pa
kalbėti su juo Elenos Gruntma
naitės bylos reikalu. Po to spren 
dimas buvo pakeistas. Ji turėjo 
iš Panevėžio išvykti į Jurbarką 
3 metams, kur turėjo būti poli
cijos priežiūroje be teisės kur 
nors išvykti. Išvyko į Jurbarką 
labai sunkia širdimi. Tėvas dėl 
dukters lietuviškos veiklos bu
vo atleistas iš tarnybos ir, ne
gaudamas darbo, išvyko Ame
rikon. Bet ten neilgai pabuvęs 
gavo plaučių uždegimą ir mirė. 
Motina susigraužusi dėl savo 
mylimiausios dukters suėmimo 
sunkiai susirgo ir, tik jai sugrį
žus iš kalėjimo, mirė. Neilgai 
trukus mirė jauniausioji sesuo. 
Per vienerius metus — kalėji
mas ir trijų artimiausiųjų žmo
nių mirtis jai suteikė daug skau 
šmo ir kančių.

Atvykus į Jurbarką pradėjo 
dirbti Lietuvių kooperatyve 
kaip vedėja, kur išdirbo iki pir
mo pasaulinio karo. Prieš pat 
karą ištekėjo už K. Jankausko. 
Atsikūrus nepriklausomai Lie
tuvai, persikėlė į Tauragę, kur 
jos vyras dirbo kaip pradžios 
mokyklų inspektorius, o ji pati 
kaip pradžios mokyklos moky
toja. Pedagoginiam darbui at
sidavė visa savo siela, dirbda

ma daugiau negu reikalavo pro
grama.

Jaunai valstybei reikėjo išsi
mokslinusių žmonių, todėl ga
besnius mokinius pati paruošda
vo ir paskatindavo siekti aukš
tesnio mokslo, tuo ne įkartą už
pykindama nesusipratusius tė
vus, kad atimanti darbininkus 
iš ūkio. Bet jos darbas ir pas
tangos neliko neįvertintos jos 
buvusių mokinių. Ne vienas iš 
jų po daugelio metų atvykdavo 
padėkoti, kad jos dėka jie pa
siekė geresnio ir prasmingesnio 
gyvenimo. Ji jautėsi tuomet lai
minga, nes jai buvo aišku, kad 
geri darbai nežūva be prasmės.

Vyras mirė prieš II pasaulinį 
karą. Užėjus rusams antrą kar
tą, kaip daugelis lietuvių su sa
vo dukra Aldona ir savo sese
rim Emilija atsiduria vakaruo
se, o vėliau Amerikoj. Atvyku
si Amerikon, nežiūrint amžiaus, 
ieško darbo, kad galėtų išsitar
nauti senatvės pensiją ir niekam 
nebūtų našta.

Amerikoje ją sutikau po dau
gelio metų. Ji liko tokia pat kaip 
buvo: užsidariusi, kukli, nemegs 
tanti daug apie save kalbėti. 
Susidarius Panevėžio klubui Chi 
cagoje, du kartu prašiau ateiti 
į susirinkimą, kad galėtų būti 
pagerbta kaip caro laikų lietu
vė veikėja, bet ji griežtai atsi
sakė. Savo pažįstamiems buvo 
paslaugi, maloni, visada geros 
nuotaikos, visada randanti gerą, 
'padrąsmantį žodį. Savo šeimai 
'pasiaukojanti, rūpestinga moti
na ir sesuo.

Nors sulaukusi ilgo amžiaus, 
bet buvo stipri, viskuo domė
josi. Dažnai ją matei parengi
muose, paskaitose, susirinki
muose. Palaikė lietuvišką spau- 
'dą, priklausė Lietuvos Dukterų 
labdarybės draugijai ir gyvai 
domėjosi lietuviška veikla. Gruo 
džio 9 d. po gedulingų pamaldų 
buvo palaidota Liet. šv. Kazi
miero kapinėse, Chicagoje, toli 
nuo savo brangios tėvynės, Iku- 

■rios visą laiką labai ilgėjosi ir 
kuriai taip troško gero. Tegu 
jai būna lengva svetima, nors 

Į svetingo krašto, žemelė.

NOW IT PAYS MORE.
Now Savings Bonds pay 
when held to maturity of seven 
years. And Freedorn Shares— 
available on a one-for-one basis 
in the šame or lower denomina- 
tions as Bonds—pay 5% when 
held to maturity of just four-and- 
a-half years.

help yourself by buying Bonds 
and Freedorn Shares, you’re also 
helping your country.

Get all the facts where you work 
or bank. Then get the Bond/ 
Freedorn Share habit. You’ll be 
glad you did.

There isn’t a safer investment 
anywhere. Or one that can make 
you feel prouder, because as you

U. S. Savings Bonds, 
New Freedorn Shares

The U.S. Government does not pay for this advertisenient. lt is presented as n publio 
service in cooperation with The Department of the Treasnry and The Adverliaiud C^unciL

PAIEŠKOMAS
MILIJONIERIUS

Prieš Kalėdas Kolumbijoje į- 
vyko Kolumbijoje loterija kurios 
didžiausia premija buvo 10 mi
lijonų pezų, kitos premijos 5, 
3, 2 milijonai ir keletas pre
mijų po 1 milijoną pezų. Ma
žesnes sumas išlošę asmenys 
pinigus jau gavo ir jų pavar
dės žinomos. Tačiau spauda ir 
korespondentai ieško išlošusio 
10 milijonų, kurio iki šiol nepa
sisekė surasti. Manoma, kad 
naujasis milijonierius išldštą bi-

.' liuli1 ll—MJS—
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis.
I. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

!. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke

5346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel — PR 6-1063

AGENTŪRA 
Namu, Hytybfc. 

automobiliu, 
■velkatoa. Ma
nio.
Patogios Ifal- 
inokejlmo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233 I
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-8533
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lietą galėjo iškeisti kuriame 
nors banke, o 'bankas, kaip į- 
prasta savo klijentų operacijas 
laiko paslaptyje. K. KL

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

VACY
CONSTRUCTION C0,

REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiii

dekoravimas
Iš VIDAUS IR Iš LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis į:

I. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

2457 We»t 69tfa Street 
T>L mc 4.7482

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75 %

PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN.

5.25

DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, UI. 60632 LA 3-8248

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

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

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE

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

MĖLYNI KARVELIAI

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

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
bebikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIW PASAKOS

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame ir Pelenė, lr Sniego 
Senė, Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykit 
niara jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl.. 
kaiaa $2.50.

JURININKO SINDBABO NUOTYKIAI

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prleA 49 metus 

Dengiame visų rflftlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Ift lauko. Taisome mūra “tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

IVI O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois



BOSTONO ŽINIOS
NUTILO “LAISVĖS VARPAS“ 

Lietuvių kultūrinė radijo va
landa Laisvės Varpas“ atsisvei
kino su savo klausytojais gruo
džio 29 d. Nuo tos dienos stotis 
nebepratęsė sutarties.

Laisvės Varpo” valdybai ir ve 
dėjui Petrui Viščiniui stotis pra
nešė jau gerokai seniau, kad jie 
keičia visą stoties programą ir sve 
timomis kalbomis valandėlių jo
je nebebus. “Laisvės Varpo” val
dyba ir jos vedėjas ieškojo kitos 
stoties ir patogaus laiko, bet jų 
visos pastangos buvo veltui. Kai 
kur buvo nepatogus laikas, kai 
kur nepatogus laikas ir aukšta 
kaina. O valdyba ir vedėjas nore 
jo, kad stotis girdima būtų Bosto
ne, Worcestery, Brocktone, Lo
meli ir kitose apylinkėse. Kliū
čių buvo daug ir jų visų nebuvo 
galima nugalėti.

Petras Viščinis prieš porą 
metų perėmė iš Jono RomanoT . „ . ,.. , nius iš Cleveland, Ohio, pas tė-

įe uvių racijov andą. Stotis ga vus Dorchestery ir inž. Jurgis Va
hnga ir gerai girdima trumpomis
ir vidutinėmis bangomis, laikas 
labai patogus —- sekmadieniais 
nuo 11 iki 12 vai. Viščinis siūlė 
“Varpui" toje stotyje pusę valan
dos laiką, kol atsiras kokia ki
ta geresnė išeitis. Juk Viščinis, 
“Laisvės Varpą“ suorganizavo, 
buvo jos vedėju ir pranešėju. 
Per 15 -ką metų jis buvo suaugęs 
su “Laisvės Varpu“, todėl jis no
rėjo, kad tik tas varpas nenutil
tų. Deja, jis nutilo.

Kodėl? Jis turėjo apie 80 na
rių sprendėjų. Nariais buvo pa
vieniai asmenys ir organizaci
jos. Dalis tų narių užsimokėda
vo mokestį, bet neateidavo į tos 
organizacijos susirinkimus, tur
būt tikėdami, kad Viščinis gerai 
vadovauja, tai jis ir be jų balsų 
susitvarkys iškylančius klausi
mus. O atsirado ir tokių, kurie 
pradėjo kaišioti baslius į “Lais
vės Varpo’’ vežimą. Kai paskuti
niajam susirinkime, į kurį atsilan 
kė tik apie trečdalį sprendėjų, 
jie nutarė “Laisvės Varpo” nu
tildymą. BuvOjįbflĮsuojama, ar iš- 
sinuomuoti pusę valandos “Lais
vės Varpui” Viščinio vedamoj 
Lietuvių radijo valandoj, balsuo
jant slaptai, didesnė dalis pasisa
kė prieš. Kodėl? Juk “Laisvės Var 
pas” yra organizacija, turi narius 
ir turi pinigų, turi reikiamas prie 
mones. Nejaugi tai slapta kova 
prieš lietuvišką žodį? Lietuvių 
organizacijas naikina mirtis, to
dėl gyvieji neturėtų prie to prisi
dėti. Juk “Laisvės Varpas” lietu
viškam darbe varė gilią vagą. 
Jis neturi nutilti. Vedėjas ir vado
vybė turėtų dėti pastangų, su
šaukti visus savo narius ir per
svarstyti aną tylos duobkasių są
mokslą. O kol tas bus padaryta, 
kad vilnietis Petras Viščinis dės- 
visas pastangas, kad “Laisvės Var 
po” darbas bus tęsiamas nors ir 
kitu vardu.
LIETUVIŠKA VAIKU EGLUTĖ

Lituanistinės mokyklos vaikų 
Kalėdų eglutė buvo gruodžio 28 
d. Lietuvių Piliečių d-jos audito
rijoj So. Bostone. Eglutė buvo 
su programa. Pirmiausia moky
tojos Lidijos Jašinskienės vado 
vaujami vaikučiai suvaidino Van 
dos Frankienės vaidinimėlį “Vai
kiukai aviniukai”. Mokytojos 
Janinos Ambraziejienės vaikų 
choras pagiedojo keturias kalėdi
nes giesmes. Giedant “Tyliąją 
naktį” pasirodė ir mergaičių ok
tetas. Po vaidinimėlio ir giesmių 
Paulina Kalvaitienė ir Vida Klei 
nienė su mokiniais dainavo ir 
žaidė prie eglutės. Iš “Lietuvos” 
atvyko Kalėdų senelis ir vaiku
čius apdovanojo dovanomis.

Lituanistinė šeštadieninė mo
kykla Bostone veikia jau bene 
dvidešimt metų. Buvę tos mo
kyklos mokiniai,-nės dabar yra 
net tos mokyklos mokytojais, o 
vaikučiai jau yra mokiniai. Mo
kinių skaičius mokykloje buvęs 
visą laiką apie 100 ar kiek dau
giau, gal nedaug yra pasikeitęs I 
ir dabar. Seniau buvo tik iš Bos-' 
tono, o dabar yra atvežama net 
iš Rhode Island, Nevv Hampshi- 
re ir kitur. Dauguma tų vaikučių 
yra naujųjų ateivių vaikai. Tos 
mokyklos darbu reikia džiaugtis. 
Jau eilę metų mokyklai vadovau
ja rašyt. Antanas Gustaitis.

PREZIDENTO SMETONOS 
MIRTIES MINĖJIMAS

Pirmojo ir paskutiniojo Lietu
vos respublikos prez. Antano 
Smetonos tragiškos mirties 25- 
rių metų sukakties minėjimas į- 
vyks sausio 11 d., šeštadienį, 7: 
30 vai. vakare Tautinės s-gos na
muose, 484 E. 4th str. So. Bosto
ne. Prelegentas dr. Antanas Dir
žys iš Nevv Yorko. Bus meninė 
programa ir po jos kavutė.

LANKĖSI BOSTONE
Švenčių proga pas savo tėvus 

ir gimines Bostone lankėsi: Barz
dukai su vaikučiais ir Gediminas 
Kuodis su žmona iš Washingto- 
no pas tėvus Arlingtone, Linas 
Ausiejus, kuris atlieka karinę 
prievolę, pas tėvus So. Bostone, 
Ramūnas Girnius su žmona iš
Pittsburgh, Pa. ir Saulius Gir- de!,a1 Ir įeš? .Pareikalavimas tai 

veiklai užtikrinti ir plėtoti, lun

Bukonis pas tėvus So. Bostone.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV, 
2B08 «9th St. Tel. WA 5-2787
2501 OBth St. Tel. WA 5-2787
3388 3o. Httlstrd St. Tel. 254-8320

Lietuviu bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai Į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas {vairių me
džiagų, Ital. lietpalčių Ir kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. lr V. Žukauskai

Bostono iškilmingoje Sukaktuvinių metų užbaigimo sueigoje naujasis 
Žalgirio tunto tuntininkas ps. Ramūnas Kalvaitis, pareigas perdavęs, 
tuntui penkis metus sėkmingai vadovavęs s. Česlovas Kiliulis, LSS 
Tarybos pirm. v.s. Antanas Saulaitis ir v.s. Ona Saulaitienė.

Nuotr A. Želvio

Bostono vilkiukai, pasiruošę įžodžiui iškilmingoje Žalgirio ir Baltijos 
tuntų sueigoje.

Nuotr A. Želvio

SKAUTYBES KELIU
praėjusių metų lietuviško gyve
nimo įvykius, gražiai paminėjo 
LSS Tautinę stovyklą. Radijo 
klausytojai girdėjo trumpą iš
trauką iš stovyklos laužo progra
mos, o taip pat seserijos vyr. skau 
tininkės v. s. M. Jonikienės ir bro 
lijos vyr. skaut. v.s. Vlado Vijei- 

to sukuriamų eksponatų pareika-1 kio stovyklos metu magnetofoni- 
lavimas kasmet didėja, trūksta tik
juos sukuriančių rankų.
Visi tėvai kviečiami neatsisakyti 
įsijungti talkon, pasirenkant 
jiems patogų penktadienio vaka
rą ir apie tai pranešant Lituani
cos tunto komiteto pirm. K. Lie
tuvninkui, telef. WA 5-3419. Y- 
patingai kviečiamos į darbus įsi
jungti ir skautų mamytės. Iki mu 
gės dar tik aštuoni penktadie
niai.

PRAEITIES ATGARSIAI
“Margučio” radijo savo Naujų 

metų programoje peržvelgdamas

(Atkelta iš 2 psl.) 
dailius liaudies meno kūrinius, 
kurie į Kaziuko muges sutraukia 
didžiules lankytojų minias.

Lituanicos tunto eilėms nuo
lat augant ir veiklai plečiantis, di

smarf 
hostess

Apsukri Seimininkė užsitarnaus komplimentų už puikiai pa
dengtą stalą. Paslaptis yra pradėti su gražiai dekoruotais sta
lo indais, kuriuose atsispindi jūsų geras skonis.

Dabar lengviau susilaukti svečių pavydo, kurį sukels Mid
land Savings dovana.

Sumanios šeimininkės, žinančios tikrą daiktų vertybe priima 
svečius vartodamos mūsų DOVANĄ taupytojams. Iš trijų gra
žių motyvų pasirinkit puikius American Ceramic Dinnervvare 
indus 16 gabalų servyzą keturiems. Kiekviename 4 puodeliai, 
4 lėkštutes. 4--5J4 kompotui lėkštelės, 4—9%” lėkštės Pasi- 

motyvų, atvykite ilgai nelaukdami.'Gauti 
DOVANAI, reikia padėti $300 arba daugiau j turimą sąskaitą 
ar su ta suma atidaryti naują prieš sausio I d. Paštu nesiun- 
čiama.

FASCINATION
Modernus kaip rytojus. 
Geometriškai tobuli sukūrėliai 

kartojasi vidury ir pakraščiuose. 
Ryškūs ir psindj, jie sukelia nuo
taiką sėkmingiems pobūviams su 
draugais.

PROVINCIAL

Žavus Early American motyvas 
turi spalvingą kaimo žavingumą. 
Šiltų spalvų derinimas primena pra
eitų laikų nepaprastą draugiškumą. 
Balansuotas motyvas tinka visoms 
progoms

CURRIER & ĮVES

Tradicinis vaizdas užakcentuoja 
gausiai dekoruotus ir priderintus 
kraštus. Visada madoje Currier & 
įves graviūra pagyvina jūsų stalą, 
ką gali padaryti tik tikrai geras 
skonis.

Hours: Monday, Tuesday, Friday, 9-4:30 • Thursday, 9-6 
Saturday, 9-1 • Closed Wadnssday

niu juostelių įrašytus pareiški
mus.

CHICAGOS SKAUTININKIŲ 
DĖMESIUI

Chicagos skautininkių draugo 
vės valdyba praneša, kad sausio 
12 d. numatytoji sueiga neįvyks. 
Sueiga nukeliama į vasario 9 d. 
Vieta ir laikas bus paskelbta ar
timiausiu laiku.

PRAVEDĖ RADIJO 
PROGAMAS

Žurnalistas s. Vytautas Kąsniu- negalėjo. Apdovanoti: Petras
nas labai įdomiai pravedė pasta 
rąsias dvi visuomenininko An
tano Rudžio vadovaujamas “Lie
tuvių forumo” radijo valandas. 
Skautininko Kasniūno pravestos 
programos lietė aktualius lietu
viško gyvenimo klausimus to- skautės (Rita Lukaitė, Vida Kaz 
dėl klausytojų buvo labai palan- lauskaitė, Rasa Narušytė, Regi-
kiai įvertintos.

MAŽI DARBININKAI 
DIDELĖ TALKA

Dalis Detroito vilkiukų praėju 
šių metų gruodžio mėn. buvo 
labai veikliai įsijungę talkon pla
tinant LS brolijos Jamborees 
fondo išleistas lietuviškas šven
tiškų sveikinimų atvirutes. Fon
do vadovybė labai vertina šį jau 
nųjų brolių darbą, o Detroito vi
suomenė džiaugiasi, turėjusi ga

Hmybę apsirūpinti meniškomis
lietuviškomis atvirutėmis. Šiame 
darbe ypatingai pasižymėjo vil
kiukai Vytautas Zubrickas, Ri
mas Matvėkas, Saulius ir An
drius Anužiai.

ĮSIJUNGĖ Į KONKURSĄ

Sukaktuvinius metus baigiant, 
Lituanicos tuntas paskelbė pla
čios apimties konkursą, į kurį jau 
įsijungė visi skautų, jūrų ir oro 
skautų vienetai. Būsimiems lai
mėtojams paskirta eilė vertingų 
dovanų.

KERNAVĖS TUNTO

KŪČIOMS PRAĖJUS

Jaunimo centre gruodžio 15 d. 
“Kernavės” tuntas ir gausūs sve
čiai susirinko iškilmingai Kūčių 
vakarienei, kuri per 8 metus tapo 
gražia tradicija.

Iškilmės buvo pradėtos vyr. 
skaučių sekstetui (Gailė Anužy
tė, Daina Baraitė, Rita Daugvi- 
laitė, Viktorija Kašubaitė, Jolan
ta Rasiavičiūtė ir Vitalija Ruiby- 
tė) sudainuojant Kernavės tun 
to dainą. Sktn. Sofija Jelionienė, 
vedusi šventės programą, pakvie 
tė ps. kun. Joną Borevičių perskai 
tyti Kūčių dienos evangeliją. 
Sktn. Joanai Krutulienei vado
vaujant, visi sugiedojo “Sveikas 
Jėzau Gimusis”. Vytautas Gu
tauskas giesmę palydėjo akordeo 
nu. Rėmėjų ženkliuką tunt. ps. 
Irena Kerelienė prisegė tėvams, 
kurie daug pasidarbavo ruošian
tis Kaziuko Mugei, Tautinei 
stovyklai ir visur, kur vienos ker- 
navietės savo jėgomis išsiversti

Blekis, Irena Bukaveckienė, Biru
tė Podienė, Antanas Rimavičius, 
Donatas Varnaitis ir Stasys Žos
tautas.

Tradicines žvakių uždegimo a- 
peigas atliko Šešupės draugovės

na Stankūnavičiūtė, Violeta Bu 
rokaitė, Danutė Kardokaitė, va
dovaujamos Jolantos Raslevičiū- 
tės). Žvakės priminė mums pla
čiame pasaulyje išsiblaškiusius 
brolius ir seses. Prie Kūčių stalo 
simboliškai palikta tuščia kėdė 
priminė sesę likusią gimtinėj.. 
Scenoje buvo gyvasis paveikslas 
— “Kristaus gimimas”. Atliko 
Dubysos draugovės paukštytės 
(Marija — Dalia Kiudulaitė, Juo 
zapas — Marytė Krasauskaitė,

PASSBOOK
SAVINGS ' 

Paid and Compounded 
Saml-Annually

S-MONTH SAVINGS 
CERTIFICATES 

(Minimum $10,000) 
or

1-YEAR SAVINGS 
CERTIFICATES 

(Minimum $5,000)

AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 00632 

PHONEi 294-4470

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK.. 6211 S. Westem. PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai, vakaro

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. sausio mėn. 8 d.

piemenys — Dovilė Užubalytė, 
Vilija Rasutytė, Aldona Jokū- 
bauskaitė, angelai — Danutė 
Petkūnaitė, Gintarė Kerelytė,
Rūta ir Dalia Musonytės, Rūta 
Rasutytė ir Kristina Likandery- 
tė). Draugovei vadovauja Biru
tė Petrauskaitė,.

S. Ona Siliūnienė pravedė tra
dicinį plotkelių laužymą, po ku
rio sekė asmeniški pasikeitimai 
šventiškais sveikinimais ir linkė
jimais.

Po vakarienės kiekvienas kišo 
ranką po staltiese ir stengėsi ap
čiuopti ilgesnį, tiesesnį šiaudą, 
mat ir gyvenimas tokio turėtų 
būti ilgesnis, tiesesnis. Ne vi
siems vienodai sekėsi. Pakėlę 
lėkštes, kiekvienas rado raštelį 
su patarle — seną lietuvišką iš
mintį. Pabaigai sktn. Vladas Vi
jeikis pasveikino susirinkusius, 
palinkėdamas ištvermės ir ki
tiems metams. Tikim, kad sktn., 
nuvykęs į Australiją, perduos mū 
sų seserišką sveikinimą Australi
jos lietuvaitėms skautėms. Broli 
skautininke, reikės gerai pasisten 
gti, kad šūkis už 350 skaučių ir 
svečių gerai nuskambėtų.

RICHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir 6Srd St.
Užsieniniu lr vietiniu automobilių 
Taisymas Priklauso Chloago Motor 
Club. Nelalmčs atveju skambinkite 

GB 6-3184 arba GB 6-8353 
Sav. — Juozas (JoeJ Juraltls

KVIEČIAME UŽSISAKYTI “LAIVĄ”
LAIVAS, dvisavaitinis religinis 

žurnalas, leidžiamas tėvų mari
jonų Chicagoje, yra vienintelis 
spausdintas lietuviškas periodi
nis leidinys, tinkąs naujiesiems ir 
seniesiems ateiviams.

LAIVE skaitytojas ras įdomių 
religinių minčių, vykstančių baž
nytinių reformų aiškinimų, 
straipsnių, religinių ir tautinių 
švenčių nuotaikomis, apsakymė
lių ar novelių.

Kiekvieną mėnesį Laive yra 
Beatifikacijos Bylos skyrius, ku
riame pateikiamos vėliausios ži
nios arkivysk. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos bylos eigos reikalu.

Čia randamos paskutinės nau
jienos iš okupuot. Lietuvos kul
tūrinio gyvenimo, lietuvių gyve
nimo svetur ir religinio pasau
lio. Jau kuris laikas Laive spaus
dinamas labai įdomus kelionių 
aprašymas liet. marijono misio

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS — J. Gliaudą 2.50
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00
LIEPTAI IR BEDUGNĖS — A. Baronas 3.00
KALNŲ GIESMĖ — V. Kavaliūnas 2.50
KARKLUPENUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau
gą”

Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 5% mokesčiams.

Kas tik turi gerą skonį,

viską perka pas Lieponį !

Vakarienė baigėsi, liko kema- 
vietės padėti sutvarkyti salę.

Al. Likandarienė

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDA!
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 S. tVestern, Tel. GR 6-4421

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place VVA 5-8063

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se-' j 
nūs visu rOSių namo apšildymoM 
pečius lr air conditioning {> 
naujus lr senus namus Stogu 
rinas (gutters). vandens Slldy-* 
mui boilerius. Turiu leidimu* 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING <ft SHEET METAL 
4444 S. Western, Chloago 9, DL

Telefonas VI 7-S447.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

I. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

nieriaus kun. Kristupo Svirmic- 
ko, kuris pripš 100 metų lankė 
tolimiausius Sibiro kampelius, 
teikdamas žmonėms religinius 
patarnavimus.

Kiekviename LAIVO nubiery- 
je yra liturginis kalendorius bei 
sekmadienio evangelija.

Žurnalas gražus pažiūrėti, A. 
Korsakaitės —Sutkuvienės pieš
tu viršeliu, ir gausiai iliustruo
tas.

LAIVAS turėtų lankyti visus 
lietuviškus namus, kuriuose juo 
pasidžiaugs kiekvienas šeimos 
narys.

LAIVĄ galima užsisakyti, 
siunčiant JAV-se ir Kanadoje 
Amerikos valiuta $4.00, kitur — 
$5.00 metinės prenumeratos ad
resu:

LAIVAS
4545 WEST 63 STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60629

f



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. sausio mėn. 8 d.

A.-Į-A. ADELEI SADŪNIENEI mirus, 
liūdintį vyrą agr. JUOZĄ SADŪN& dukteris, sūnų ir 
kius artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Ona ir Kazimieras Mickevičiai 
Emilija ir dr. Balys Paliokai 
Alicija Rūgyte
Monika ir Bernardas Žukauskai

**** VYRAI IR MOTERYS

HELP VVANTED VYRAI

Mirė Sovietų Rusijos maršalas 
Kirill Mere&'kov, 71 im. Jis daly
vavo 'visuose karuose, tarp jų ir 
puolant Suomiją, kur, kaip žinoma, 
Sovietų Rusija patyrė didelį pasi
priešinimą ir narsieji suomiai su
naikino ištisas sovietines diviz jas. 
Maršalas iš kariuomenės buvo pa
sitraukęs 1958 m.

M I S C E L L A N E O U s LAB TECHNICIAN

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei jj yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
kaip

TIKIU DIEVĄ

Kun. St. Yla

Joje rasite maldas bet kokia 
gyveflftno proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių.

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

■lIlllIliiiiiiliiiliillilillliillrtiniliiliiiiiiĮir
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ 
kreipkitės j ‘Draugą”, kuris spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai, gre 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
iiiiiiiiiiihiiiiliiiiiiiiiiililiiiliiiiiiilliilllii

RADIO PROGRAMA

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

mini*
Martynas Jankus

Mažosios Lietuvos Patriarchas Pa
rašė Pranys Alšėnas. Daug nuo
traukų, dydis 6x9 colius. 394 pusi 
Kaina $3.00, popieriaus viršeliais, 
kietais — $4.00.

Gaunama Drauge, 4545 VV. OSrd 
8L, Chicago, Illinois 60029.
nilnois State gvyentojai prie kainos 

turi pridėti 6% taksu.
llHIIHtimmHHIIIHmHHHIIUIHIIIilUIIH

FACTORY AND SKILLED 
PERSONNEL

Now hiring malė and female — Press 
Operators — Machine Operators — 
sėt up and run — Assemblers — 
Stock Men — Order Flllers — for Ist 
and 2nd shift. Free insurance, vaca
tion with pay, good wages.

ELCEN METAL PRODUCTS 
COMPANY

9325 King st., Franklin Pk?

Tel. NA 5-8777

HELP VVANTED — MOTERYS

KEYPUNCH OPER.
Interesting work in fuily carpeted Of
fice. 8 to 4:30 p.m. Full range em
ployee benefits. Salary to $125. Star
ting salary commensurate with ex- 
perience. Will consider appl’ts with 
minimum experience.

APPLY IN PERSON 

GENERAL TELEPHONE
DIRECTORY GO.

1865 Miner St., Des Plaines. DI.
An Eąual opportunity employer

Physical testing of paper. Exper. 
preferred būt, will tra n young 
women with aptitude. Position also 
entails gen’l office work. Top 
salary with excel. future. All 
fringe benefits. Call Mr. Bodrogi 
for appt.

PAPER CONVERTING CORP. 
1101 S. Kilboum (4500 W.)

Tel. — 826-5800

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama kepykla ir kavinė. Ge
rai einąs biznis. Savininkas nori kel
tis į Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815 - 485-8086. 
Klauskite VValter Wrobel.

REAL ESTATE

72 lr Talntan. Mdr. l.H aukšto, ii 
uutal — i ii 4 k. Garažas, $21,966.

71 Ir Talman. Med. 4 kamb. ba
las lr 2 kain b. rūsy. Gazo šilų 
$13,600.

Mūr. 5 kamb. bungaloiv. Geram 
stovy. Garažas. Tik $14.900.

70 ir Talman. Mflr. Z po 6 kamb. 
ir butas rūsy Garažas. $29,900.

VAINA Rt A L F Y
2517 VV 71 s t Street — RE 7-9615

Svč. Marijos Gimimo parap. rajone 
— 4 kamb. mūr. (“expand ble”), 
2 mieg.. apšild. porėtus. 2 maš 
garažas, pilnas rūsys, priedai. 
Apyl 72 ir Kedzie HE 4-9641.

Žingsnis į gerovę
Rūta restoranas — įdėtu vinį leng

vos tu,lygos.
8 kamb. mūras, 2 auto mūro gara. 

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū
lymas.

2 butų namas, modernios vonios, 
kabinetų virtuvės. $20,000. Įmokėti 
$6,000.

8 butų mūras. Beveik naujas. Ever
green rajone. Virš $14,000 nuomos. 
$87,000.

Didelis 3 butų, 10 metų mūras ir 
mūro garažas. Apie 67 lr Čalifornia. 
$60,600.

1)4 aukšto, 16 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimtą pasiūlymą.

3 butų mūras. Arti ofiso. 2 po 7 
tr 4 kamb. butai. Garažas. $29,600.

Liuksus 7 kamb. mūras. Įrengtas 
beismentas, garažas, daug priedų. 
Gera vieta. $20,000.

švarutėlis, gražus 4 H kamb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų. $12,700.

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

STICKNEY. Naujesnis 4 kamb. 
mfir. bungalotv. Spintelės virtuvėj. 
Modern. vonia. Dideli kamb. 
“Sump” pompa. Labai gražus na
mas. $22,300. SVOBODA, 2134 S. 
61»t Ct., OL 2-6710 arba LA 1-7088
CICERO, $18,900 pilna kaina! 
Gražus 5V2 kamb. piūr. bungaloty. 
Naujesnis gazo šildymas. Apyl. 22 
St ir VVestern Electric. 2 maš. ga-; 
ražas. Dideli miegamieji. "Panel
led” porėius. $2,000 įmokėti. SVO
BODA, 2134 S. Olst Ct, OL 2-6710 
arba LA 1-7038.

♦♦ 4

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

MONEY MAKER FOR RENT

Restaurant, Cafeteria and bar ią 
very good con. Good location —• 
large parking area — 5 room flat 
a vali.

For further inform ati on
Call Mr. Wozniak 22642223.

CLASSIFIED GUIDE
HELP UANTED — MOTERYS

5IENCGRAPHĖR
This is a stepping stone to a 
secretarial position. Salary to 

i $542 Starting salary commensu- 
' rate with experience Excellent
employee benefits.

CLERK TYPISTS

Some shorthand helpful in these
2 responsible positions. Work with
Secretary—Treasurer or National 
advertising executives.—
Call personnel dept. or apply in 
person:

GENERAL TELEPHONE 
DIRECTORY CO.
1865 Miner St 

Des Plaines, Ulinois 
An Eąual opportunity employer

BRIGHTVIEVV MANOR 
CONVALESCENT HOME 

A New North Side 141 Bed 
eoctended care faciilty.

N 0 W HIRING
RN’s 8C LPN’s

AIDĖS AND ORDERLIES
Ail shifts — Top pay — Beautiful 
surroundings. Excellent benefits.

Close to VVilson Avė. “L”.
PHONE 275-7200 

4538 Beacon St. at VVilson Avė.
Reikalinga moteris namų ruošos 

darbui 2 dienas savaitėj, dirbančiai 
suaugusių šeimai. Skambinti po 6
v.v. tel. 448-7472.
KEY PUNCH OPERATORS

Experienced. Full or part time. 
Hours arranged to suit your srchedule. 
Days or Eves. Wortk when your kids 
are in school or your husband is at 
home.

Vlc. Logan Sq
Beacon Data Processing

CALL 235-7295

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS

Lutu nuomavimas — lncoine Ta*. 
Nofaridtas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J . BACEV1CIUS

6455 S Kedzie Avė. - PR 8-2233

40 akrų ūkis su trobesiais lr ma- 
AlnerlJa Mičigane, 120 mylių nuo Chi
cagos. $14,000.

10 butų mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met pajamų. Savininkas 
duos paskolą 6%. Kaina $68,000.

5 kanib. mūr. butlgalow prie 71- 
os lr Rockvvell. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 butų po 5 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma ir elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas.
$46.000.

3 butai po 6 kamb. ir 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas. 
$62,000.

2 gražūs sklypai po 60x160 pėdų 
Beverly Shores. Ind. $7,900.

LEONAS REAL ESTATE
INOOME TAA _ NGIAKIATA.- 

ĮMTGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

REAL ESTATE -- INCOME TAX 
DRAUDIMO IR R T. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 So. Ashland Avė., T<A 3-8775 
(Currency Exchange patalpose)

Sąžiningas patarnavimaB

MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsll 
už apdraudą nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS 

3208 H Weat 95th Street 
Chicago, Illinois

TeL GA 4-8854 lr GR B-483B

SAIES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

M ember of M L .S
A L E X ŠATAS—REALTOR

Main office 5727 W. Cercnafb Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Pi 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti j mūsų jsta 
Ir išsirinkti Iš katalogo.

* * *»*’'•♦* « < a » » *
HELP VVANTED — VYRAI*♦ ♦♦♦ ♦ ♦ 4 ė ė e a a ♦ ♦♦♦

TIME 
K E E P E R

Metai fabricating ?nd stamping plant 
in Franklin Pk experience hęlful būt 
not necess., wi!Iing to teach intel’igent 
and aggrnssive person. Salary based 
on experience.

Call — 678-6505 

Ask for John Cain

ENGRAVING — STATIONERY 
Exper d power press oper. Modern 
presą 2^x4 or Carver 4^ x 9.
ARTCRAFT ENGRAVING CO. 

Tel. HA 7-5083
3rd floor — 542 S. Dearborn St.

GRINDERS — BROACH 
AND SHARPENERS

Experienced. Better working con
ditions. Above top pay for good
men. Apply to INLAND BROACH 
4535 Addison St or Call AV 6-8335

Customer Service
AND ORDER DESK MAN

to take phone orders and expedite 
customer orders. Exper. helpful.

call 678 6505

! PRESSMAN—BUSINESS FORMS

Exper’d wet offset pressman 
needed for 2nd shift. Opportunity 

l to grow with business forma 
| manufacturer.

Call Gene Jonės at 275-7070

SERVICE
TECHNICIAN

Rapid growth of our Norelco dic- 
t.ation machine necessitates the in- 
crease in our service department. 
If you recently completed your 
service in Anmy or Navy and have 
electronic experience phone for 
appointment.

673-1783

or come in and see Alex Komar

NORTH AMERICAN 
PHILLIPS C0. INC.

“Norelco”
7530 Frontage Rd: Skokie, Iii.

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
aes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos

HELP VVANTED — MOTERYS

NURSES
RNs and LVNs — Ali Shifts

Why not enjoy best of living and vvorking conditions in smog- 
free Orange County?
These are permanent positions offering excell. salaries plūs top 
personnel policies in 127 bed gen’l acute hospital. Extra pay for 
nite shifts.

Apply, Write. Wire or Phone MR GILBANK
VVESTMINSTER COMMUNITY HOSPITAL 

or HUNTINGTON INTKRCOMMUNITY HOSPITAL 
214 Hospital Circle, VVestmlnister. Čalifornia 92683 

Phone — (714) 893-4541 An Eąual Opportunity Employer

REALE STATE
2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,906.

2 no 5)4 kamb. lr 4 kamb. angliš
kam ,usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

fl butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų. 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik- 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų J- 
stalgos. $18,900.

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471*0321

STATIONARY ENGINEER

| Interesting position ln our new 
Į modern home office ln Glenview on 

4 A.M. to 12 noon shift. Prefer re- 
frlgeration & electrical exp. In
surance and other company benefits. 
Call personnel service dept. 729-3000. 
SCOTT, FORESMAN & COMPANY 
1900 East Lake Avė., GIxjnvtew, III.

HELP VVANTED — VYRAI

DETAILE R 

Jr. Layout Draftsman
■ ‘ S

To work in small engineering dept. 
Well ėst. blished machine tool mfg. 
company. P’easant tvorking conditions 
Liberal conipany benefits. Send ręsti 
me or apply in person.

(Bring vvork samples.) 

SERVICE MACHINE CO.
2310 W. 78th St.

778-1200 — John Barhard

SERVICE MAN
Exper. man reųuired for servicing P. 
A. and Communications eqt. for music 
distr'n systems. Prefer man living 
south. Gd. vvorking cond’s., excell. 
opport'y to get in on ground fl. with 
expanding organization.
Call WILL COMMINGS — 889-0740 

Muzak — 6645 W. North Avė.
A Div. of VVrather Corp.

JANITOR
Assistant Janitor reųuired to take 
care of plant and office. Manufactur
ing company located in Franklin Pk. 
Afternoon and evening hours — call

NA 5-8777 for appt.

TOOL & DDE MAKER

Immediate opening: for a Journey- 
man, who is capabte of assisting us 
in our program of revlslng and 
maintaining punch press dies. Top 
pay and fringe benefits. Call M. Ma- 
rlani — 787-1875 or apply ln person. 
ACME FRAME PRODUCTS, Ine. 

501 VV. Huron Street

ELECTRONIC
DRAFTSMAN

Good knOTvledge of eleetronies į?re. 
ferred. Ability to lay-out art vvork. 
Work will include schematlcs. com- 
ponent layouts, wirlng dlagrams 
functional logic dlagrams and some 
mechanical work. Steady. Call

LUNDELL CONTROLS
2560 N. Elston Avė., Chicago 

Tel. 772-8200
An Eąual Opportunity Employer

Dock Foreman-General
Ezcellent salary—Incentive pro
gram. Company benefits. Heavy 
eKperience all phases dock super
vision. Mušt show successfull ex- 
perience in developing dockmen 
and dock supervisors.

Phone 376 - 4400
A n Bnual opportunity employer

WOMAN U ANTED

TO TAKE CHARGE OF 
SMALL OFFICE

Light typing necessary. Somebody 
alert and able to handle rešponsi- 
bllities. Good starting salary. Apply 
in person for intervievv.
ARTHUR LEWIS SALES CO.

3942 W. BELMONT

2 po 6 kamb. 8 metų rflras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42.000.

60 p. sklypas Marąuette pke. Blz 
niui lr apartmentams. Teiraukitės

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri 
rtėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. "BuUt-lna", kokli 
nės plytelės, karšto vandens šildymą/ 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1K aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakley $19,500

MAINTENANCE MEN — 
MECHANICAL

Estab’d metai fabricating co.. loc. 
in Franklin Pk., reąuires exper’d 
mechanical maint'ce men — Press- 
es. Jeeps. Air Controls. Gd. salary 
for comp’t man. Call NA 5-8777.

ELECTRONIC TECHNICIANS
Experienced Solid State Technicians For Small 

Electronics Corporation 

CALL MR. MICHAEL SWANSON

LUNDELL CONTROLS
2560 No. Elston Avenue Phone — 772-8200

— DESIGN • DRAFTSMEN —
PREFERABLY WITH M.E. or E.E. DEGREE 

(Būt not absolutely essential
At least 5 to 10 years expericnce in structural Steel industry or eąuivalent. 
Our company is well established to insure permanent employment with 
outstanding opportunities for individual meritorious progress.
Why not work for a company who works for you... WE OFFER you 
stable employment with unusual profit sharing plan and medical benefits. 
Submit complete personai history including experience, education, and

salary reąuirements to:
Director of Industrial Relations:

VVHEELABRATOR CORPORATION 
400 So. Byrkit Street, Mishawaka. Indiana 46544 

An Eąual Opportunity Employer

ELECTRO-MECNANICAL 
and MECHANICAL ENGINEERS

If you are an aggresive hardworking engineer looking for an 
opportunity to associate yourself with a dynamic growth minded 

; company, the following will be of interest. Opening exists for 
applicants with background in electrical engineering, associated 
with Logic Design, Computer concepts. office machines, precision 
mechan sms related to Peripheral Computer Eąuipment, office 

Į machines ete. Send resumes to:
THOMAS E. WHEELER

Personnel Manager

DURA DIVISION 0F 
INTERCONTINENTAL SYSTEMS INC.

5401 - 20th Street VVest 
GREELEY, COLORADO 80631

An Eąual Opportunity Employer

ENGINEERS

FIELD SERVICE ENGINEERS
Boiler and Fuel Burning Equipment

We need engineers to supervise startup and operation of boilers 
and fuel burning eąuipment of our manufacture. This covers boilers 
from 15.000 lb. per hour package indusrtial boilers to 3,000.00 lb. per 
hour public utility boilers fired by all types of foBsil fuels and 
various refuse fuels. Fuel burning eąuipment includes ęoal, o i 
and gas bumers, stokers and coal pulverizers.
Service engineers are also responsible for instruction of custamer’s 
personnel, trouble-shooting and testing. Training program provided. 
Travel is extensive throughout U.S.A. Supervision from main offices 
in VVorcester, Massachussetts. BS n mechanical engineering two-year 
college or eąuivajest practical experience in power plant operation 
reąuired.
Send resume and salary reąuirements to G. W. Durnin or call 

(617) 750-7111, RILEY STOKER CORPORATION, 9
9 Nepohset Street, VVorcester, Massachusetts.

An Eąual Opportunity Employer

VVORK IN THE EXCITING 
HIGH-PAYING FIELD

OF MAGNETICS
Modern New Plant has 

Immediate Openings for

GENERAL FACTORY VfORKERS
(No Experience Necessary — We will train)

• MACHINE 6 FORKLIFT OPERATORS

• ROUGH & FINISH GRINDERS

• CORE MAKERS

• PRESS OPERATORS
We need men who want permanent jobs with no layoffs.

VVE OFFER:

. .Top starting rates with guaranteed increaees 
... Paid Vacations 
. .8 Paid Holidays
.. Free Hospitalization & Surgical Insurance 
. .Company Pension Fuily Paid

PLŪS:

Excellent working conditions in the Beautiful
Elgin Crystal Lake area in the Northwestern Suburbs.

PHONE, WRITE OR VISIT

A R N O L D
ENGINEERING CO-
"Specialists in Magnetic Materials" 

MARENGO, ILLINOIS

(Area Code 815) 568-2283

An Eąual Opportunity Employer



mes ruošiame jums 
šaunią pramogą 

CHICAGOJ

- Gerbiamieji, jūs dažnai mus 
pabarate, kad mes nieko nenu
veikiame, kad mes tolstame nuo 
lietuviškojo kamieno, kad mes 
tirpstame svetimųjų jūroje. Bet 
ar tik mes vieni kalti už tai. 
Pasižvalgykime visi drauge šių 
dienų aplinkoje. Gal daug ką 
surasime taisytino - kartą drą
siai dėstė Chicagos aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos aš
tuntos klasės gabi mokinė.

Šios jaunos mergaitės teigi
me daug tiesos. Pasižvalgyki
me aplin'koje. štai vienais metais 
lankomės šios mokyklos moki
nių tradiciniame vakare. Kiek 
puikaus jaunimo vaidina, šclka, 
dainuoja, o žiūrovų - mažoka. 
Net tėveliai neatvyko pasižiū
rėti, kokiu gražiu keliu, ir tai 
lietuviškoje aplinkoje, žygiuoja 
dukrelė ar sūnus.

Dažnai pakalbame apie savas 
mokyklas ir joms kalbose ski
riame pirmaujančią vietą lietu
vybės išlaikymo grandinėje. Pu; 
ku. Tai nediskutuojamoji tiesa. 
Bet ar vien kalbų pakanka ? 
Ar nereikia darbo, nuoširdžios 
paramos, na ir viso darbo nuo
širdaus įvertinimo.

Ohicagos aukštesnioji litua
nistinė mokykla, vadovaujama 
direkt. Juozo Masilionio per ei
lę metų išugdė daug gražaus 
jaunimo ir auklėtinių tarpe ran
dame gražiai besireiškiančių 
lietuviškojoje veikloje, ši mo
kykla gausi mokinių skaičiumi, 
dirba darbštūs ir savęs išsižadą, 
už trupinėlius atlyginimo, moky
tojai.

Mokyklą išlaikyti, tai ne ke
purė kilstelėti. Reikia daug pa
stangų ir lėšų bei daug darbo 
rankų. Tėveliai džiaugiasi mo
kykla, jos darbu, bet ar visada, 
prisipažinkime, nuoširdžiai at
siliepiame į vadovybės šauksmą 
padėti mokyklai. Pamąstykime 
gerai ir ar nebus taiklus šūvis 
anos jaunos gimnazistės patai
kytas ir į mus pačius?

Chicagos aukštesnioji lituanis
tinė mokykla ir šiais metais 
sausio 11 d. Jaunimo centre ruo 
šia šios mokyklos tradicinį va
karą. Vakaro rengimu uoliai rū
pinasi visas tėvų komitetas, gi 
menine programa mokytoja 
Zita Visockienė, mokytojas Ju
lius Mačiulis, mokytoja Irena 
Smieliauskienė ir mokyt. Nijolė 
Pupienė.

Įsidėmėtina, kad programą 
atlieka įvąirių klasių patys mo
kiniai. Čia mus jie sugrąžins į 
V. Krėvės “Dainavos šalies se
nų žmonių padavimų” “Milžin
kapį”, čia supins dainužių pynę, 
perpintą išraiškos ir tautiniais 
šokiais, žodžiu šios mokyklos 
jaunimas nepaprastai stropiai 
ruošiasi savo tradiciniam vaka
rui, tačiau dažnai klausia: “Ar 
į mus bus žiūrinčių, ar mūsų 
pastangomis domėsis ir gėrėsis 
ne tik tėveliai 'bet ir lietuvių vi
suomenė, kuri taip dažnai apie 
mus, jaunuosius, kalba”.

Tai džiūgau jančio mūsų jauni
mo gražių nuotaikų pavakarys, 
tai šauni mums pramoga. Kodėl 
neskirti tam poros valandų šeš
tadienio laiko? Pagalvokime da
bar! Savo atsilankymu parem- 
sime mokyklos išsilaikymo pa
stangas, padėsime savajai litu- 
anistinei mokyklai ir tuo pačiu 
parodysime dėmesį mūsų jauni
mui ir jam bus viena iš gražiau
sių padėkų - mūsų nuoširdus 
jų darbų įvertinimas.

šeštadienio vakaras tebūnie 
skirtas savajam jaunimui, ku
ris su viltimi tikisi, kad Jauni
mo centro didžioji salė bus pri
pildyta tų žmonių, kuriems rū
pi ir mūsų jaunimo ateitis bei 
jų darbo vaisiai.

Jurgis Janušaitis

OPEROS CHORISTAI GALI 
UŽDIRBTI $1,300

Choristai, norį patekti į Ly- 
ric operos chorą 1969 m. sezo
ne, turėtų tuojau kreiptis į ope 
ros raštinę 20 N. Wacker drive 
prašydami audicijos. Trūksta 
visokių balsų. Priimti choristai 
galėtų uždirbti iki $1,300.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. sausio mėn. 8 d

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. -Į- A. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės

KĄP. DIONIZUI MEIŽIUI
tragiškai žuvus, jo žmonai BRONEI MEIŽIENEI ir 

šeimai gilią užuojautą reiškiame.

Brocktono Lietuvių 
Taryba

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio nete
kome 1967 m., sausio 8 d.

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 
mėn. 8 d. 7 ir 8 vai. ryto Visų Šventų parapijos bažn.

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a. a. Antaną Chipą savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona ir šeima. A.-Į-A. DIONIZUI MEIŽIUI
Buv. Brocktono Martyno Jankaus V. Šaulių kuopos 
pirmininkui tragiškai žuvus.
Jo žmoną BRONĘ MEIŽIENĘ ir šeimą giliai užjaučia

Brocktono M. Jankaus V. 
šaulių kuopa

Los Angeles jaunučių ateitininkų kalėdinis susirinkimas. Iš k. j d.: 
Vida Jc-delytė, Marytė Grušienė, Rūta Seliukaitė, Saulė Palubinskienė, 
Mildos.- Palubinskaitės kuodas, Arvydas Raulinaitis, Jonas Žmuidzinas, 
Linas Palubinskas, Irena Raulinaitienė, Ramunė Ruzgytė. Varstomi 
eglutėms šiaudiniai papuošalai

A. + A.
JADVYGAI NARBUTIENEI 

Lietuvoje mirus, jos dukterį IRENĄ SMIELIAUSKIE 
NĘ, mūsų mokyklos mokytoją, ir jos šeimą nuošir 
džiai užjaučia

Čikagos Aukšt. Lit. 
Mokykla

PETKUSJOHN A. KULPSHAS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 Wost 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mirė sausio 6 d., I 9 vai. vak., sulaukęs 86 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 64 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 5 dukterys: Amui Lesu lįsk is, 

Aiicę Heneke, Bernice Bladck, žentas Joseph, vienuolė Kazimie. 
rietė Sės. M. Aureline, ir Helen Hanson, žentas Billy, sūnus 
Krank, marU Bernice, 10 anūkų. 9 proanūkai, 1 pro-proanūkė, 

ir kiti gimihes, draugai ir pažįstami.
Velionės žmona buvo a. a. Mary.
Priklausė I.iet. Piliečių Pašalpos Kl.
Kūnas bus pašarvotas treč., 7 vai. vak. 

koplyčioje, 4330 So. Callfornia Avė.
Laidotuvės jvyks penktad., sausio 10 d. iš 

ryto bus atlydėtas j švč. M. Marijos Nekalto 
pijtis bažnyčių, kurioje jvyks gedulingos pa 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazir

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, t 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

. .. PtTtTEBYS, SCNUS, MARTI, ŽENTAI, ANCKAI,
PROANTKAJ m PRO-PROANCKE.

laidotuvių direktorius John F. Eudeikls. Tel. LA 3-0440.

KOPLYČIOS

Mielai jaunystės draugei, taurei lietuvei 

A+A. ADELEI SADŪNIENEI
staiga mirus, vyrui agr. JUOZUI SADŪNUI, dukroms 
poetei DANGUOLEI ir žentui prof. R. SEALEY, AL
MAI ir žentui inž. R. KELIUOČIAMS, sūnui Inž. 
JONUI ir marčiai GLORIJAI reiškiu giliausią už- 
užuojautą. Sofija Ožeiienė

John F. Eudeikio

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubllc 7-8600

Motinai ir uošvei

A. + A.
ADELEI SADŪNIENEI mirus, 

dukterį ALMĄ ir žentą RIMĄ KELIUOČIUS širdiri 
gai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

MARCELĖ NORKUSStefa BaukSiena

Mirė sausio 5 d., 1969. 1:15 vai. ryto, suktukus senatvės, 
trinu" Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskrities.
Amerikoj*“ Išgyveno 55 m.
Pasiliko didėliame nuliūdime 3 sūnūs: Algard (Algirdas),

Kaye. (Kęstutis) Stankaičiai, ir Benjnmin Norkus, marti Dorothv, 
arnikai Jefleray Aliau, Cheryl Ann. lJsa Marle, Alane Nora Norkui 

ir Mareella ir Susini Stankaitės, br kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė daugeliui lietuvių organizacijų.
Kūnas pašarvotas Mažeikos . Evans koplyčioje, 6845 So. 

\Vestern Avė.
laidotuvės Jvyks ketv., sausio 9 d. iš koplyčios 1:30 vai. popiet 

bus nulydėta i įdėt. Taut.. kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines; draugus ii“ pažjstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

A. -J- A.
JUOZUI POŽĖLAI 

dukroms ONAI ir FELICIJAI bei jų 

me gilią užuojautą.

Aldona ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330-34 South Callfornia Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9&5Z
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

mirus
šeimoms reiškia

Antanas Motuzai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

1 SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

A.-J-A. ADELEI SADŪNIENEI mirus, 
vyrą JUOZĄ SADŪNĄ. dukteris DANGUOLĘ SADŪ- 
NAITĘ-SEALEY, ALMĄ SADONAITĘ-KELIUOTIENĘ ir 
sūnų JONĄ SADŪNĄ ir jų šeimas užjaučiame ir 
kartu su jais liūdime.

Alfonsas, E&ena, Vida ir 
Živilė Keliuoėiai

JONAS PULOKAS
Gyveno 4356 So. Wood Street, Chicago, Illinois.

Mirė sausio 6 d., 1969, 9:30 vai. ryto .sulaukęs 56 <m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio miesto.
Amerikoje išgyveno 18 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Monika (Rutkaus

kaitė), Lietuvoje 3 broliai: Kazimieras, Bronius ir Petras ir 
sesuo Morta Pulauskienė bei jų šeimos, ir kiti giminės, drau
gai ir pažjstami.

Kūnas bus pašarvotas treč., sausio 8 d. 4 vai. popiet John 
F. .Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad, sausio 11 d. iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdus — Žtnona, broliai, sesuo Ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YA 7-1741

Garbingai šviesios atminties Lietuvos Prezidento našlei

A. + A.
ZOFIJAI SMETONIENEI mirus,

jos sūnui JULIUI SMETONAI ir dukteriai MARIJAI VALU- 
ŠIENEI bei jų šeimoms, liūdintiems motinos, didelės Lietuvos 
potriotės ir kilnios geradarės, mano giliausia užuojauta.

A. Žygas
Inž Maj. ir Dipl. Teis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 2Srd PLACE

Tel. REpubllc 7-1213 
Tel. Virpinta 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CAIJFORNIA AVĖ Tel

8807 S LITUANICA AVĖ. Tel YArdB 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-19U

Gyveno 5424 So. Callfornia.
Mirė sausio 6 d.. 1969, 5 vai. ryto. sulaukęs 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Žeimeliu vaisė., 

Staigvilių kaimo.
Amerikoje Išgyveno 20 m.

Pasiliko dkleliame nuliūdime 2 dukterys: Felicija Krumplis ir 
Ona Žukauskas. žentas Stasys. 3 anūkai: Valentinas. Danutė ir 
Algis. Lietuvoje žinomi Ona. 2 dukterys: Janina ir Elžbieta ir 7 
anūkai bei kili giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Laakavviez koplyč., 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės jvyks ketv., sausio 9 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, kurioje 
(vyks gedulingos Įiamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nu. 
lydėtas J kapines.

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

Nnlūdę: ŽMONA, DIKTEKYS. ŽENTAI IK ANŪKAI.
Dėl informacijų skambinkit YA 7-1911 arba RE 7-1213.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
<0821 S. MICHIGAN AVĖ,___________Tel. OOmmodore 4-2228aUŽAUSKŲ BEVERLY HILU Glumu

GerlaufUos gėlės dėl vestuvių, banketų. laidotuv’’ 
ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicagc, III
Telef. PRospect 8-0888 —- PRospect 8-083>

8818 S. LITUANICA AVĖ

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL. Tel

LAWM FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7900 STATE KP OAKL*WN. ILL Tel 686-2820
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X Balio Chicagos apskrities 
valdyba praneša, kad rudens 
vajus šalpos reikalams jau yra 
baigiamas. Balfo skyrių vado
vybės, įgaliotiniai ir aulkų rin
kėjai prašomi tuojau atsiskai
tyti su seniūnais, o pastarieji 
su savo vadovybe ir apskrities 
iždininku, iki sausio 15 d. To

limesnes aukas, kurie iki šiol 
nebuvo aplankyti rinkėjų, reikia 
siųsti betarpiai iždininkui K. 
Čepaičiui, 6722 So. Campbell 
Avė., Chicago, III., 60629.

X Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB c. v. pirmininkas, sausio 
18—19 dieną dalyvaus įvykstan- 
čiame Rytų Pakraščio LB apy
gardų ir apylinkių valdybų pir
mininkų suvažiavime, kuris į- 
vyks Paterson, N. J. Po suva
žiavimo, sausio 20 d. c.v. pirmi
ninkas vyks į Washingtoną da
lyvauti prezidento Nixono inau
guracijos baliuje.

X Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
sausio 3 d. buvo pakviestas ir 
dalyvavo išrinktojo prezidento 
R. Nixono ir jo trijų kabineto 
narių chicagiečių pietuose Chi-

X Kun. Viktoras Dahusls, 
JAV LB Tarybos prezidiumo 
vicepirmininkas ir Kazys Jan
kūnas, LB New Jersey apygar
dos valdybos pirmininkas, c. 
valdybos pakviesti, organizuoja 
Rytinio pakraščio T B apygar
dų ir apylinkių pirmininkų su
važiavimą. Suvažiavimas įvyks 
sausio 18—19 d., Paterson, N. 
J., 147 Montgomery Plaee.

X Prel. J. Karalius, Shenan- 
doaih, Pa., dėkodamas už kalė
dines korteles mus parėmė 5 
dol. auka. Labai ačiū.

X Karen Zay rūpinsis salės 
išpuošimu Sv. P. Marijos Gimi-

cagoje. Taip pat jis ir I. Kriauče mo parapijos MoUnų klubo 
liūnienė yra gavę paikvietimus giamuose Šokiuose sausio 18 d. 
dalyvauti naujojo prezidento R.
Nixono inauguracijoje sausio 20 
d. VVashingtone ir Illinois gu
bernatoriaus R. Ogilvie inaugu
racijoje Springfielde.

X Spaudos rūpesčius lengvi

CHICAGOS ŽINIOS
SUDEOE PENKI VAIKAI
Penki mažamečiai Benjamin 

Cray šeimos vaikai sudegė gaiš 
ro metu jų ll-ame aukšte apart 
mentinių namų bute 2245 Lake 
st. Tėvas ir motina stebuklin
gai išsigelbėjo.

DAUG ŽMOGŽUDYSČIŲ
Chicagoje 1968 metais, pagal 

policijos pranešimą, įvyko 647 
žmogžudystės, atseit beveik 
dvi kasdien. Policija išaiškino 
95 proc. tų žmogžudysčių.

ĮSKILUS 1968 M. VYRAS
Chicagos Press Club parinko 

1968 m. iškiliausiu vyru (Man

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky uju S-gos Chicagos ak.

Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So Claremont Avė.. Chicago, DL 60636

MAIRONIO MOK. IV SK. RAŠO
— Liko tik viena savaitė ir eina į parką žaisti, rogutėmis

penkios dienos iki Kalėdų. Mes 
visi ruošiamės nusipirkti dova
nų ir pastatyti eglę. Be to, tu
rime išvalyti savo kambarius ir 
sienas nuvalyti, jeigu kas ateis,

važinėti.
— Kalėdos yra Kristaus gi

mimo įšventė. Knistus gimė Bet
liejuje. Norėčiau, kad šiemet

of the year) Joseph Meegan, kad viskaa §varu Mes ne\būtų Kalėdoms daug sniego. Aš 
”------ - turėtume gauU dovanUi nefl ^ nežinau, ką aš daryčiau, jei ne

būtų Kalėdų. (Vyt. Vileniškis).
Back of tihe Yards tarybos sek
retorių. Sausio 18 d. jis bus 
pagerbtas vakarienės metu Pick 
Congress viešbutyje. Jo vyriau
sias sūnus, Juozas jr., yra ve
dęs Cintiją Saulytę.

SIMFONIJA BE 
PERTRAUKOS

ne mūsų gimtadienis, bet Kris
taus. Tą dieną Kristus gimė. 
Mes turime eiti į bažnyčią, 
džiaugtis, kad Kristus gimė. 
Kaip pareinami i!š bažnyčios na
mo, tada atidarome dovanas. Ir 
kai einam valgyt, mes visi sė-

SRIUBA
Du kareiviai kėlė didelį ga-! 

ruojantį katilą, kai generolas 
ir jo asistentai netikėtai atėjo 
patikrinti virtuvės.

— Duok man samtį! — įsa
kė generolas kareiviui.

— Bet generole, — pradėjo 
vienas iš kareivių.

— Nekalbėk! — neleisdamas 
kareiviui užbaigti sakinio, pa
sakė generolas.

Generolas atrado žarną. Vie
ną žarnos galą įmerkė į katilą, 
o antrą įdėjęs į burną patraukė 
(pačiulpė) į save.

— Galėtų būti geresnė sriu
ba,— pasakė generolas. — Pa
sakyk virėjui, kad sekantį kar
tą išvirtų geresnę ir gardesnę 
sriubą.

— Bet generole! — aiškino 
kareivis. — Mes šitą pilsime 
laukan, čia ne sriuba, bet van
duo kuriame plovėme indus.

— Mano gimimo diena yra 
gruodžio 14. Tą dieną mes da
rome daug dalykų. Aš turiu ba
lių. Ateina mano draugės ir 
mes žaidžiame žaidimus. Mes 
valgome saldainių, pyragų ir 
ledų. Aš apsirengiu labai gra
žiai. Tada visi sudainuoja man 
“Ilgiausių Metų”. Man duoda 
dovanų. Tada aš dovanas ati
darau. Paskui atvažiuoja visos 
mamos. Pakalba ir geria kavą. 
Po to visi važiuoja namo.

(Daiva Valaitytė).

KATINĖLIS
Aš suradau mažą katinėlį. Jis 

buvo dryžuotas su baitu snuke
liu. Jo vardas yra Rainas. Jis 
dar mažiukas katinėlis. Rainis 
myli vaikučius ir šuniukus. Jis 
daugiausia lauke laksto. Kai 
Raudukas nori valgyti, jis 
miauksi ir miauksi. Jis negeria 
kito vandens, tik žuvų vandenį. 
(Jis žuvų neėda). Raudukas 
mėgsta lakstyti po visų kaimy
nų kiemus.

Mįslė: Kas yra panašus į ka
tę, daro viską taip kaip katė, 
bet nėra katė. — Atsakymas: 
kačiukas.

Dalia Kiudulaitė,
Dariaus - Girėno Lit. m-los mok.

ŠUNIUKAI
Mano šuniuko vardas Geor

ge. Kai mes jį gavom, jo var
das jau buvo George. Dabar jis 
jau penkių metų. Jis saugoja 
namus. Kai kas ateina prie na
mų, pradeda loti. Jis taip greit 
gali bėgti, kad nė kojų negali 
matyti.

Rūta Stankutė

tSesr'
Laimingų Naujųjų Metų! 

Piešė Rasutė Arbaitė. . „ .. , . ■ dame prie stalo. Paskui einame
Chicagos simfonijos onxestras truputį . ilaufl^ pažaiflti.

(Tomas Kondrotas)sausio 9 ir 10 d. Orchestra Hali 
salėje be pertraukos išpildys 
Mahlerio simfoniją nr. 9. Diri
guoja Rafael Kubelik.
KAS NORI MOKYTIS RUSŲ 

KALBIOS
Bogan kolegija, prie Pulaski 

ir 79-tos, pavasarį žada pradė
ti rusų kalbos kursus. Chicagos 
gyventojams kursai yra be mo
kesčio išskyrus $5 registraciją,
.kurią reikia atlikti sausio 27— 

ton, Mass., atsilygindamas už 30 d Norį daU(giau informaci- 
kalėdines korteles, mus parėmė jų gadi telefonu paskambinti 
5 dol. auka. “Draugas” dėkoja. arba dr Louise Polak

x Saulių sąjunga auga ir struktorę Vira Bodnaruk, telef.
LU 1-2737. Galima gauti kursų 
tvarkraštį rašant: Bogan City 
College, 3939 W. 79 st., Chica-

X Povilas Plinkšnys, So. Bos

na skaitytojai, vienu ar kitu bū- oauj-aa- 
du mus remdami. Atsilyginda- Įstojo nauji nariai:

A. Vaitkienė, Pr. Vaitkus, J. 
mi už korteles aukų atsiuntė šie Sasnau<Jkienė E> pr^evičie- 
geradanai: 4 dol. - George J. ė M lTomkienė> v. Mardosas,
Stuopys, 3 dol. - J. Vasiukevi-I j Stulgienė( j IKiukas>
čius, po 2 dol. — Marta Klimas, gakždas b. Ideologinė šau- jCHICAGOl IR APYLINKĖSE 
L. Morkūnas, Anton Petraitis, H aavaitinė stovylda 
A. Ūselis, P. Venckevičius, VL ų

go, III., 60652.

Bačiulis, J. Banys, M. Deveikis, 
O. čečkauškienė, T. Rudaitis. 

Labai ačiū.
X šv. Jurgio Moterų klubo 

susirinkimas įvyks, šiandien, tre 
čiadienį, 8 vai. v. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti.

x Clem P. Pocius, Columbia, 
Ohio, gavęs “Draugo” kalėdi
nes korteles, dėkodamas už jas 
prisiuntė 5 dol, spaudai parem-. 
ti. Dėkojame.

x Vincas žemaitis, žinomas 
mūsų miškininkas, šiuo metu 
vieši Italijoje. Sustojęs Romoje, 
ikur tvarko “Girios Aido” spaus
dinimo reikalus.

x Irena tSprindienė, buvusi 
balerina Kauno teatre, supran
ta mūsų operos rūpesčius ir, 
pakviesta sutiko įeiti į Operos 
lėšų telkimo komitetą, kurio 
parengimas įvyks Drury Lane 
teatre.

X R. Kasparas, Park Forest, 
UI., dėkodamas už atsiųstas 
korteles, pridėjo 5 dol. auką 
mūsų spaudos reikalams. Labai 
ačiū.

įvyksta
1969 m. birželio 15—22 d. Dai
navoje.

X “Draugo” kalėdinės korte
lės skaitytojams patiko. Nema
ža jų dalis atsiuntė mums aukų 
ir naujų užsakymų: J. Briedis, 
K. Seliokas, Vikt. šmaižienė. R. 
Repšys, K. Drunga, J. J. Ardys, 
Vi. Ilginis, Kz. Jankūnas, Ele
na Sniegaitis. Nuoširdus ačiū.

X Dail. Mik. Ivanauskas
liepsnos tapybą demonstruos De 
Paul universitete, 25 East Jack
son, Rm. 518, sausio 10 d., penk 
tadienį, 6—8 v. v. Tą patį vaka
rą ten pat paskaitą Skaito apie 
Ortega y Gasset kun. E. Akso- 
maitis, MIC.

X Juozas Jakunskas, Man- 
chester, Mich., pratęsdamas pre 
numeratą pridėjo 6 dol. aukų 
už gautas korteles ir kalendo
rių. Dėkojame.

x Lietuvių paštininkų sąjun
ga išleidžia atsiminimų knygą.

JUOKTIS SVEIKA

(Saiko sena patarlė, šių dienų 
gyvenimas labai prislėgtas. Mo
kesčiai kyla labiau negu uždar
biai. Apiplėšimai ir kiti baisūs 
kriminalai, beveik kasdieniniai 
reiškiniai. Jaunimas maištauja, 
nebenori mokytis. Padugnių ele
mentai vis labiau ir labiau pa
sireiškia.

Tokie įvykiai ramių žmonių 
nuotaikos nekelia, bet daugiau 
slegia. Anot medikų, tokia nuo
taika labai palanki įvairioms li
goms, už tad daugiau susirgimų 
ir apatijos.

Nors ir ne medikas, norėčiau 
pasiūlyti vieną gerą receptą. 
Š. m. sausio mėn. 12 dieną į 
Chicagą atvažiuoja žymus ko
mikas Vitalis Žulkauskas, kuris 
žada visų nuotaikas pataisyti 
ir visas ligas išvaikyti. Jauni
mo centre 3 vai. po pietų visus 
juokins iki ašarų. Be jo, jaunos 
panelės “Aldutės” padainuos

— Gimimo diena. Pereitą gi
mimo dieną aš neturėjau pobū
vio. Užtat, kad ji ibuvo antradie
nį. Sekmadienį buvo tunto suei
ga. Mes jau norėjome tą dieną 
mano gimimo dieną švęsti. Aš 
gavau bilijardo stalą. Tą dieną 
aš mokykloje pasakiau vaikams, 
kad yra mano gimimo diena. Bi
lijardo stalą mes nupirkome 
dieną prieš, bet balsiai lijo, to
dėl pasiėmė sekančią dieną. Aš 
dabar esu 12-kos metų. Yra gra
žus amžius. Aš norėčiau, kad 
mano sekančioji gimimo diena 
būtų geresnė. (Romas Bulota).

— Kai žiema ateina, man la
bai patinka žaisti su sniegu. Pa
darau daug mažų ir didelių 
sniego žmonių. Man smagu labai 
pastatyti iš sniego didelį namą, 
kaip Amerikos eskimų. Aš ži
nau, visiems vaikams labai gra
žu matyti Kalėdų eglutę. Ame
rikoje, New-Yorke, mes neturi
me daug sniego, bet kaimuose 
būna daug. Visi vaikai mielai

Ugnelės Stasaitės sveikinimo kortelė 
redaktoriui ir skaitytojams. Žodžiai 
paimti iš "Kalėdų varpų". Redakto
rius dėkoja Ugnelei ir visiems ki
liems už sveikinimus.

KALĖDOS

Kiekvienais metais gruodžio 
25 d. žmonės švenčia Kalėdas. 
Prieš Kalėdas jau pradeda ruoš 
tis tai šventei. Krautuvės pilnos 
žmonių, perka dovanas, visur 
girdisi Kalėdų giesmės. Vaikai 
laukia Kalėdų, nes ateina Kalė
dų senis. Prieš Kalėdas yra Kū
čių vakaras. Visa šeima susėda 
prie stalo ir valgo Kūčių vaka
rienę. Pavalgę laukia Kalėdų se
nio. Atėjęs sveikina visus ir da
lina dovanas, bet prieš tad mes 
vaikai turime jam padainuoti 
ir pasakyti eilėraščius. Senelis 
skuba, nes jis turi aplankyti 
laibai daug vaikų. Kitą rytą 
yra jau Kalėdos, mes visi sku
bame į bažnyčią pasveikinti Jė
zų prakartėlėje.

Grįžę žaidžiame su dovano
mis; taip ir praeina Kalėdų 
šventė.

Marytė Krasauskaitė,
Marąuette P. lit. m. IV sk. mok.

ELEEARETH BILLINGTON

Ji bus apie 520 pusi., bus 275 gražių lietuviškų dainų. Gal

KAIP GRAŽU
Krinta Italtos snaigės, 
Tyliai pamažu,
O. Dievuli, mielas,
Kaip gražu, gražu.

Tu sutvėrei žemę,
Dangų ir erdves,
Šviesk! man Tu kelią,
Kur žvaigždelė ves.
Stovi aniuolėiiai,
Rankeles sudėję,
Skuba piemenėliai,
Gerbti Atpirkėją.
Jauteliai suklaupę,
Tyliai Tau alsuoja, 
Žvaigždelės taku,
Trys karaliai joja.

Alb. Kašiubienė

X Chicagos Liet. golfo klu
bo išvyka į Biloori, Miss., šiais 
metais rengiama vasario 8 d 
Smulkesnės informacijos gali 
būti suteiktos skambinant tele
fonu LU 2-5939.

X Dr. V. ir V. Tumasoniai,
vietoje gėlių a. a. Adelei Sadū- 
nienei mirus, Lietuvos Dukterų 
dr-jai aukoja 25 dol. (sk.)

X Sukaktuvinis “Girios Ai
das” Nr. 25—26, 130 psl. apim
ties, skirtas Lietuvos miškų de
partamento 50 metų sukakčiai 
paminėti, baigiamas spausdinti 
Romoje ir šį mėnesį bus išsiun
tinėtas jo prenumeratoriams bei 
skaitytojams.

.X L. Vyčių choras rengia
metinius šokius _  vakarienę
šeštad., sausio 11 d., Pakšto sa
lėje. Pradžia 7:30 v. v. Parem
kite L. Vyčių chorą atsilanky
dami į šiuos metinius šakius. 
Staliukus galima užsisakyti pas 
V. Bilitavičių tel. 927-3216 ir 
pas J. Aukščiūną tel. 254-0743. 
Bilietus galite įsigyti pas kiek
vieną choristą. (pr.)

nuotraukos. Ją leidžia dail. V. 
Vijeikio spaustuvė ofsetu. Kny
ga jau baigiama ir turėjo būti 
įrišta iki Naujųjų Metų, bet dėl 
susidėjusių techniškų kliūčių ir 
leidėjo išvykimo į Australiją, 
jos išleidimas 'kiek užtruko. Kny 
ga turės ir 6 pusi. Lietuvos 
spalvotus pašto ženklus. Ji bus 
viešai pristatyta Chicagoje ir 
pardavinėjama pas knygų pla
tintojus.

x Vitalis Žukauskas, žino
mas humoristas ir Alice Ste
phens vad. mergaičių ansamblis 
“Aldutės” išpildys programą 
1969 m. sausio 12 d., 3 vai. po
piet Jaunimo centre. Bilietai pla
tinami “Marginiuose”. Eilės nu- 
numeruotos. Įėjimas suaug. 
$3.00 ir $2.00; vaikams $1.50 
ir $1.00. Koncertą ruošia Da
riaus - Girėno lit. mokyklos Tė
vų komitetas, (pr.)

X Visa Chicagos visuomenė 
kviečiama atsilankyti į Č. L. A. 
molkyklos tradicinį vakarą, ku
ris įvyks Jaunimo centre šį šeš
tad., sausio 11 d., 7:30 v. v. 
Staliukus užsisakyti pas Emili
ją Paužuoilenę tel. 434-5714.

(pr.)

tos dainos ir nebus juokingos, 
bet daina lieka daina. Patarlė 
sako, įkas nemėgsta dainos, tas 
greit sensta. Retas progas reik
tų išnaudoti, nes tokie įvykiai 
vyksta kartą per kelis metus. 
Savo nedidele auka dar parem- 
site sunkiai ekonomiškai besi
verčiančią lietuvišką mokyklą.

J. Plačas

Rockfordo medžiotojas Bronius 
Daukšis, 71 m., po sėžmingos me
džioklės su nušautu 200 svarų 
briedžiu Nuotr. A. Pociaus

IS AKU IK TOLI
i. A. VALSTYBĖSE

Vieną dieną mes gavome šu
nį iš mūsų draugų. Jo vardas 
buvo Junior. Mano mama ir tė
velis kalbėjo apie jį ...

Daug vietos pas mus nėra ... 
Apie tai girdėjo mano dėdė. Jis 
atidavė šuniuką kitam žmogui, 
kuris jį išvežė į laukus. Mes 
šuniuko daugiau nematėm.

Birutė Saladžiūtė 

Rochesterio Lit. mok. mokiniai.

MANO GELEŽINĖ VARLYTĖ

Mano geležinė varlytė gyve
na mažame namelyje, ji labai 
graži ir stipri. Mes jai duodame 
maisto kiekvieną dieną, kad ji 
galėtų būti dar stipresnė.

Mano geležinė varlytė labai 
maža. Kai aš atidarau langą, ji 
net į viršų pažiūri. Ji turi ketu
rias kojytes ir mažą galvytę.

Mano geležinė varlytė įtrau
kia kojytes ir galvytę į vidų ir

— Los Angeles LB apyl. vi
suotinis LB susirinkimas įvyks 
sausio 12 d. (sekmadienį) tuoj ! ramiai "užmiegaT M^no ‘geležinei 
po sumos šv. Kazimiero para- varlytei patinka pas mus gy- 
pijos salėje. Valdyba susirinki- Venti.
mą yra suplanavusi visai skir
tingą nuo buvusiųjų. Pramato
ma kultūrinė programa, vaišės 
ir labai trumpa oficialioji da
lis. Susirinkime senoji valdyba 
duos apyskaitinius pranešimus, 
o taip pat bus renkama nauja 
valdyba. Rinkimai nieko nuo 
susirinkimo atbaidyti neturėtų, 
nes senoji valdyba yra pažadė
jusi su kandidatais į valdybą 
iš anksto susitarti. Dabartinę 
apylinkės valdybą sudaro A. 
Audronis — pirm., B. Narbu
tas — vicepirm., L. Žilevičiūtė 
— sekret., O. Razutienė — kul
tūros vad., R. Gajauskas — jau 
nimo vad., M. Grušaitė — spec. 
reikalų vad.

Asta Baškauskaitė,
Brockton, Mass. 9 metų

1768—,1818 m. Anglijoje gy
veno labai garai dainininkė. Ji 
turėjo nepaprastai švelnų ir ga
lingą balsą. Visi jos šeimos na
riai ir artimi giminės buvo mu
zikai. Motina dainininkė, o kiti 
grojo įvairiais muzikos instru
mentais.

Ji pateko istorijon dėl vieno 
i nepaprasto įvykio, kurio dar nė
ra turėjęs iki Šiol nė vienas 

į muzikas ar dainininkas. Buvo 
! taip:

1794 metais ji atvyko į Itali
ją, į Neapolio miestą. Ji turėjo 
dainuoti “Inez di Castro” ope
roje, kuri buvo jos garbei su
kurta (parašyta). Su pasiseki
mu ji dainavo gegužės mėn. 30 
dieną. Bet tų pačių metų birže
lio mėn. 15 dieną įvyko didelis 
ugniakalnio Vezuvijaus išsiver
žimas. Žmonės ėmė ją kaltinti, 
kad savo balsu iššaukė šią bai
sią gamtos katastrofą. Kilo di
delis žmonių sujudimas ir pyk
tis. Jau ją norėjo sugauti ir už
mušti. Elizabeth Billington per
gyveno didelį siaubą ir vos ne 
vos spėjo pabėgti nuo įniršusios 
minios.

GALVOSŪKIAI
I

Ar galima atspėti nuplauto 
medžio amžių (metus) ? Jei ga
lima, tai kaip?

(5 taškai) 
n

Dvylika broliukų viena juos
ta sujuosti.

(5 taškai)
Atsiuntė Rima Janulevičiūtė.

m
Kaip vadinasi ta žvaigždė, 

kuri rodė Trims Karaliams ke
lią pas gimusį Jėzų?

(5 taškai)
Atsiuntė Ugnelė Stasaitė

IV
Surašykite visus jums žino

mus žodžius, kurie baigiasi iena. 
Pvz. mėnesiena. Už kiekvienus 
5 žodžius gausite po 1 tašką.

V
Kurios rūšies gyvatė įkando 

Cleopatrai, nuo kurios nuodų ji 
mirė?

(5 taškai)
GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI

1) Metai turi 365(4 dienų. 
Per 4 metus iš tų ketvirčių su
sidaro viena diena.

2) Pasiuntiniai, ministrai, 
konsulai.

3) Ausys.
4) 55 5/5-56.
5) Borden pieno kompanijos 

karvė.

Mano geležinė varlytė. Piešė Asta Baškauskaitė

ROMĖNŲ SVEIKINIMAS
Senovės romėnai mėgdavo 

gerti vyną padarytą iš vynuo
gių uogų — vaisių. Jei norėda
vo pasveikinti moterį kuria nors 
proga, pvz. gimtadienio, turė
davo išgerti tiek puodukų vy
no, kiek jos varde yra raidžių. 
Štai vienos romėnų moters var
das : Septimia Patabiniana
Balbilla Tyria. Suskaičiuokite, 
kiek tas romėnas turėjo išgerti 
puodukų vyno už tos moters 
sveikatą.

VANDENS JĖGA
Kai iš geležies krosnies supila 

į formas skystą geležį, pradė
dama vėsti, pradeda raukšlėtis, 
nelygi darytis. Tiems nelygu
mams nuimti vartoja vandenį. 
Vandens srovė paleidžiama to
kiu dideliu spaudimu, kad ji ga
lėtų išgręžti gerokai storą len
tą.


