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Pasielgimas su lietu viu — Amerikos 
tragedija 

Kongresas pradėjo tyrinėjimus 
WASHESTGTONAS. — Pirma

dienį Kongresas pradėjo tyri
nėti Simo Kudirkos tragediją. 
Kongresmanas Wayne Hays, 
užsienio reikalams pakomitečio 
pirmininkas, klausydamas liu
dininkų, kalbas, buvo net supy
kęs ir susijaudinęs. 

Kongresmaoas Wayne L. Hays 

Valstybės pasekretoriaus pa
vaduotojas William Macomber 
pakomitečiui pareiškė, kad Pa
sienio apsaugos tarnybos pa
sielgimas buvo didelė Amerikos 
tragedija. Jos jokiu būdu ne-
sankckmavo Valstybės depar
tamentas, t ik prisipažino, kad 

Informacijos Nixono 
nepasiekė 

-
WASHINGTONAS. — Baltie

ji rūmai apie Simą Kudirką ži
nojo penkias dienas anksčiau 
negu pats Nixonas, paskaitęs 
tik iš laikraščių. Ziegler, spau
dos sekretorius, atsisakė paaiš
kinti, kodėl prezidentas nebuvo 
painformuotas. Lapkričio 25 d., 
dviem dienom po įvykio, Chica-
go Tribūne korespondentas, su
sitikęs Zieglerį, klausė, ar Bal
tieji rūmai reagavo dėl lietuvio 
atidavimo prie Massachusetts 
pakraščių ir "ar jūs ką nors 
žinote?" — "Ne", atsakė Zieg
ler. 

LOS ANGELES. — Iš čia 

buvo permenkas kontaktas. Ki
tais atvejais Vigilant laivo įgu
la yra atlikusi labai gerų darbų. 

Čia įsikišo pirniininkaujantis: 
"Šiuo k a r t nebuvo labai geras 
darbas". Toliau H a y s savo rep
likose pakaltino Valstybės de
partamentą, kad j o tarnautojai 
nebuvo pakankamai agresyvūs 
ir nesiėmė reikiamos akcijos, 
kad patys sužinotų, kas ten lai
vę iš t ikro dedasi, o ne lauktų, 
kol anie teiksis ką nors puse 
žodžio praneš t i 

"Diplomatų da rbas esti labai 
pavojingas ir kiekvienam ėjime 
a r žody j ie turi būt i labai a tsar
gūs", pasakė Macomber. 

Valstybės departamento ad
vokatas dar prieš tai mėgino 
pašnibždėti Macomberiui į ausį, 
tai Hays sušuko: "Nemėgink 
to daugiau daryti, arba aš liep
siu tamstą išvaryti į koridorių". 

Vakar apklausinėjimai buvo 
tęsiami toliau, i r t e n turėjo liu
dyti Brieze, pats matęs savo a-
kimis visą tragediją. 

N E W BEDFORD, Mass. — 
Associated Press praneša, kad 
Pasienio apsaugos t a rnyba gau
na kalnus protestų laiškų iš vi
sos Amerikos, kaip niekad prieš 
tai. Vigilant laivas turė jo būti 
evakuotas, buvo pranešimų, kad 
padėta bomba. Karo policija 
saugo kap. Eus t i s namą. 

Vigilant laivo leitenantas Pa-
kos skundėsi, kad kai j o jūri
ninkai atsilankė vienam bare, 
juos atpažino susirinkę į barą 
ir gerokai primušė. Miesto val
dybos narys Hughes sakė , kad 
vieno banko kasininkas, kai jam 
buvo pateiktas Vigilant laivo 
čekis, atsisakė iškeisti, o resto
ranuose laivo jūrininkams nie
kas nenori duoti valgyti. Įgu
los moralė, sako, labai k r i tus i 

T a s pats miesto valdybos na
rys toliau pasakė įsidėmėtiną 
dalyką: jis buvo ant Vigilant 
laivo ir kalbėjosi su kapitonu 
Eust is . Tas Eus t i s netyčia pa
sakęs, kad Simo reikalas berei
kalingai iškilo aikštėn i r visas 
sujudimas buvo tik liudininkų 
darbas . Jie, jūrininkai, t i k pildė 
savo vyriausybės įsakymus. Po 
tokio prisipažinimo y ra pagrin
do į tart i , kad galėjo būt i ir dau
giau panašių išdavimų, apie ku
riuos niekas nežino. Tačiau tam 
•yliam nusikaitimui, atrodo, a-
tėjo galas. 

4 ^ . 
William B. Macombsr 

Lietuvos žydų protestas 
Jungtinėms Tautoms 

ELTA—PRESS, biuletenis italų 
kalba, n r . 9, 1970 m. Turiny: 
daug vietos skirta Vilniaus bib
liotekos 400 m. sukakčiai, apra
šyta L. Katalikų mokslo akademi 

telefonu paanešama, kad jau- • s u v a ž i a v i m a s T o r o n t 0 > K a n a . 
nimo grupes suruošė 100 valan- Į ̂  p E T ^ ^ n u t a r i m a i N e w 

Yorke. Biuletenis plačiai pateikė 
svarbų dokumentą — Lietuvos 
žydų protestą J. Tautoms. Žydai 
nusiskundė Maskvos vykdomu, 
prieš žydus nukreiptu, persekioji-

dų užtrukusį budėjimą prie fe
deralinio pastato. 

Sekmadienį miesto centre lie
tuviškasis jaunimas suorganiza- i 
vo gražiai pavykusias demon- Į 
stracijas su plakatais, šūkiais \ mu. Protestas buvo pasiųstas J. 
ir prakalbomis. Lietuvių pastan j Tautų Žmogaus teisių komisijai 
gas iškėlė ir gražiai įvertino vie- Į i r Izraelio min. pirmininkei. Pla

čiai išdėstyti žydų skriaudimo o-
kup. Lietuvoje duomenys. Elta— 
Press redakcija savo komentare 
nurodo į žydų tautybės gyvento-

|jų Lietuvoje padėtį nuo senųjų 
VARŠUVA. — Praėjusiais iaįkų iki nepr. Lietuvos laikme-

metais'Varšuvoje buvo įregtst- \&0 | r n a c i ų , rusų okupacijų. Da-
ruota 275,000 televizijos priim- į r o m a išvada, kad žydai ne vienu 
tuvų privačiuose namuose. Te- L ^ t u turėję teisių bei privilegijų, 
atrus aplankė 1.5 milijono žiū- Į n e p r . Lietuvoje buvę išrinkti į Sei-
rovų, kinus 12.9 mil. Prieš 10 m a j r t . t „ Tačiau 1941 m., rū

tos spauda, radijas ir televizija. 

Televizija išstumia kine 

metų kinų lankymas buvo di
desnis, tada buvo 17.3 mil. lan
kytoju, sumažėjo, nes daugiau 
atsirado televizijos aparatų na
mie. 

Dienraščių varšuviečiai per
nai išpirko 189.3 mil. egzemp
liorių, p kitokių periodinių leidi
nių 40.4 mil. egzempliorių. 

VARŠUVA. — 1969 m. Len
kijoje tūkstančiui gyventojų bu
vo 54 telefonai. Čekoslovakijoje 

sams okupavus Lietuvą, šalia lie
tuvių, į Sibirą buvo išvežtų ir žy
dų. Dar liūdnesnis likimas juos 
laukė nacių okupacijos metu. 
Kaip biuletenis pabrėžia: neprik
lausomoje Lietuvoje žydai nebu
vo persekiojami ir jų dabartinės 
padėties net negalima lyginti su 
buvusia laisvosios Lietuvos laik
mečiu. 

Biuletenis, Romoje leidžiamas, 
paskelbė ir eilę žinių apie nau-

tuo pačiu metu buvo 117, Vak. j jus suvaržymus, pastaruoju metu 
Vokietijoje 125, Prancūzijoje | nukreiptus prieš Bažnyčią bei 
140, Švedijoje 478 telefonai. | dvasininkus Lietuvoje. (E) 

Okup*. Lietuvoj 
prisiminė Vėlines 

Šiuo metu Lietuvoje jau vie
šai skatinama pagerbti mirusius 
Vėlinių, Visų Šventųjų dienomis 
"Komj. Tiesoje", lapkr. 1 dieną, 
buvo pažymėta: "Mirusiųjų pa
gerbimo diena mūsuose turi se
nas ir gilias tradicijas.... jos ras 
atgarsį kiekvieno jaunuolio ir jau
nuolės širdyje". Ta proga nepa
mirštama pridurti, jog tą tradici
ją " n e kartą bandė savo tikslams 
pajungti religijos kulto tarnai". 

T u o tarpu težinoma, kad tų 
"tarnų" tikslas tebuvo ir tėra — 
gerbti mirusius. Taip pat prisi
mintina, kad prieš kelerius me
tus Kauno kapinėse kapų lanky
tojai ir jaunimas, giedoję himną, 
buvo suiminėjami bei vaikomi. 
Dabar, Eltos žiniomis, kauniečiai 
naujose Petrašiūnų ir vilniečiai y-
pač Rasų kapinėse mirusius gerbė, 
atnešę tūkstančius vazelių su gė
lėmis ir deginę žvakutes. (E) 

Spalio mėn. pabaigoje Austri
joje viešėjo Lietuvos Aukšč. Tary
bos delegacija, vadovaujama Kau
no Politechnikos instituto rekto
riaus prof. M. Martynaičio. Sie
kiama megzti Lietuvos ir austrų, 
Salzburgo miesto, kultūrinius ry
šius. Numatyta kitais metais pasi
keisti parodomis, sportinėmis de
legacijomis bei liaudies dainų ir 
šokių ansambliais. (E) 

" T h e Baltic Review", nr. 37 
(1970 m. spalio mėn.). Turiny— 
svarbus V. Sidzikausko straipsnis 
apie galima Europos saugumo 
konferenciją ir Baltijos valstybes 
(atspausdintas ir JAV Kongreso 
leidiny), Martyno Brako straips
nis apie Lietuvos tarptautinę pa
dėtį teisės šviesoje, Alfred Eric 
Senn'o apie Lietuvos nepriklau
somybės pradžią po I-mojo pasau
linio karo, A. Rannito apie A 
Oras knygą "Estų literatūra išei
vijoje", esto L. Vahter'io apie so
vietus ir socialinę taiką. (E.) 

ISbadėję Rytų Pak.r.ano vaikai laukia prie kelio, kada valdžios sunkvežimis atveš ką nors valgyti. 

Simą įmetė kaip kokį 
daiktą 

Jūrininkai pasakoja, kaip rusai elgėsi su lietuviu 
WASHINGTONAS. — Bal

tieji rūmai kai ką atskleidė iš 
radijo kontakto tarp Vigilant 
laivo kaiptono Eustis ir admiro
lo ETLis. Ellis pasakė: "Jei vy
r a s šoks į vandenį, leiskite pir
m a jį išgriebti patiems rusams, 
bet neleiskite jam nuskęsti ir 
ištraukite tada jūs" . 

Vienas Vigilant jūrinir.kas, 
Santos, paliudijo Pgsierio apsau 
gos apklausinėjimuose, kad Si
mas užtiktas laive, bandė nu
šokti į vandeni, bet to jam ne
leido rusai , spėjo pagriebti. Pir
miausia telefono kabeliu apsu
ko aplink jo kaklą ir ėmė smaug 
ti, Įritąs ruskelis t ada Simo gal
vą ėmė daužyti į geležinius lai
vo laiptelius. Kitas jūrininkas, 
Hughes, matęs, kad rusai buvo 
jau užnėrę virvę Simui ant kak
lo, o ki tą jos galą bandė nu
mesti a n t savo laivo. Jei būtų 
pasisekę numesti ir nebūtų tas 

Geležinkeliu streikas 
WASHTNGTONAS. — Rytoj 

prasidės geležinkeliečių strei
kas . Streiko data buvo atidėlio
jama daug kartų. Nixonas krei
pėsi į Kongresą, kad jis grieb
tųs i priemonių streiką atidėti 
d a r 45 dienom, bet unijų atsto
vai pareiškė, kad streiko nesu
laikys nei prezidentas, nei Kon
gresas. 

RIO D E JANETRO. — Brazi
lijos teroristai jau pateikė savo 
reikalavimus už Šveicarijos am
basadoriaus Bucher paleidimą. 
Reikalauja paleisti 70 suimtųjų. 
20,000 policijos ir kariuomenės 
pradėjo ieškoti teroristų. 

pats Hughes j iems sutrukdęs, 
jie būtų Simą įmetę į vandenį 
ir ten, kitoj pusėj, ištraukę. A r 
jis būtų da r gyvas, nepasmaug
tas, kitas klausimas. 

Richard Maresca, vienas t ų 
jūrininkų, kur is turė jo laiveliu 
palydėti į rusų laivą surištą 
Kudirką, pasakojo, kad jis pa ts 
bijojo sės:i į laivelį, nežinoda
mas, ką gali ir su j uo rusai pa
daryti. Tik kai įsėdo vienas ka
rininkų, tada jiems buvo drą
siau. Tada j is matė, kad rusai 

j surištą žmogų į laivelį įmetė 
kaip kckį daiktą. "Kai mes y-

I rėmės į rusų laivą, vienas rusas 
j sėdėjo ant pabėgėlio galvos i r 
j visą laiką jį mušė". 

PabaltiečiŲ negalima 
degraduoti, vadinant 

'rusais' 

CHICAGO. — Vakar dienos 
Chicago Tribūne laikrašty Fred 
F. Lewis rašo, kad ryšium su 
lietuvio jūrininko, norėjusio pa
bėgti pas amerikiečius, dažnai 
spaudoje minima, tai buvo " ru
sas". Tai yra klaida ir to ne
reikėtų kartot i . Autorius gerai 
žino neseną Pabal t i jo istoriją, 
paminėjo, kaip visi t r y s kraš
tai priešinasi rusų okupacijai, 
kad daug tūkstančių nuskendo, 
kurie mėgino į laisvąjį pasaulį 
pabėgri, tūkstančiai ats idūrė Si
bire. Tų žmonių negalima de-
greduoti, vadinant juos " ru
sais. 

Toje pačioje Tribūne buvo 
dar ir Altos pirm. K. Bobelio 
laiškas. 

Britai išvarė tris 
rusų šnipus 

LONDONAS. — Prieš kelias 
savai tes bri tai išvarė t r i s sovie
tų prekybos delegacijos narius 
pakal t intus šnipinėj imu Juos 
sugavo slaptoji policija. Visas 
reikalas buvo laikomas paslap
ty, iki ta i atidengė britų spau
da. 

Lenkai solidarizuoja 
su lietuviais 

CHICAGO. — Chicagos len
kai, solidarizuodami su lietu
viais, aktyviai dalyvavo šešta
dienio demonstracijoje, nešė vė
liavą i r šalo su visais. 

Ta pačia proga jie dalino gat 
vėse atsišaukimus, kur buvo pa
rašyta : "Mes reikalaujam!!! 
Lenkų tautos vardu reikalauja
me, k a d Nixonas ir Valstybės 
departamentas padarytų v i ską 
kad būtų išlaisvintas uetuvis 
jūrininkas". Toliau sako, kad 
tas galima ir reikia padary t i 
arba diplomatiniais kanalais, 
arba pasikeičiant su rusais jų 
šnipais, suimtais Amerikoj. "Ki
tokiu atveju mes taip pa t pri-
siimam kaltę dėl to vyro mir
ties". Pasirašo "Construetive 
Action League". 

Čekai teis amerikietį 

PRAHA. — Čekoslovakijoj 
gruodžio 17 d. prasidės teismas 
amerikiečio, kaltinamo subversy 
viniais veiksmais. Kokie j o nu-

j sižengimai, nėra labai aišku, bet 
I jis buvo suimtas prieš penkis 
į mėnesius kaip "svetimos vals
tybės agentas". 

Okupantai nužudė kalbininką 
J. Kazlauską 

Pakar to t ina i iš įvairių šaltinių 
a tė jo žinios iš Lietuvos, kad 
okupantai bolševikai suėmė lie
tuvį kalbininką J . Kazlauską, 
uždarė į bepročių ligoninę ir t en 
numarino. 

Velionis buvo kviečiamas su 
paskai tomis į vieną JAV uni
versitetą. Tuo reikalu jis buvo 
nuvykęs į Maskvą, k u r jį ir a-
reštavo. Velionis susirašinėjo 
su kai kuriais lietuvių kalbinin
kai jAV-e i r po j o tragiškos 

New Yorkas be taksiu 

N E W YORK. — New Yorko 
taksi vairuotojai paskelbė strei
ką. Streikuoja 36,000 žmonių. 
J ie vidutiniškai uždirba į savaitę 
po 150 dolerių, nori, kad jų at
lyginimas nebūtų mažesnis kaip 
autobusų i r požeminių t rauki
nių operatorių, kurie uždirba 
nuo 174 iki 200 dol. į savaitę. 

WASHlNGTONAS. _ V a k a r 
pas Nixoną lankėsi Jordanijos 
karalius Husseinas i r kalbėjosi 
Vid. Rytų taikos reikalais. Sau-
cnimo sumetimais, j o smulkes
nis tvarkaraš t i s po Ameriką 
neskelbiamas. 

Izraelio armijos nesitiki greito susitarimo su arabais ir ruošiamasi galimiems karo veiksmams, manev
ruoja okupuotame Sinajuj. 

mirties tas kalbininkas gavo 
raštu žinią kad mūsų kalbinin
kas žuvo nuo okupantų rankos. 

J o n a s Kazlauskas buvo tik 40 
metų amžiaus. Vilniaus univer
sitetą buvo baigęs 1954 m., o 
1968 m. gavo filosofijos moks
lų daktaro laipsnį. Jau nuo 1957 
metų buvo pakviestas dėstyti 
Vilniaus universitete. Buvo ling
vistikos žurnalo "Baltistica" at
sakingasis redaktorius. Dakta
ro laipsnį gavo parašęs diserta
ciją "Lietuvių kalbos istorinė 
gramatika". Jo svarūs straips
niai buvo spausdinami Lietuvos 
ir S. Sąjungos kalbiniuose žur
naluose. Rašė baltų kalbų isto
rinės gramatikos, fonetikos, fo
nologijos ir kt. klausimais. 

Kjid Kazlauskas buvo prie
varta uždarytas į beprotnamį, 
kaip Sovietai daro su daugeliu 
demokratiškesnio nusistattymo 
savo intelektualų, ir ten buvo 
numarintas, apie tai paskelbė 
ir "Keleivis" 46 n-ry. 

Y r a dar žinoma, kad Kazlaus
kas buvo skiriamas filosofijos -
istorijos fakulteto dekanu, bet 
atsisakė. Tada ir prasidėjo jo 
bėdos. 

VVASHINGTONAS. — Cape 
Kennedy norima vėl pavadinti 
kaip vadinosi prieš tai, Cape 
Canaveral. Taip buvo pasiūlyta 
senatui Floridos gyventojų, nes 
praktiškai niekas kitaip ir ne
vadina. Prez. Johnsonas Kenne-
džio vardu pavadino tuo j po 
prezidento nužudymo. Laukia
ma t ik Edwardo Kennedžio pri
tarimo. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 9 d.: šv. Resti tutas, 
šv. Leokadija, Vakaris, Gede-
nė. 

Gruodžio 10 d. : šv. Meikija-
das, šv. Valerija, Eidimantas, 
Dma. 

Saulė teka 7:05, leidžias 4:20. 

ORAS 

Dalinai saulėta ir šilčiau, tem
pera tūra virš 50 laipsnių. 
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VYRIAUSIOJI SKAUTININKE RAŠO 
Mielos sesės, 

Lietuvių skautų sąjunga lapkri
čio 1 d. šventė 52 metų veiklos 
sukaktį, šia proga sveikinu visas ; 

Tuntininkėms, vietininkėms ir 
patyrusioms draugininkėms pla
nuosime ateityje savaitgalinius 
vadovių darbo kursus ar kaip mes 

».,-:.-. . ,. , . ; mos pavadinsime. Issiuntinesiu 
vadoves ir skautes ir unkiu su , . , 

v . , . ., • . anketas ir vadoves m a n pasisa-
nauju užsidegimu veikti gyvai, I, 
seseriškai, skautiškoje dvasioje. Te Aukščiausias mums padeda 
vadovės pareigas sąžiningai atlik
ti. 

Los Angeles Palangos tuntas 
lapkričio 7-8 d. iškilminga šven
te pradėjo švęsti savo veiklos 20-
sius metus. Tai ilgas metų laikas; 
daug vadovių, daug skaučių ir 
daug tėvų pastangų įdėta, kad 
šio vieneto veikla būtų gyva, į-
domi ir skautiška. Šia proga svei
kiname ir Los Angeles brolius. 

Sveikiname palangietes ir lin
kime dar ilgus metus gyvuoti. 

Detroito Gabijos ir brolių Bal
tijos tuntai gruodžio 5-6 d. su iš
kilminga Švente atžymės savo 
veiklos 20-ties metų sukaktį. Svei
kiname vadoves, seses ir tėvelius 
šios didžios šventės proga. Lin
kime gabijietėms darnaus darbo 
ir ilgus metus vesti jaunimą lie
tuviškosios skautijos keliu. 

CIevelando vadovių-vų suva
žiavimas jau praeityje. Šia proga 
noriu padėkoti rengėjams už pa
vyzdingą šios šventės pravedimą. 
Vadovams už malonius pasikal
bėjimus, o vadovėms už darbą, 
dėmesį ir seserišką nuotaiką. Dė
koju vadijos skyrių vedėjoms, ku
rios rūpestingai supažindino visas 

kys, ar jos norėtų turėti visos se
serijos, ar tik rajonines darbo 
sesijas, kuriose dalyvautų VS, 
VS Pav. ir Seserijos skyrių vedė
jos su konkrečiomis instrukcijo
mis ir darbo diskusijomis. 

CIevelando suvažiavime buvo 
Jūrų skaučių vienetų vadovių ir 
naujai sirikusios pareigas eiti Jū
rų skaučių skyriaus vedėjos posė
dis, dalyvaujant VS-kei. Sveikina
me s. Mariją Vasiliauskienę iš To
ronto naujose pareigose ir linki
me, kad jūrų skaučių gretos vis 
didėtų. Naujoji skyriaus vedėja 
turėjo progos pasikalbėti su va
dovėmis ps. A. Jovarauskiene ir 
ps. A. Biškevičiene apie jų viene
tų veiklą ir drauge paplanuoti 
ateities veiklą. Atrodo, kad Chi-
cagos ir Toronto jūrų skaučių 
vienetai labai gyvai ir entuzias
tingai veikia. Visoms jūrų s k a u 
tėms linkiu gero vėjo! • 

Hartforde, Conn. spalio 24-25 
d. įvyko Atlanto rajono vyr. skau-
čių-tų pranešimu vadovių posė
dyje buvo nutarti šie įdomūs pla
nai: 

ps. A. Sdmininkienės, rajono 
jaun. skaučių sk. vedėjos, inciaty-
va bus organizuojamas jaunesnių-

Būrel is ses ių diskutuoja Vidurio rajono skiltininkių suvažiavl-ie D r ; 

navoje. Pašnekes į veda čikagiste Rūta Nainytė. Nuotr. Gintaro Plačo 

APDOVANOJIMAI IR PAKĖLIMAI 
LS SĄJUNGOJE 

Lietuvių skautų sąjungos tary- Jakulis Cleveland, v. si. Gedimi-
bos pirmi jos lietuvių skautybės nas Janula Worcester, Mass., v. 
metinių sukakčių proga, nuo 1970 si. Jonas Jovarauskas Chicago, v. 
lapkričio 1. d., j si. Danutė Juodgudienė Chicago. 

1. Apdovanoti LSS ordinais: 
A. Padėkos ordinu su rėmėjo 

kaspinu — p. Matas Baukys De-
troit; B. Lelijos ordinu — s. Vla
das Pažiūra Los Angeles; C. Už 
Nuopelnus ordinu — kun. Ro
mas Kasponis Los Angeles; 

D. Gyvybės Gelbėjimo kryžiu
mi — 
sk. Kęstutis Palukaitis Chicago, 
ps. Vilija Baukytė Detroit 
II. Pakelti į skautininkų laip
snius: 

A. į skautininko laipsni — 
ps. Gražina Aleksandravičienė 

Hartford, ps. Laimutė Antanėlie-
nė Omaha, ps. Aldona Avižieny-
tė Los Angeles, ps. Larisa Jankū 

v. si. Ona Kaminskienė Chica 
go, v. si. Ona Jusienė Hamilton, j 
Kanada, v. si. Dalia Kavaliūnaitė 
Cleveland, v. si. f ik Algim. Ka
zakevičius Los Angeles( v. si. Da
lia Keblinskaitė, Putnam, Conn. 
v. si. ses. D. Kijauskienė Clev., v. 
si. Aušra Klimienė Chicago, v. 
si. fil. Dalia Lubinskienė Chica
go, v. si. Sigitas Miknaitis Chi
cago, v. si. Bronius Nemickas 
New York, v. si. Jūratė Petraity
tė Cleveland, v. si. Vladas Stasi-
liūnas Australijoje, v. si. Vytau
tas Staškus Cleveland, v. si. Gra
žina Stripinienė Toronte, v. si. 
Vytas Špokevičius australijoje, v. 

ciu nuoširdumu dirbo. 
iiDraugovėiittvo įsteigta 1958 

m. rugsėjo 27 d* Pirmoji vadovė' 
buvo skautininke Regina Kučie-
nė. Tada draugovėje buvo ketu
rios skiltys, kurios sueigoms rink
davosi Brighton Parke. Vėliau 
buvo persikelta į Jaunimo centro 
patalpas. Tais pat metais buvo į-
sigyta vėliava, kurią tunto de
šimtmečio proga pašventino bu
vęs LS seserijos dvasios vadovas 
kun. St. Yla. 

Per praėjusius 12 m. draugovei 
vadovavo: v.s. Regina Kučienė, 
ps. Saulė Šatienė, ps. Stasė Da-
mijonaitienė, vyr. si. Vida Mei-
luvienė, ps. Eleonora Šalčiūnie-
nė, pa. Danutė Gierštikienė. Vi
sos vadovės stengėsi įnešti įdo
mių naujovių, kad veikla būtų 
gyva. Ačiū joms už jų pastangas 
ir meilę jaunosioms sesėms. . 

Draugovės veikla visa laiką bu
vo entuziastinga. Be nuolatinio 
lavinimosi skautamokslyje, sie
kiant aukštesnių patyrimų laips
nių, ruošiamos iškilmingos Kalė
dų, Motinos dien. ir kitų šven
čių minėjimo sueigos. Uoliai daly
vaujama Kaziuko mugėse, įvai
riose tunto šventėse ir parengi
muose, konkursuose, bendruose 
skautų-čių šventėse ir kt. Mėgsta
me ir visuomet gausiai dalyvau
jame iškylose, stovyklose, kursuo 
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Tel ofiso HE 4-5849. rez. 388-223? 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet; 
antr., penkt 1-5, treč. ir šeet tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe-6m< 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 We*t 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ir ketv. 1—4 ir 1—9: antrad. ir penu 
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai. 

se, suvažiamuose. Daug skiriama • <x»- 735-4477 
lituanistikai. Švenčių ir laužų 
programas stengiamasi turėti įdo
mias ir prasmingas. 

T a kryptimi dirba ir dabartinė 
si. Marta Šarkienė Omaha, v. si. į draugovės vadovė vyr. sk sk Lo-
Roma Tatarūnienė Cleveland, si. 

nienė Chicago, ps. Jolanda Kere- į Leonidą Žalienė Australijoje, v. 
lienė Chicago, ps. Valė Kliknienė si. Marija Žygienė Chicagoje. 
Chicago, ps. Irena Lileikienė O-1 Apdovanotieji ir pakeltieji labai 
maha, ps. Gilanda Matonienė 
Ashbury Park, HJ, ps. Liudas Ra
manauskas Chicago, ps. Regina 
Vaitkevičienė Chicago, ps. Bronė 
Zdanienė Hartford. 
B. j paskautininkio laipsnį — 
v. si. Danutė Balčienė Chicago, 
v.sl. Zina Čerkienė Waterbury, 

I Conn., v.sl. Dana Dagienė Aus-jų skaučių sąskrydis, 1971 m. ge-
su jų skyrių planais bei ateities I P * 5 _22-23 d. Putname, Conn. į tralijoje, v.sl. fil. Rimantas Dir-
siekimais. Džiaugiuosi vadovių Į T a i b u t l * pinnas toks įvykis sese- į vonis Chicago, v. sl._ Danutė Ei-

rijoje, rengėjoms linkiu sėkmės! kienė Boston, v. si. Birutė Eiman-
Ps . D. Surdėnienė. ra jono skau-j tienė London, Kanadoje, v.sl. Ri
čių sk. vedėja, jau ruošiasi skau- te Fabijonienė Chicago, v. si. Al-
čių-tų tradicinei Pavasario šven- d o n a Gurdždytė- Petrantomo 
t e j Į Hamilton, Kan., v. si. Eugenijus 

Ps. A. Katinienė, rajono taut i j 
nio lav. sk. vedėja, smarkiai ra-; Tunixis Ave., Bloomfield, Conn. 

tokiu gausiu dalyvavimu ir paro
dytu dėmesiu. 

Suvažiavime buvo svarstyta 
daug Įvairių reikalų. Su brolija 
susitarta 1971 m. rugpiūčio mėn. 
antrą savaitę Rako stovyklavietė
je ruošti savaitės skiltininkių-kų 
ir Ąžuolo - Gintaro arauginin-
kių-kų kursus. Draugininkių kur-

gina vietovių vadoves mokyti se
ses juostų austi. Atlanto rajone 

sai bus sesėms -vadovėms nuo 14 Į yra norima, kad kiekviena sesė, 
- 16 m., kurios dar niekada nėra 
buvę draugininkių kursuose. 

Draugininkių kursus organi
zuoja Ses. vadovių lavinimo sky
rius, o skiltininkių kursų organi
zavimo darbą sutiko atlikti Vi
durio rajono vadeivė ps. Irena 
Kerelienė. Programos ir visos in
formacijos bus paskelbtos ir iš
siuntinėtos visoms vadovėms vė
liau. 

Seserijos posėdžiuose priėjome 
sutikimo tašką, kad mūsų vieto-

baigusi skaučių patyrimus, turė
tų nuaudus nors vieną juostą ir 
mokėtų ją užsimesti. Sveikinu ir 
džiaugiuosi, jeigu mes 10-čiai se
sių parodome kaip reikia juostas 
austi, iš jų bent 2 -3 atsiranda 
geros audėjos ir pamėgsta audi
mą. Tai mums, vadovėms, ture 

New York, N.Y. ps. I. Jankaus
kienė perduoda pareigas ps. Aldo
nai Marijošienei, 172-70 High-
land Ave., Jamaica, N.Y. 

Buvusioms tuntininkėms ir 
vietininkėms dėkoju už įdėtą dar
bą ir nemigo naktis, o naujas va
doves sveikinu ir linkiu sėkmės. 

N. Y-ke lapkričio 14-15 d. se
serijos vadijos narės suruošė dail 

maloniai sveikinami. 
Nuoširdžiausias ačiū už žy

gius, už ligi šiol atliktus darbus. 
Į skautininkų laipsnius pakel-

reta Plepyta 
Šių metų rudens sueigas pra

dėjome skirtingai — su iškylomis, 
kurių įdomiausia buvo į Swallow 
—Cliff miškus su Lituanicos tun
to Perkūno draugovės broliais. 
Gausiai dalyvavome rajoninia
me skiltininkų-kių suvažiavime 
Dainavoje. Rudeninėje skautiškų 

tieji broliai ir sesės jaučia,kad_ suj varžybų" šventėjeT gerai" nušiteiku" 

laimėjo net kelias pirmųjų vietų 
as. 
(Nukelta \ 7 pusi.) 

tuo pakėlimo aktu drauge e ina | s l Q S m p a s l r y ž u s I O S 
ir gilus įpareigojimas: nenutrau
kiamai gera veikia rūpintis mū- j •'; 
sų skautijos gerove, budriai savo 
asmens pavyzdžiu skatint jaunes 
niuosius ir visu savo gyvenimu 
siekti mūsų skautybės idealų — 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. 

Priimkite geriausius linkėjimus 
artėjančių Šv. Kalėdų bei Nau
jųjų —f 1971 — Metų proga. 

Budžiu 

žemaitės' 

DR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 

(-) v.s. A. Saulaitis, 
LSS Tarybos pl.nmirikas 

DVYLIKA METŲ ŽEMAITĖS 
DRAUGOVEI 

Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Orjso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. WAIbrook 5-5076 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKCSERIJA fR MOTERŲ LIGOS 

(UNEKOLOGI.Nft CHIRURGIJA 

Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYTifi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUTLPING 

6449 So. Pula.sk] Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC1AI.YBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

j - 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d. 

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Mediral Building) Tel. LU 5-6446 

nirua ligonius pagal susitarimą. 

A. Petrikonio iš Chicagos dailės 
tų būti vienas iš lietuviškos tau-1 parodą su dideliu pasisekimu, 
todailės palikimų jaunesniajai ; Parodą aplankė per 300 žmonių \™ "IUi£1""Ml* 
kartai. Pasistenksime, kad visos j ir nupirko 21 paveikslą. Pelno A u Š r 0 S V a r t ų * * * * P e r 1 2 m " 
mūsų skautės seserijos žinotų, kasi buvo 350.00 dol. Tai skiriame 

j yra juosta, kaip ją užsimesti, kaip! seserjos knygos leidimo fondui, 
vių veikia ar jos stoka vietovėje į nušiaušti ir kaip ją panaudoti. | Ses. vadijos narėms: R. Gudaitie-
pareina tik nuo vadovės. Vado-j Atlanto rajone pasikeitė šios; nei ir jos vyrui, I. Jankauskienei 
vių lavinimo sk. vedėja ps. L. K i - tuntininkės: j įr j o s vyrui, R. Česnavičienei, G. 
liulienė perskaitė planą, kaip ga- j Worcester, Mass. ps. D. Mar-
lėtume sistemingai lavinti vado- j cinkevieiūtė perduoda pareigas s. 
ves. Pats planas daugumai pati- \ Ramintai Molienei, 72 Toprfield 
ko, bet daug vadovių pasisakė, Girele, Shre\vsbury, Mass. 01545. 
kad vietovės sąlygos neleistų joms j Bostone, Mass. s. V. Kleinienė 
jo įgyvendinti. Todėl seserija ir 
brolija ėmėsi iniciatyvos suruoš
ti skiltininkių ir draugininkių 
kursus visoms sesėms vadovėms, 
kurios tinka šioms kursų katego
rijoms. 

perduoda pareigas vyr. si. Danu
tei Eikienei, I. Favvn Circle, Ran-
dolpbim Mass. 

Hartfordo Conn. v.s. K. Ma
ri jošienė perduoda pareigas ps. 

Kulpienei, G. Budreckienei, S.Ša
tienei ir kitoms labai dėkoju. Ki
tiems talkininkams turėjome vie
šą padėką "Darbininke". 

Ateinančių metų stovykla Vo
kietijoje įvyks 1927 m. liepos 17-
30 d.d. Schvvetzingeno apylinkė
je 3 km nuo Schvvetzingeno, po 
13 km. nuo Manheimo ir Heidel
bergo. Šiuo metu laukiame smul 

Jau trylikti metai kaip Žemai 
tės draugovės skautės ryžtingai I * 
Stengiasi vykdyti SaVO Šūkį: "Kas , j e i neatsiliepia skambinti 374-8012 
bus, kas nebus, mūs žemaitės pa-, 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čįos Ir California 

Vai.: kasdien nuo 5—8 vai. vakaro 
šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso teief. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

reigingos busi" 
Žemaitės draugovė yra viena 

iš didžiausių skaučių draugovių 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIM EISIMAS 
Akušerija Ir moterų Ilgos 

Ginekologine ChrurRija 
6132 S. Kedzie Ave. , W A 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne-
atsiliroia, skambinti: Ml 3-0001. 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Varną - rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKšEVičlUS 
J O K S A 

T A T K JJ L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vafc. šeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA S-7278 

DR A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr » 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st S t . — Tel . 737-5148 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* Ir 

"oontart '«•««•«" 
Vai. pajral susitarimą. Užilaryta tref 

DR. A. PUSTEU"* ^ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBft VTDALS I.IGOS 

5159 South Damen *»"<*> 
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namo »2S-7«». 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenoe 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
Sęžtari 8 v. r. iki 3 vai- popiet. 

DU ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
TeL 737-2230: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligoni u s tiktai susitarus — 

(Ry appointment) 

joje užaugo ir į vyresniųjų skau
čių eiles išėjo gausus būrys sesių, j 
bet kasmet naujos sesės ateina ir 
papildo išeinančių vietas. Šiuo me 
tu draugovėje yra 35 skautės ir 
kandidatės. 

Gražinai AleT^sandravičienei, 448 j kesnių informacijų šiuo reikalu. 

Sukakti minint įdomu pavar
tyti draugovės knygas, albumus, 
peržvelgti praeities veiklos į-
vykius, prisiminti buvusias 
vadoves, kurios su pasiaukojan-

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstą ir š lapumo Taku 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elg ia 
425 No . Liberty Street 

Boote 25, Elgin, Illinois 

Ofiso Ir buto tel. OLyir.pic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad tik susitarus. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VTDACS IAC.Ų IR RRACJO 
SPFXX\LVBfi 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 

Telef veikia 24 vai. 

TeL — REUance fr-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( Lietuvis gydytojas ) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vuk, šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta. 

REMKTTE "DRAUGĄ' 

(^ 
"DRAUGO" PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 

K A L Ė D O M S 
Naudokitės šia patogia užsakymo forma. 

Prašau siuntinėti DRAUGĄ kaip kalėdinę dovaną šiam 
asmeniui: 

Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code 
• 

S unčiu prenumeratai 

Lituarueua lanki Gedimino draugov l s vilki ikai \*\jr • 

*S-UOtr, P a u l i u Vitky,u61 " ^ -

Man<> adresas: 

Vardas, pavardV: 

MumOTis ir ^arv* 

M^s'a'š ir /irstyD* 

Zip Code 

P u n i m 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
lakstą. Pūsles ir Prostato 

CHIRURGUA 

Ofisas 2656 W. 63rd S t 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet. 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
OtUšo tel. RKIianop 5*441% 

Rez. GRovellull 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. va* 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 16—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va-
tearo. Sekmad. Ir trečiad uždaryta 

Rezld. teL WA 5-3099. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KŪDIKIŲ IR VAIRŲ LIGŲ 

SPKCIAMSTfc 
MEDICAi BUILDINO 

7156 South We*=tern Avenue 
?lrmad., antrad., kevirt. Ir penkt 
auo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8—8 vai. vakare. Trečiad. nu s 
11 vai. ryto iki i vai. p.p., SeStad 
'1 vai. ryto Iki S vai. p.p. 

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

rei, ofiso Ir bato OLympic 2-4169 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
<asdi«o 1—8 vai. ir 8—S ral. vak 

lAskyrua trečiadienius 
tMtadlentaU 12 Iki • popiet. 

DR. MAAIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

2817 West 71st Street 
Telef HEmlock 6-3545 
<Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th % 

TeL PRospect 8-1223 
Ofiso vaJ.: Pirm., antr., treč. ti 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet tr kttu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL HE 4-2123, Xamp OI 8-6196 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja Uaonlus tik susitarus 
Vai, 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak 

Trečiad Ir SeStad uždaryta 

•flso tel. PR 8-777S. Rea PR 6-473 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 We8< 63rd Street 
Prttm» cls »umti».rijs 

»-• ,««— Į i lnM/1 k«Tf. I — t nL, 
t 1 Vk 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA m CHIRURGfi 
6648 South Aibany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai 
vak., penkt tr sestad. 2—4 popiet 

tr kitu laiku pagal susitarimą 

TeL ofiso PR 6-6446, rez. RE 4-8150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West I k i Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 Iki I f. T 
Treč. ir Sestad. pairai susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHLRURGAS 

6449 Sontb Pulaski Road 
Ofiso teL 787-2141 Namu 636-4850 
Vai., pirmad antrad., peekPMl. 1-4 
tr 8-8 v » katvlrt 8-8 *, 

11.1 vaL 

http://Pula.sk


Balsas tyruose ir 

NAUJOS VEIKLOS GALIMYBĖS 
Jau trisdešimts metų kai mū- per Simo atkel'us vartus verž-

sų tauta kenčia nelaisvėje ir to tis j tas sritis, kuriose būtų ga-
mes niekada nepamirštame. Ta- Įima kai ką daugiau mūsų bylai 
čiau paskutinės dienos ypač tei- laimėti, 
kė gerą progą prisiminti visos Atrodo, kad susidaro palan-

DEMOKRATŲ KANDIDATAI 
Du katalikų senatoriai pirmauja Muskie ir Kennedy 

Prezidento rinkimai bus 1972 BR. KAZYS SRUOGA demokratų kandidato į būsimus 
metais, bet partijos jau ruošia
si dabar. Ir tai visai ne per 

prezidentus. Muskie yra sena
torius iš Maine valstijos, iki pakartotinai asmeniškai atvyk 

anksti. Partijos turi išspręsti į dami į Illinois valstybę. Net ke- j šiol viešai niekuo ypatingu ne-
du sunkius uždavinius. Pirmas: į ietas žymių senatorių buvo at- i pasižymėjęs. Jo politinis kilimas 

tautos ir kiekvieno lietuvio sa- kesnės sąlygos Lietuvos lais- surasti tinkamiausią savo par- j vykę i Illinois ir kiek galėda- ! prasidėjo, kai jis drauge su 
vo tėvynėje ar tremtyje asme- vės bylai Jungtinėse Tautose iš- j tijos žmogų, kuris tiktų į pre- j m į gy rė Smith. Bet Smith pra- Humphrey kandidatavo į JAV 
nišką kančią ir dažno lietuvio kelti, šia kryptimi jau kuris lai- Į ziden us. Bet to dar mažai. Rei- \ laimėjo prieš demokratą Ste- viceprezidentus. Humphrey bu-
išelvio savo tėvynės ilgesį, daž- kas mūsų veikiama. Klausirr.&s fca surasti tokj savo partijos ' venson vo kandidatas į prezidentus. A 
nai kančia virstantį. judinamas per amerikiečių or- žmogų, kuris ne tik stipriai pa- j 2inoma, buvo keletas kitų bu pralaimėjo prieš Nixoną ir 

Mūsų filosofas dr. J. Girnius ganizaciją Americans for Con- trauktų savo partijos balsuo- j Stevensono laimėjimo priežas-
sako. kad kančia yra žmogiš- gressional Action to free the tojus, bet ir daug surinktų ne- Į gių. Bet ta stačiai pergausi pro-
kas :s skausmas, liudijąs žmogui Baltic States. Veikiama per Lde- partinių balsuotojų ar net "su- j paganda "iš viršaus" sukėlė bal 
jo ribotumą. Fizinį skausmą jau tuvos laisvės komitetą ir Pa- Į gautų" balsuotojus iš kitų par- J suotoįų įtarimą, kad gal Smith 
č:a ir gyvuliai, o žmogaus vergtųjų tautų seimą. Nemaža 
skausmas išauga ligi kančios ir šiuo reikalu daroma per mūsų 
juo sąmoningesnis, dvasiškesnis diplomatiją, Vliką, Rezoliuci-
yra žmogus, juo jo kančia bū- joms remti komitetą ir Altą, 
na didesnė. Taigi kančia yra per atskirus politikus, šios ak-
kaina, mokama už žmogaus to- cijos šiuo metu sustiprinimas 
būlybę. Kančią iššaukia žmo- galėtų, rodos, duoti teigiamų 
gaus kaitė, bet ji gali kilti ir vaisių. Tiesa, Jungtinių Tautų 
iš prievartos. Prievarta neša galia, praktiškai nėra didelė, 
kančią, o laisvė — džiaugsmą, vis dėlto Pabaltijo klausimo iš-

Khnčia nėra beprasmiškas da- kėlimas JT forume būtų labai 
lykas, ji — žmogaus dalis. Kan- naudingas, 
čią jaučia žmogus gimdamas ir 
sulaukęs senatvės — sirgdamas _. . _,_., . 
ir mirdamas. Kančia nėra be- P l a n u o ^ susitikimus su va-
pftunmškas dalykas, nes visi dovaujanciais JAV politikais, 
žmonės kentėio, kenčia ir ken- nereiktų pamiršti įskelti ir mušu 
tės. Tas pats' ir su tautų kan- * I * » f J ™ f * " * * * * ^ i p n -
A^W,;C nimo klausimo. Kaip žinome, 
ciomis. r- J v • J- i 4. 

nemaža dalis senųių diplomatų 
* jau yra pasitraukę iš gyvųjų tar 

Didžiausią kančią patyrė Die- po, likusieji yra taip pat vyres-
vo Sūnus, mirdamas ant kry- nio amžiaus žmonės. Kuriam 
ž^aus už visas žmonių kartas, nors diplomatui mirus, vis sun-
Jo kančia (atnešė žmonijai at- kiau yra į jo vietą kitą paskirti, 
pirkimą. Taigi nebuvo bepras- Taigi reiktų sutarti nauias sky-
miška. Nėra be prasmės ir eili- rimo sąlygas ir pabaltiečių dip-
nių žmonių kančios. lietuvių lomatinių atstovų bei tarnauto-
tautos ir atskirų jos narių kan- jų skyrimo tvarką, kuri garan-
čios turi atnešti mūsų tautai tuotų laikinai pavergtų kraštų 
ir ateinančioms kartoms laisvę, atstovavimą, kol jie bus laisvi. 
Tuo mes giliai tikime ir žino- Atsiras ir daugiau klausimų, ku 

tijų. 
Balsuotojų įpročiai 

labai keičiasi 

Suradus titnkamą kandidatą, 
prisideda pats svarbiausias, 
sunkiausias ir sudėtingiausias 

labiau reikalingas Washingto-
nui, negu Ulinois rinkėjams. Tai, 
norėdami laimėti balsus, turime 
nuolat sekti ir studijuoti rinkė
jų įpročius ir pagal tai rikiuoti 
rinkiminę propagandą. 

Rinkikai stengiasi daug dau-
darbas, kaip organizuoti sėk- ; g į ^ pažinti patį žmogų - kandi 
minga propagandą už tą kandi- Į d a t ą n e g u -^ partiją, žmonės 
datą, kaip pritraukti jam pa- j nebenori, kad kartotųsi istori-
kankamai daug balsų. Tai gi
lių studijų ir psichologiškai so
cialinių patyrimų reikalas. Tie 
propagandos me'odai ,kurie gal 
buvo labai sėloningi prieš ke
letą metų, gali būti netinkami 
ar net pragaištingi pasikeitusio
se krašto nuotaikose ir aplinky
bėse. 

Va, pavyzdžiai iš tik ką pra
ėjusių rinkimų. Balsavimai pa
rodė, kad balsuotojo valią pir
mučiausiai nulemia kišenės klau 
simas. Respublikonai negavo iš 
balsuotojų to, ko jie laukė, nes 
balsuotojų kišenės reikalai per 

Agnew. 
Per tą rinkiminę propagandą 

Muskie pasirodė gana sumanus 
ir labai kantrus kalbėtojas. Jis 
yra katalikas, lenkiškos kilmės. 
Daug kas spėja, kad jo religija 
(katalikas) ir tautinė kilmė ga
li patraukti daug baisų iš tau
tinių mažumų. 
Galima sakyti, pirmutinis "žai-

binis" Muskie pasirodymas bu
vo jo prakalba — atsakymas 
Nixonui pačiose rinkimų išva
karėse. Daugumui demokratų 
ta kalba labai patiko, yra net 
okių, kurie tiki, kad ta pra

kalba atnešė demokratams di
džiulį laimėjimą. 

Prezidentui Nbtonui Ohio valstijos universiteto prezidentas Fawcet 
įteikia bitetus j futbolo žaidynes, kur ios įvyks Naujųjų Metų dieną 
Pasadena, Calif. 2ais Ohio ir Stanford univers.tetų komandos. 

Tačiau yra daug pagrindo spė- ilgai tęsėsi ir buvo apgaubta y-

ja, kai teisėju buvo išrinktas 
nuteistas nusikaltėlis. 

Demokratų ūpas pakilo 
po rinkimų, bet abejonės liko 

Po praėjusių rinkimų demo
kratų ūpas žymiai pakilo. Jie 
laimėjo daug gubernatorių ir 
šiek tiek kongreso narių, bet 
daug mažiau negu tikėjosi. Res- Į rint, ir pačioje Muskie kalboje 

patingu slaptumu, kuris, atrodo, 
nepaaiškėjo ir niekad nepaaiš-

publikonai nepralaimėjo tiek, 
kiek demokratai manė, kad tu-

ti, kad jis gali slaigiai ir neti
kėtai pakeisti savo nuomone ir 
pasidaryti pavojingu varžovu kės. Tačiau, laikui einant, viskas 
sen. Muskie. Kennedy yra po- ! greit užmirštama, ir Kennedy 
litiškai ir finansiškai (milijonie- ; vėl buvo išrinktas senatoriumi 
riai) garsios Amerikos šeimos Į iš Mass. valstijos. O Gallup in-
narys, vienintelis palikuonis, i stituto duomenys rodo, kad Ed-

, Vienas jo brolis buvo Amerikos j ward Kennedy populiarumas la-
Tiesa, kalba propagandiniu prezidentas ir nužudytas, ant- j bai didelis demokratų tarpe ir 

atžvilgiu buvo nebloga. Stipriai ! TBS brolis kandidatavo į prezi- j visai netoli nuo Muskie popu-
skambėjo iš Muskie lūpų žodžiai, j dentus ,bet taip pat buvo nu- j liarumo. šitie faktai gali paska-
kad respublikonai meluoja ir j žudytas. Edwardas Kennedy y- j tinti Kennedy pakeisti savo nuo-
tiek. Žinoma, objektyviai žiū- I ra g.an patrauklios išvaizdos, ge- į monę, o demokratus versti grįž-

ras ir pakankamai arogan' iškas i ti prie Edward Kennedžio, kaip 
kalbėtojas, patraukli asmenybė. į tobulo balsų gaudytojo 
Prieš porą metų, kai demokra
tai pralaimėjo prezidento rin
kimus, Edwardas atrodė švie
siausioji demokratų žvaigždė, 
kuri gali juos išvesti iš pralai 

buvo daug posakių, kuriuos ne
sunkiai būtų galima apibūdinti 

retų pralaimėti. Vis vien dau- • kaip melą. Bet ta prakalba su 
gumui demokratų atrodo, kad j silaukė visai netikėtų rezultatų 
jų idėjos tebėra geros ir bal- ! demokratų pusėje. Tuojau bu-
suotojams patrauklios. Tik rei- j vo pačių demokratų paskelbia, 

Respublikonas demokratų kan
didatas į prezidentus 

Aišku, tai būtų keistenybė, 
bet labai galima keistenybė, tu-

mažai buvo pabrėžti. Antras kia gerų kandidatų, svarbiausia, I kad prakalbą rašė ne pats Mus- . m ėimo. Bet Edward Kennedy I rint galvoje būtiną reikalą su-
dalykas, kurį balsavimai paro
dė, yra tas, kad Amerikos žmo
gus, nors ir skundžiasi sauvalia 
ir smurtu, nereaguoja griežtai 

me, kad laisvės kovoje sudėtos riuos reiktų šiomis dienomis t Juk Kalifornijoje prieš pat rin-
šimtų tūkstančių gyvybių au- tvarkyti, 
kos yra labai prasmingos. Tie
sa, daugelio mūsų tautos kan- * 
kinių vardai liks nežinomi atei- Kabant apie mūsų pačių veik-
nančiorfts kartoms. Tūkstančiai l a- r e 0 d a pasakyti, kad Prano, 
mūsų kankinių nebus įrašyti Algirdo Bražinskų ir Simo Ku-
knygose, bet jie atneš laisvę * * * b y l o s davė m ™ s P3--
kitiems lietuvių tautos nariams tiems Se r3 P1"0?*- pažvelgti į sa-
ir akivaizdžiai reikšis per būsi- v o organizaciją, kritiškai įver-
muosius lietuvius. t"11* m ū & l i visuomenės ir jos 

Mūsų *autos bandymų dieno- veiksnių pastangas. Praktika 
mis mažiausiai kentėjo lietuviai r o d o ' k a d tokiais kritiškais at-
išeiviai. nors tai dar nereiškia, ve^is a P i e staiga iškilusius mus 
kad įą kelyje nebuvo dyglių. Di- liečiančius įvykius mūsų orga-
delės tautos dalies pasitrauki- nizaenos ir visuomenė pirmiau-
mas iš savo tėvynės nebuvo be- s i a sužino n « *s ™ūsų veiksnių 
prasmiškįas, nes per 25 metus hei PoTitimų organizacijų eent-
išeiviai visomis išgalėmis sten- "*• b e t *& Amerikos spaudos, 
gėsi liudyti tiesą apie jų tėvynę 
išt;kusią nelaimę. 

Deja, didžiosios valstybės, ne-

radijo ir televizijos. Tačiau ir 
mūsų spauda bei radijas greitų 
informacijų ir nurodymų iš mū

kimus buvo užpultas ir gana 
'žeistas pats Amerikos preziden
tas. Kalifornijoje energingai 
kandidatavo į senatorius griež
tas įstatymų ir tvarkos šalinin
kas, kurį labai palaikė pats 
Nixonas. Ir tas asmuo pralai
mėjo po to smurto. Buvo išrink
tas demokratas, maždaug nu
žudyto Roberto Kennedy pobū
džio asmenybė. Ir dar trečias 
pavyzdys. Perdaug didelis gy
rimas ir piršimas ka~dida*o ne 
visada gerai išeina. Už Illinois 
kandidatą respublikoną Smith 
agitavo Agnew ir pats Nixonas, 

plis, reikia išve-gti to su- kie. bet talentingas prakalbų | likimas yra su savotiškais inci-luš 
siskaldymo, kuris juos įklam
pino 1968 m. 

Net praėjusieji rinkimai pa
rodė, kiek žalos demokratams 
gali duoti susiskaldymas. New 
Yorko valstijoje išrinktas guber 

rašytojas Richard Goodwin, ku
ris jau pirmiau yra rašęs labai 
garsias prakalbas Kennedžiams, 
buv. prezidentui Johnsonui ir 
garsiam naujų laikų liberalui 
McCarthy. Tas, be abejo, tą 

natorium respublikonas, kuris ; pritrenkiantį įspūdį iš Muskie 
nugalėjo žydą demokratą labai prakalbos gerokai aptemdė ir 
garsų Goldbergą. O juk New patį Muskie įniršino. Bet ir to 
Yorko valstija žinoma savo tau ; dar mažai. Žymesnieji demokra
tų ir spalvų mišrumu ir libera
liškais palinkimais. Ir dar dau-

tų vadai užprotestavo, kodėl 
Muskie, o ne kas kitas buvo 

giau. Tos pačios New Yorko • parinktas perskaityti tą Good-
valstijos senatoriai "VVashing^o- Į win parašytą prakalbą. Juo la-

dentais. 

Nuimk gipsą, jau laimėjiai 
Studentavimo laikais, kai Ed-

wardas laikė egzaminus, jis į-
klimpo į nemalonumus, kuriuos 
be didesnio garso nugalėjo tik 
įstodamas į kariuomenę sava
noriu eiliniu. Kai kandidatavo i 
sena'orius Mass. valstijoje, Ed
uardui ištiko lėktuvo nelaimė, 
jis buvo sukrėstas ir padėtas į 

rasti tobulą balsų laimėtoją. To
kiu kandidatu galėtų būti John 
Lindsay, dabartinis New Yorko 
burmistras, respublikonas, ku
rio patys respublikonai neberė
mė per rinkimus dėl to, kad 
Lindsay labai pakrypo į libera
lizmą. Lindsay kandidatavo 
kaip nepriklausomas kandidatas 
ir laimėjo. 

Lindsay yra labai pabraukius 
Xew Yorko spalvotiem žmonėm 
ir žydam. Per pastaruosius rin-

ne yra vienas respublikonas, 
kitas net konservatorių parti-

gipsą ir į lovą. Jis pats agituoti j kimus Lindsay nerėmė respub-
nebegalėjo, bet jo propagandos j likono RockefeEerio į guberna-
štabas nesnaudė. Amerikos bal- Į torius, bet rėmė garsųjį Gold-
suotojai labai dažnai pasigaili j bergą, kuris pralaimėjo. Ro-

susiskaldymas ir dabar gresia demokratai) sumokėjo. O de- tų _ kandidatų, _ kuriuos ištinka ckefeUeris buvo išrinktas. Lind-
:̂ zir.es nelaimes. Tiesa a r ne say todėl supranta, kad jo kar-

biau, kad už televizijos laiką 
ne Muskie, bet milijonierius 

jos žymus šulas. Ir vis dėlto l Harriman (ir dar keli turčiai 
susiskaldymas ir dabar gresia demokratai) sumokėjo. O de-
demokratams. Susiskaldymas ir [ mckratų centro komiteto pirmi-
dėl asmenų ir dėl idėjų, štai, 
dažniausiai minimi demokratų tai nežinojo, jam net nebuvo 

čia tokio, kad paprašė mirties I kandidatai į prezidentus 1972 pranešta. Taip viskas staigiai 
liudijimo. Ji visai nenorėjusi į- Į metais: Muskie, Kennedy, Hum- Į buvo padaryta, 
žeisti. Be to, ją yra apgavę, irgi phrey, McGovern, McCarthy 

ninkas O'Brien net nieko apie i * E s k a f ? " S ? 4 S j e r a p a S " l » l < ! į ^ " " J « b e" 
+_- ^ a- -• „~L v.„.« i sakoma, kai paaisKejus, kad veik baigta. Aukščiau kilti ne

patyrusios priešo okupacijos ir *l veiksnių negauna. Noroms 
skriaudų, mums buvo aklos ir nenoroms tenka veikti sponta-
kurčios. netikėjo ir gyvųjų, mir- niš^ai, iš apačios. Tarp visuo-
ties išvengusių, liudininkų pa- m e n ė s i r veiksnių lieka nama-
rodymais. Neretai mums, ko- ž a s tarpas, ° neretai nėra ir 
vojantiems dėl Lietuvos lais- glaudesnio ryšio. Veikiama sa-
vės, susidarydavo ispūdis, kad v o vietine iniciatyva, sveiku 
mūsų tautos kančios ir šauks- "gaspadorišku" protu vadovau-
mai tėra beviltiškas tyruose Jantis. 
šaukiančiojo balsas. Ir pereitą savaitgalį Chica-

* goję įvykusiame Vliko suvažia-
Tačiati paskutiniai įvykiai — vime buvo nusiskųsta, kad nėra 

Simo išdavimias kančioms ir gal tvirtų ir greitų ryšių tarp cent-
mirčiai, jo didžiulė auka ima ro ir periferijos, kad trūksta 
keisti mūsų kovos prasmę. At- talkininkų. Tuo tarpu nemažas 
rodo, lyg ir pati Apvaizda pa- skaičius mūsų jaunesnio am-
dėjo mums, atsiųsdama Simą. žiaus intelektualų ir studentų 
Ko neįstengėme padaryti mes, yra, jei ne anapus Vliko, tai 
tūkstančiai Lietuvos nelaimės šalia jo. Senesnieji darbuotojai 
liudininkų, gali atlikti tik vienas jau pavargę, o jaunos jėgos ne-
Simas, dargi neturėjęs galimy- išnaudojamos. Jų įjungimas į 
bės pasiekti šios žemės kran- politinę akciją, diplomatinę tar
tų, nybą ir informacijos darbą ap-

Tačiau" Amerika gali greitai simokėtų net ir tuo atveju, kai 
užmiršti Simo misiją ir vėl žu- dėl jų įtraukimo tektų pakeisti 
vys ar kiti derybiniai objektiai mūsų politinių veiksnių suda-
gali nusverti JAV ir Sovietų rymo būdą, nes tik tuo būdu 
Sąjungos bendravimą. Taigi at- būtų galima atgaivinti senstan-
siradusią progą reikia galimai čias mūsų politines institucijas 
greičiau ir tiksliau išnaudoti — fa* pagyvinti jų veiklą. b. kv. 

J ] Į Į J _ . — _ | Į -

Spaudoj \i gyvenime 

BIUROKRATIZMAS IR VALGYKLOJE 
Okupantai išugdė tokį biuro- atsiprašiusios laukiančiųjų, krei-

kracizmą Lietuvoje, kad tai persi- ,pėsi į pardavėją: gal aptarnautų 
meta ir į eilinių tarnautojų gre- i be eilės, namie laidotuvės, 
tas, kas matyt iš šios mformaci-Į — Laidotuvės? Duokit mir-
jos, lapkr. 13 d. išspausdintos j ties liudijimą, — visai ne juokais 

laidotuvių vardu. 
Sutikime. Bet argi nesąžiningo 

žmogaus poelgis turi mesti juo
dą įtarimo šešėlį visiems žmo
nėms? Ar tai leidžia įskaudinti 
žmogų nelaimės valandą?" 

J. Zvilb. 

Clark, Shriver ir dar keletas 
kitų. 

Gera prakalba, bet ne Muskie 
rašyta 

Senatorius Edwardas Kennedy 
atsisako, bet galimumų daug 

Edwardas laimėjo rinkimus, tai bebus galimumų. Pas demokra-
jo brolis Robertas telegrafavo tus visai priešingai. Prezidento 
jam: "Jau gali keltis ir nuimti , kėdė gali būti pasiekta. Pats 
gipsą. Rinkimus laimėjiai". 

Trečias, pats jautriausias, į-
vykis Edwardui buvo prigėri
mas tos panelės, su kuria jis 

Senatorius Edward Kennedy 
fdemekratas iš Mass. valstijos) 
pakartotinai pareiškė, kad jis I važavo ir su visu aute pasinėrė 

Tur būt, labiausiai minimas ; nesiruošia būti demokratų kan- į giliame vandenyje. Edwardas 
dabar yra Muskie vardas, kaip didatu į prezidentus 1972 m. I išplaukė, panelė prigėrė. Byla 

Lindsay nedrąsiai tebetvirtina, 
kad jis vis dar esąs respubliko
nas. Bet kai kurie demokratų 
vadai reiškia nuomonę, kad 
Lindsay būtų priimtas į demo
kratus su išskėstomis ranko-

fNukelta i 4 pusi.) 
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Erdvi patalpa, į kurią mus suvarė, dusina rūkš-

čiu, iškvėpuotu oru. Nėra kuo kvėpuoti! Visas smar
ves perima nebepakenčiama išvietės smarvė: tai pla
ti, stipri statinė, kurią nuolat lanko reikalingieji. Ga
lima pasiusti ar nualpti. 

Bet ir tokiose sąlygose neverta nusiminti. Nė de
šimts minučių nepraėjo ir pamiršau suterštą orą. Da
bar turiu įprasti į žmonių klegesį, nes čia 150 vyrų 
taip kalba, kad visi jį girdėtų, nors pats savo žodžių 
nebegirdi. Ant dviaukščių lentynų sėdi ir guli žmonės, 
šūkaudami vienas kitam be saiko ir pabaigos, be rei
kalo ir be jokios prasmės, nes čia nebuvo kito darbo. 

Prasideda pažintys. Yra žinių nuo Nemuno ir Dau
guvos krantų. Bet žinios blogos. Kolchozuose gyveni
mas yra atmieštas nelaimėmis, tėvai išvežti ir atskirti 
nuo vaikų. Tai buvo žinios iš gautų laiškų, kuriuos 
man parodė, o jie buvo gauti neseniai. 

Taip pat sužinojau, kas vyko plačiame pasaulyje 
per tuos metus, kai aš sėdėjau kalėjimo vienutėje. 

Irkutsko kalėjime sutikau žmonių iš įvairių kraštų 
ir tautų, kokių pirmiau nemačiau. Markso posakis čia 
įvyko geriau, negu jis pramatė. Komuna surinko žmo-

parduotuvėje prekystalio su ašarom akyse. nes iš viso pasaulio kraštų: proletarai ir buržujai, ne-
moterysj Dalia V. nesijaučia kalta. Kas> turtas su lobiaia, storkakliai su. ramfotai* \0sus, su-

paprašė moteris už prekystalio. 
Mirusiojo duktė atsitraukė nuo 

jungė tos pačios grotos. Sutikau mielą žmogų iš Man-
džiūrijos — stačiatikių kunigą Piatieliną. Buvo tai se
nas, išmintingas ir garbingas žmogus. Nelaimę priėmė 
ramiai, it būtų pasilikęs savo namuose. Visa jo pagarbi 
išvaizda derinosi su jo mielu šypsniu ir patriarchaline 
barzda 

— Kaip čia, tėve, patekai? — klausiu. 
— Kažkaip laimė lėmė, nors visai to nepasirin

kau. Metropolitas Nestoras pakvietė mane į dvasinin
kų suvažiavimą Harbine. Su mažu ryšulėliu atvykau į 
stotį, o gyvenau vienuolyne ties Port Artūru. Tada pa
sirodė sovietinis karininkas ir paliepė man jį sekti. Vie
ton į Harbiną. išvežė mane į Vladivostoką, kur kalėji
me sėdėjau dešimtį mėnesių. O dabar jau ketveri me
tai, kai mane mėto per stovyklas ir kalėjimus. Gerai! 
Netenka rūpintis nei bilietu, nei rinktis kelionę. Vežio
ja mane kaip kokį poną svetimais kraštais. 

Jis kalba be piktumo, o žodžiai jam plaukia iš jo 
burnos kaip upelio vanduo. Su tuo Dievo tarnu pokal
bis buvo atgaiva mano sujauktai dvasiai Gaila, kad 
su juo pirmiau nepasipažinau. 

Irkutske pasibaigė penktoji paskirstomoji diena. 
Jaučiame, kad rytoj teks keliauti toliau. Mūsų negynė 
įstatymai. 

IR KUR TOLIAU? 

Norime atspėti, kur važiuosime toliau? Prieš išvy
ką ateina prižiūrėtojas su dideliu raštu ir skaito, kam 
tenka keliauti. Tarp jų aš ir visi mūsiškiai. Gerai įvy
ko, kad, numatydamas kelionę, negėriau arbatos, o val
giau vien duoną. Vėl aprūpina mus maistu dviem die
nom. Davė duonos, cukraus i> sūdytą žuvį. Nėr durnių! 
Žuvies neimu, nors silkes mėgstu, o dabar tegul ją vilkai 
suėda. Bet matau, kaip Žmcnės negali susivaldyti, negali 
išlaikyti badavimo kvotimų. Ima silkę už save ir kitus. 

-KtrSkns iš tvankaus Irkutsko kalėjimo oro, plau

čiai dirba it dumtuvės. 
— Išsirikiuoti! — šaukia palydovas. 
O stovykliniai prideda: 
— Stovėti, nelinguoti! 
Sargai rėkia iš įpročio, o vyresnieji pagal nuosta

tus. 
— Išsiskyrusius iš eilės šaudome be įspėjimo! 
Dabar viskas vyksta greitai. Šventai vyksta suskai-

tymas, sugrūdimas į sunkvežimį "voran" ir išvežimas 
stotin. Čia mus iš vežimų ištraukia, iš naujo du kartus 
suskaito, įspraudžia į vagoną. Nebūdamas skubus, pa
silikau paskutinis ir neradau nė vienos laisvos vietos, — 
vos-ne-vos mane įgrūdo. 

Esame prekybiniame vagone, kuris pritaikytas vež
ti pasmerktuosius. Prie durų išilgai visą vagoną grotos, 
ku rios atskira siaurą koridorių nuo vagono patalpos. Va
gono gale yra dvi užtvaros kaliniams. Pirmoje įtaisyti 
guoliai. Čia žmonės sėdi ant suolų ir po jais. Visur taip 
ankšta, kad pavėlavuseiji neturi vietos sėstis net grin
dyse ir turi visą laiką stovėti. Aš pataikiau į antrą už
tvarą ir, aišku, stovėjau. Standžiai sustoję žmonės tam
soje taip siūbuoja, kad kitus parbloškia. Valandą išstovė
jęs, daugiau negaliu. Stoviu tai ant vienos, tai ant ki
tos kojos. Nustojau pusiausvyros ir jėgų ir galvoju: 

— Laimingi radę vietą ant guolių. O iš ten sklin
da tylūs, švelnūs garsai. 

Bet prireikė iš naujo suskaityti kalinių minią. Ne
lengvas uždavinys tokiame ankštame, bet visa kam yra 
priemonių. Prižiūrėtojas laiko galingą elektrinę lemputę. 
Dabar visi turi nurimti ir atsisukti veidu j palydovą. O 
jis šviečia ir skaito pro grotas iš koridoriaus. Skaičiuota 
stropiai ir ištvermingai. Blogiausiai jam yra su pirmąja 
užtvara, kur buvo žmonų spūstis guoliuose ir kiekvie
noje laisvesnėje vietoje. Nors sunkiai, bet pasiekia galą. 

(Bus daugiau) 
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Chicagos Liet. Fronto bičiuliai maloniai kviečia dalvvauti rengiamoj prof. dr. Zenono Rekašiaus aktualioj paskaitoj tema: 

"GYVENTOJŲ KAITA SOVIETŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE" 
Paskaita įvyksta gruodžio men I I d., penktadieni, 8-tą 

valanda vakaro JAUNIMO CENTRO didžiojoj salėj. 
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 

CHICAGOS SAMBŪRIO VALDYBA 

PREL. M. KRUPAVIČIŲ AMŽINYBĖN 
PALYDINT 

Atsisveikiname su didžiuoju valstybininku ir žemes re
formos pirmūnu 
PRANAS GARŠVA 

Šešėliu nusidriekė žinia per Petrapilio dvasinę akademiją 
Chicagą — mirė prel. Mykolas aukštojo mokslo siekti. Akademi-
Krupavičius. I Vyr. Lietuvos Iš-,nių studijų pradžioje, m. 
laisvinimo Komiteto, seimą at
vykę, kuriam kelioms dešimt me
tu pirmininkavo, atstovai ir ben
draminčiai dar rengėsi aplanky 

birželio 13 d., gavo kunigo šven
timus. Tai palengvino jo visuo
meniniam darbui, bet pasunkino 
studijas. Studijas baigė teol. kan-

ti Loretto ligoninėje, bet jau bu-|didato laipsniu 1917 m., pačiam 
vo pervėlai. Nors jo palaikai dar į karo įkaršty. Tais pačiais metais 
ten tebuvo, bet siela penktadie- «*vyko kapelionauti į Voronežo 
nio popietę 4:15 v. jau buvo iš- '"»tuvių gimnaziją, 
keliavusi amžinybėn. v i mokytojas ir kovotojas už 

Prel. Krupavičius ilgokai jau * rikšČioniškus ir tautinius prin-
sirguliavo. Iš viso jis stiprios <*Pus. Voroneže suorganizavo sti-
sveikatos niekada neturėjo, o | p " J krikščionių demokratų bun 
prieš daugiau kaip dvidešimtį I • P*15 s u k e h a i s atstovais daly-
metų turėjo tokią operaciją, po vavo 1917 m. Petrapilio lietuvių 
kurios nebuvo lemta ilgai gyven- seime. Jis ir jo šalininkai seimo 
ti. Bet jo gajumas ir noras dirb- reikalavo^ besąlygines nepnklau-
ti bei tarnauti savo tautai jį sti 
prino. Šių metų spalio 1 d. Jis, 
(gimęs 1885. X. 1), pragyvenęs ne 
vieną savo draugų ir vienmečių, 
kaip buv. prez. A Stulginskį, 
prof. VI. Jurgutį, dar atšventė 85 
-rių metų sukaktį. Tačiau visų 

somybės Lietuvai. Dėl revoliuci
nio (komunistų) teismo paskelb
to jam mirties sprendimo 1918 
m. persirengęs kareivio uniforma 
ir užsiauginęs barzda, turėjo bėg
ti. Ir tai buvo proga patraukti į 
Lietuvą. Grįžęs Seinų vyskupui 

gyvenimo kelias užsibaigia ta p a - 1 P * 8 ^ kunigiškam darbui, bet 
čia lemtimi — amžinu atsiskyri-! Jis buvo lamau reikalingas val-
m u j stybės kūrimui. Todėl paskirtas 

Su prel. Krupavičiaus mirtimi i P r i e Lietuvos Tarybos Vilniun, o 
lietuviu tauta neteko vieno savo n " o 1919 sausio 2 d. Kaunan, 
valstybinio gyvenimo kūrėjų, di- Į tiesiogines kunigiškas parei-
delio politiko, puikaus kalbėtojo,, gas velionis grįžo tik 1930 m., kai 
uolaus kunigo, tėvynę tiesiog!jis buvo internuotas Garliavoje 
šventai mylėjusio patrijoto, ener-, ir tuo pačiu metu vyskupo paskir 

A. a. prel. Mykolas Krupavičius, kuris laidojamas šiandien 

tai tik įvykdyti tikrovėje. Krupa-^turtingas net iki skurdumo, jis 
vičius buvo vienas iš tų, kuris > siuntė buvusiems bendradarbiams! 
turėjo to darbo imtis ir pakan- ir artimiesiems į okupuotą Lietu- i 

vą. Asmeniškai aukų nepriimda- \ karnai energijos reformai praves
ti. Dėlto jį randame visuose sei
muose, kaip krikščionių demokra-

mas, jomis dalijosi su idėjine 
spauda, su bendraminčiais, kad 

tų atstovą ir vadą, ginantį žemės j ų darbai būtų naudingi. Net 
reformos įstatymą. Jį sutinkame j sirgdamas, norėjo savo ligos skaus 
kaip tos reformos komisijos sek-j mus kęsti iki taurės dugno, kad 
retorių, o nuo 1923 m. jau žemės'kitų neapsunkintų, kol tiesiog pri 
ūkio ministerio kėdėje. Šį darbą jis verstinai buvo paguldytas ligo-
atliko tobulai, kaip galėjo būti at
liktas jaunoje valstybėje, kurį dar 
neturėjo valstybinių tradicijų. 

Pagaliau daugelis įstatymų, 
I net pačios konstitucijos parengi 

ninėn. Jei šias velionio savybes 
ir nelaikytumėm didingumu, tai 
vistik jo idealizmas ir nenoras 
nieko apsunkinti rodo jo asme
nybę krikščioniškoj plotmėj ir jo 

ringo visuomeninko, plataus ma- j tas vikaro pareigoms. Akademiją • m a s neapsėjo be a.a. Krupavi-1 charakterio stiprumą 
sto žurnalisto. | baigusieji — a. a. M. Krupavičius j čiaus konstruktyvaus prisidėji- Jo paskutinieji gyvenimo me-

Šiandien jo palaikai po gedu- ! dargi 1927 -29 m. studijavo Pran- j m 0 j j 0 žodžio ir sprendimų, nes tai, kada jis atsisakė Vliko pirmi-
lingų pamaldų Šv. Antano baž-', cūzijoje socioligiją^teisę ir žuma- jįs šiam darbui teoriškai ir prak-minko pareigų ir persikėlė į šį 
nyČioje, Cicero, bus palydėti į j listiką — būdavo dažniausiai ski- tiškai buvo pilniausiai pasiruo-1 kraštą, buvo virtę išeivijos sąži 
Šv. Kazimiero kapines. Žvilgsnis riami profesoriais. Toms parei
sią proga į jo gyvenimą ir dar- | goms buvo pakviestas ir kuru Kru 
bus yra kartu paskutinis atsisvei- pavičius. 1931 -33 m. profesoria-
kinimas žemiškoje kelionėje. į vo Vilkaviškio kun. seminarijo-

„ . . „ , . ' je. Bet būdamas veiklos žmogus, 
Pirmasis pasaukimas 

DEMOKRATŲ 
f Atkelta iš 3 pusi.) 

mis. Svarbiausia, žinoma, kaip 
kandidatas j. prezidentus. 

Kandidatai be didelių vilčių 

Johnsono laikais buvęs vice
prezidentas, kandidatavęs j pre
zidentus ir pralaimėjęs, Humph-
rey dar ir šiandien tebesiskaito 
demokratų vadu ir gauna algą 
už tai. Jis lengvai laimėjo r in
kimus į senatorius ir gerai žino
mas bei įspūdingas politikas. 
Bet jo didelis "trukumas" y r a 
tas , kad jis labai karštai rėmė 
buvusio prezidento Johnsono po
litiką ir dar dabar nepajėgia la
bai griežtai nuo tų savo pažiūrų. 

tum tautinė sąžinė budino išei
viją, likusiems reikia tik pasekti 
jo gyvenimo keliu ir įžvelgti į jo 
puoselėtus idealus. Paminklo j i s 
nenorėjo. Jam reiktų pastatyti 
paminklą jo idėjų, išlikusių ran
kraščiuose, išleidimu ir pasklei
dimu. Gėlių ir iškilmių atsisakė 
savo testamentu. Jis būtų geriau
siai papuoštas tinkamai paruošta 
monografija, kuri net ateinan
čioms kartoms liudytų ne tik ve
lionio prel. Krupavičiaus gyveni
mą, bet ir gyvą Lietuvos istorijos 
dalį. Ir šitai ryžtis jau reikėtų da
bar, — stovint prie jo žemiškų | 
palaikų, kol jo atminimas tebėra 
giliai įsispaudęs gyvųjų širdyse ir 
mintyse. 

A. a. prel. M. Krupavičiaus gy
venimo tikslą ir troškimus ku
riuos jis norėtų perduoti savo 
tautai, geriausiai išreiškia jo tes
tamente paliktas paskatas: "Kiek- j 
vienose šv. Mišiose prašiau Die-
vą tėvynės laisvės ir pasilikti lie
tuviams tvirtais, ištvermingais ir 
kovingais patriotais, o katalikams 
— katalikais. To maldausiu Die
vą ir toj vietoj, kurią man pa-

KANDIDATAI 
atsiriboti. Jis nejučiomis i r Nix-
ono politiką pagiria. Kar tą vie
nas žurnalistas, kuris klausinė
jo Humphrey, net priekaištavo 
jam, kaip, žurnalistas sakė, jūs 
galite laimėti prieš Nbconą, jei 
jums atrodo jo politika gera. 
Hamphrey pasijautė nepatogiai 
ir pažadėjo ateityje "pasitaisy
ti". 

Senatorius iš Pietinės Dako-
tos George McGovern ta ip pat 
rodo didelį apetitą į demokratiš
kus prezidentus. J is maždaug 
laikosi pragarsėjusio Eugeni
jaus McCarthy linijos, t ik gal 
dar griežtesnis. Senate jis "spe
cializuojasi" siūlyti įstatymus 
prieš Nbcono politiką, be t kol 
kas nelabai sėkmingai. 

Yra dar keletas kitų, kurių 

vardai tik retkarčiais minimi 
j kaip kandidatų į demokratinius 
j prezidentus. Įspūdis toks, kad 
j varžybos bus neišvengiamos. 
j Norinčių daug. Bet nėra nei nau 
i jų veidų, nei kokios nors ypatin-
! gos naujos programos, apie ku-
\ rią dabar labai madinga kalbėti. 
| Atrodo, kad dauguma taikosi 
prie vidutinio — nuosaikaus A-
merikos balsuotojo. Rezultatus 
nulems kandidato asmens pa
trauklumas ir imantri propa
gandos technika. 
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Krupavičius — visuomeninkas 

ne. Jis buvo tapęs šaukliu į kovą j skirs Dangiškasis Teisėjas. Ypatin-
už laisvę ir meilę savo tėvynei. ! gai karštai maldausiu Dievą, kad 

Atsisveikinant su šiuo Lietuvos Jis padėtų išlikti jaunimui samo-
Valstybiris, politinis ir visuo- I valstybės kūrėju, kuris savo gyve- j nigais ir kovingais lietuviais pa-

, meninis darbas e ina taip kartu, ; nimu ir darbais rašė neišdildo- į triotais". 
jis 1933 m. profesoriaus pareigų. j ^ j ų a t s į e t i negalima. Visuo- mą mūsų tautos istoriją, su patrio j Tai testamentiniai jo linkėji-

Prel. Krupavičius buvo pašauk-1 atsisakė. Tada skiriamas Veive- J m e n j n į darbą velionis pradėjo dar ' tizmo skatintojų ir tautinio są-jmai iš anapus karsto šioje žemė-
mokytojaudamas. Dirbo jį gyven- moningumo šaukliu, kuris tar-j je pasilikusiems. -Suv. Kalvari- • tas būti mokytoju, šviesti suau- > rių, o 1935 m. 

gūsius, mokyti vaikučius. Kilęs iš į jos klebonu ir dekanu. Kahrari-|Am»U jfr^ijfry J w zyyjgn'rrmt 
vargingos Balbieriškio šeimos ir joje darbavosi, kol 1942 m. gruo-1 meniniam darbe dalvvavo nepri 
baigęs Igliškėlių pr. mokyklą, jis džio 5 d. buvo suimtas ir ištrem 
įstojo į tuo metu garsią Veiverių tas į Vokietiją. 
mokytojų seminariją. 1905 m. ją Valstvbės statyboje 
baigė ir paskiriamas i Lomžos ap
skritį mokytoju, iš ten keliamas Žymiausias prel. M. Krupavi 
į Rutkų mokyklą. 1907 m. skiria- «aus darbas yra valstybės k ū r i - ; ^ s p e c i a l i o m s k n y 
mas į Papilės mokyklą Žemaiti- m a s - Politiniu darbu jis domėjosi 
joje, kur. velionio žodžiais ta- n u o jaunystes, bet tai tuo metu 
riant, "svetima kalba, bei savos t e b u v o t , k k o v a P r i e š svetimųjų 
širdys", kai ankstyvesnėse tarp priespaudą ir turtingų daromas 
lenkų ir mozūrų buvo viskas S v e - ; n e t u r t l š i e s i ( ; m s skriaudas. Dabar 
t į m a i atsirado politika pasinaudoti ku-

Krupavičius mokytojas buvo T ^ ' žmonių tarnybai ir Lietu-
visa širdimi, o ne tik dėl duonos v o s atstatymui. Tik grįžęs iš Ru- demokratų partijoje, ją perorgani-
kąsnio. Darbą mėgo, bet jame s i J o s Jis i r m e t <? s i į socialinę sritį zucdamas, jai nustatydamas 
neužsidarė. Jo kovingumas prieš vic*aus reikalų ministerijoje, vė- kryptį ir paruošdamas priimti ra-
caro neteisvbes ir skriaudas, prieš I i a u * ž e m ė s reformos įstatymo 
dvarininkų elgesį su kumečiais ir ruošimo ir pačios reformos vyk-
darbininkais neįėjo į mokytojo - m o darbus, 
pareigas, bet buvo diktuojamos jo Politikai tauta turi būti priau-
sąžinės ir įsitikinimų. Dėl tos ko-,SUSi< k a d «^»s** laisves r-ikš-
vos išvengė teismo ir kalėjimo. 

klausomoje Lietuvoje ir jai nete-
jkus nepriklausomybės. Jis dirbo 
šalpos darbą Taline, jis rinko au-l 

;kas ir organizavo būrius kuriant j 
nepriklausomybę, jis kūrė Leono1 

goms ir laikraščiams, jis buvo į-
vairių komisijų narys, kai reikėjo 
spręsti konkrečius veiklos klausi
mus ir paruošti ateičiai kokius 
projektus. 

Ypač daug dirbo krikščionių 

dikalesnius to meto gyvenimui I 
sprendimus. Jis buvo ilgametis' 
partijos pirmininkas Lietuvoje ir j 
užsienyje, o paskiau išrinktas iki! 
gyvos galvos visų lietuvių krikš-1 
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mę. Ogi po šimto su viršum ver-Įčionių demokratų garbės pirmi-
gijos metų, kada pavergėjas dė- į ninku. Lietuviams krikščionims 

demokartams jis paliko tam tikrą Šiuo pašaukimu jis nesiskundė, j 0 pastangas, kad Lietuva liktų 
bet kaip tik pasinaudojo savo pa-j "ir tamsi ir juoda", reikėjo paža-
šaukimo būsimiems darbams irjdinti užmigusį laisvės troškimą, niškoji demokratija yra palikusi 
skriaudžiamųjų užtarimui. Taip į įkvėpti jos troškimą, paskatinti 
pat šio pašaukimo jis niekada vi-j ryžtą siekti nepriklausomo gyve-
siškai neatsisakė — jo kaip moky- jnimo. Krupavičius visą energiją 

ir nuostabią iškalbą paaukojo, 
kad ir liaudis suprastų valstybės 
kūrimo pastangų vertę ir pačios 
valstybės įsipareigojimus tautai. 
Jo kelionės ir kalbos nebuvo ty
ruose šaukiančiojo balsas, bet ne
šė gausų derlių. Tauta pradėjo dvidešimt didesnių ar 

kė savo vidiniu turiniu ir gali-j atbusti, dėtis į kūrybinį darbą, veikalų. Jis paliko kelis tūkstan-
mybėmis darbuotis tarp žmonių, (savanoriais eiti į kovą už nepri-įčius įvairiuose žurnaluose ir laik-

tojo pašaukimas jaučiamas jo 
kunigiškuose ir visuomeniniuose 
darbuose, net jo gausiuose raš
tuose. 

Kunigiškuoju keliu 

Kunigystė Krupavičių patrau-

savitą pavidalą, kaip ir krikščio
niškoji demokratija 
jam savą antspaudą. 

Idealisto palikimas 

A. a. prel. M. Krupavičius tur
to nepaliko. Liko didelė krūva jo 
rankraščių, kuriuose jaučiamas 
jo idealistinis charakteris. Jokių 
iškilimų jis nenorėjo — ir tai įra
šė net testamente. Jis paliko apie 

mažesniu 

Anuo metu kunigo darbui buvo; klausomybę. 
platesnė dirva ir proga pasiruoš- Į Žemės reforma Lietuvai buvo 
ti platesnės apimties veiklai. 1908 Į reikalinga, nes dvarai, užsilikę iš 
m, jis atsisakė mokytojavimo iri senovės, vargino lietuvių tautą, 
pasuko j Seinų kunigų seminari-! Bažnyčia savo žodį jau buvo išta-
ią. Po penkerių metų išvyko į, rusi. Reikėjo katalikų politikams 

Balfo bankete. Bostono arkivyskupas Madsiros kalbasi su klebonu 
kun. A. Baltrašiūnu ir Lietuvos gen. kons. Shallna ir ponia. 

KALĖDINES KORTELĖS 
C h r i s t m a s C a r d s 

"Drauge" jau galima gaut i kalėdinių kortelių. 

RINKINYS Nr. 1 
įvairūs gražūs religiniai Kalėdų vaizdai su lietuviš

kais sveikinimo tekstais. Dėžutėje yra 15 kortelių. Kai
na SI.00. 

RINKINYS Nr. 2 
Jvairūs religiniai Kalėdų vaizdai su angliškais sveiki-

n.mų tekstais. Kaina $1.00. 

raščiuose straipsnių, kurių rinki
nys ir šiandien būtų naudingas. 

Svarbiausia — jis ra l iko sa
vo idealizmo, tėvynės meilės, ko
vos už Lietuvą ir lietuvybę pa
vyzdį. Pats būdamas kartais ne- J ^ . ^ J J ^ C 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 

Chicago, Illinois 60629 I 
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BOSTONO ŽINIOS 
N U O T R U P O S IŠ BALFO 

SEIMO 
į mandatų komisiją: G. Čepas B 
Br. Banaitis, Nominacijų komisi
ją: Trečiokas, Kareiva, Chapli-

Penkioliktasis Balfo seimas vy- kas, Matjoška. rezoliucijų —dr. 
ko lapkričio 27-29 dienomis Bos
tone. Suvažiavo per 50 Balfo at
stovų iš įvairių vietovių. Lap-

D. Jasaitis, E. Čekienė ir dr. Skė
rys. 

kričio 27 d. Tautinės S-gos na
muose buvo susipažinimo vakaras 
su užkandžiais, po kurio Balfo 
pirm. ir direktoriai turėjo pasita
rimą dėl sekančios dienos vykstan 
čio seimo darbų. 

Lapkričio 28 d. registracija pra
sidėjo 9 vai. ryto. 9:30 vai. sei-

Sveikinimai 

Pirmininkaujantis V. Šimkus 
prašė visus kalbėtojus ir visus da
lyvius kalbėti suglaustai ir konkre 
čiai, nes seimas vyksta ypatingose 
apystovose dėl grąžinto rusams 
jūrininko, seimo dalyviai daly
vaus vykstančioje demonstracijo-

mo atidarymas, kurį pradėjo sei- je prie admirolo W. B. Ellis, kū
mui rengti komiteto pirm. adv. ris įsakė tą jūrininką grąžinti ru-
John J. Grigalus, o toliau vedė sams. Balfo pirm. kun. Martin-
vicepirm. Pranas Mučinskas. Mu-jkus pavardėmis prisiminė miru-
zikas J. Kačinskas, seimo daly-Į sius Balfo veikėjus, kurie buvo 
viams giedant, paskambino Ame- pagerbti atsistojus 

nys, negalėdamas atvykti asme
niškai, sveikinąs raštą Nuo Bal
fo įsikūrimo pradžios esąs jo na
rys ir jo gražius darbus remias. 
Te Dievas laimina visu lietuvių' 
labdaros darbuotojus ir jų gėrusi 
darbus. Prie sveikinimo dar pri-> 
dėjo ir 20 dol. čekį Balfo šeimoj 
darbams. Vysk. V. Brizgys, nega
lėdamas dėl kitų įsipareigojimui 
atvykti, sveikino raštu, linkėda-i 
mas sėkmės ir Dievo palaimos. 
Lietuvos diplomatijos šefas min. Į 
Stasys Lozoraitis savo sveikinime; 
rašo, kad Balfo darbas dirbamas, 
grynai humaniškumo sumeti- Į 
mais, o kad jį šmeižia okupacinei 
valdžia, reiškia, kad jis dirba svar 
bų darbą. Lietuvos atstovas Was-
sbingtone Juozas Kajeekas svei
kindamas džiaugėsi Balfo šaunia 
veikla ir linki Balfui sėkmės. 
Taip pat sveikino konsulas Ani-

; cetas Simutis, Lietuvių Romos 

rikos i r Lietuvos Himnus. Invo- mfnute. SveikinimamTvadova^o ! K a t a H k ų s u s h i e n i J i m o P i r m" *+ 
kaciją sukalbėjo kun. Svirkas. inž. Br. Galinis. Žodžiu sveikino 
Balfo pirm. kun. Martinkus pa- į konsulas A. Shallna, Alto centro, 
siūlė, niekam neprotestuojant, į Alto Bostono skyriaus ir Tautinės 
prezidiumą ir buvo pakviesti: V. s-gos vardu inž. Ed. Cibas, LB 
Šimkus, E. Čekienė, M. Rudienė Bostono apylinkės — pirm. A. | 
ir Pr. Mučinskas, į sekretorijatą: Matjoška: Bostono apygardos iri Pranešimus darė: dr. Jasaitis, 
Juciutė, Bagdonas ir Škudzinskas, | Lietuvių vyskupas Antanas Deks-1 pirm. kun. Martinkus, reik. vedė-

onardas Šimutis, buv. ilgametis 
Balfo pirmininkas kan. Končius, 

Į Nekaltai Pradėtosios Marijos se-
i sėlių vienuolyno motina sesuo 
Į Aloyza. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. gruodžio mėn. 9 d. 

Lietuvos kariuomenes šventės minėjime Bostone programą išpildžiu-
sieji. Iš k.: vedėjas J. Vizbaras, komp. J. Kačinskas, sol. J. Krištolai-
tytė.-Daugėlienė, sol. St. Liepas ir Rasnovės pirm. Br. Baierčius. 

Nuotr. P. Plikšnio 

jas kun. Geisčiūnas, M. Rudienė, 
dr. Skėrys, dr. Armonienė. Dr. 
Armonienė kalbėjo apie jos ke
lionę į Turkiją Bražinskų reika
lu, kurią ji atliko niekeno nepra
šoma ir savo pinigais. Balfui nie
ko nekainuodama. Apie Bražins
kų pabėgimą jį išgirdo atostogau
dama Šveicarijoj. Ji nuskrido į 
Turkiją, turėjo pasimatymą su vi
daus ir užsienio reikalų ministe

rijų pareigūnais, su teisėju, kuris 
teisė Bražinskus. Gavo neoficia
lų pasimatymą su Bražinskais. 
Bražinskai laikomi viloje, bet 
didelėje policijos ir net kariuome
nės apsaugoje 

Rusai iš palikimų gauna milijonus 

Iš pranešimų paaiškėjo šios 
svarbiausios mintys: Buvę Balfo 
stipendininkai Vokietijoj ir kitur 

turėtų grąžinti Balfui nors po 
šimtinę ar daugiau dolerių tų 
gautų stipendijų atsilyginimui. 
Balfui susidarytų didelė suma. Juk 
veik visi jie yra gerai įsikūrę. Ki
ta svarbi mintis — tai testamen
tai, kurie sudaromi Balfui. Ir ad
vokatai, nežinodami Lietuvos pa
dėties, sudaro testamentus, ku
riuos sunku apginti teisme. Visi, 
kurie neturi giminių Amerikoje, 
prašomi savo turtą palikti Bal
fui ar kitoms lietuviškoms insti
tucijoms. Rusai iš palikimų gau
na apie milijoną dolerių kasmet. 
Reikėtų, kad tuos testamentus 
sudarinėtų lietuviai advokatai, 
jie geriau orentuojasi šiose bylo
se. Steigti Balfo skyrius Kanado
je ir kitose šalyse. Visi galite pa
dėti vargstantiems. 

Ateinančiai kadencijai valdy
ba sudaryta daugumoje iš tų pa
čių asmenų. Iš Bostono šiais me
tais įėjo kun. klebonas A. Baltra-
šūnas ir P. Brazaitis. Balfo sekre
toriatas paskelbė visą seimo eigą. 

Balfo atstovai dalyvavo demon 
stracijoj prie federalinio pastato 

ir mieste protestuojant prieš 
krantų apsaugos asmenų veiklą 
išduodant lietuvį jūrininką ru
sams. 

Banketas 

Balfo bankete dalyvavo labai 
daug žmonių. Salė tokiam reika
lui buvo permaža. Kiti visai ne-

I gavo bilietų. Dalyvavo ir nauja
sis Bostono arkivyskupas H u m -
berto S. Medeiros. Banketą pra
vedė A, Matjoška. Dr . Armonie
nė kalbėjo apie pabėgusį lietuvį 
jūrininką, kuriam nebuvo suteik
ta pabėgėlio prieglobstis ir jis 

j žiauriai sumuštas buvo grąžintas 
I rusams. Arkivyskupas Medeiros 
Į kalbėdamas susijaudinęs sakė, 
kad mes turime prašyti Dievą, 
kad šioje laisvės šalyje tokie da
lykai nebepasikartotų. Pristaty
damas arkivyskupą kleb. kun. 
Baltrašūnas kalbėjo apie Lietu
vą, jos kryžius, koplytėles ir smūt-
kelius. Ark. Medeiros buvo įteik
tas inž. E. Manomaičio padarytas 
trijų dalių kryžius. Kun. Baltra
šūnas sakė, kad lietuviai tokius 

(Nukelta į 7 pusi.) 
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Įneškite 81,000 ar daugiau ir Jūs galėsite pasirinkti parankų Bulovą kelionės laikrodi 
arba West Bend kavos virdulį. 5,000 doL ar didesnis indėlis Jums suteiks galimybę 
pasirinkti Toastmaster broilerj arba G. E . radiją ir laikrodį. Pasiūlymas pradeda galiot i 
gruodžio 3 dieną ir baigiasi 1971 m. sausio 30 dieną. 

Mjk 

STALO INDAI 

4 gabalų stalo indų kon$>lektas, International 
Silver Co. gamybos, veltui duodamas at.carus ;ems 
naują S i 00 taupymo sąskaitą arba tok ą sumą 
įnešus'ems i esamą taupymo sąska'tą. P o to, 
su kiekvienu $25 ar didesniu indėliu — Jus galite 
pirkti toki pat 4 gabalą komplektą tik už $2.95 — 
mažą krautuvių kainos dalį. Yra daugiau gražiu 
namams reikmenų už žemą kainą. T ie puikūs 
indai yra tikras stalo papuošalas ir kelia malonumą 
prie bet kurio valgio. Mes kviečiame Jus pasinaudoti 
šiuo pasiūlymu ir dar šiandieną paimti dovanas. 
Tik vienas komplektas veltu: duodamas sąskaitai 
šios programos metu. Pasiūlymas prasideda 1970 m. 
gruodžio mėn. 3 dieną ir baigiasi 1971 m. gegužės 
mėn. 15 dieną. 

UŽDIRBKITE IKI 

BULOVĄ KELIONES LAIKRODIS — ŽA
DINTOJAS yra parankus r praktiškas 
v.sai šernai. Jis tinka nanuose ant stalo ir 
pato?us keliaujant. Tamsoje šviečia numeriai 
ir rodyklės, gražiais odiniais viršeliais. 

M E l A M S 
U2 CERTIFIKATUS 

M E l A M S 
U2 į A U r Y M O 

SASKAilAS 

W E S T BEND AUTOMATIŠKAS 
KAVOS VIRDULIS. Įjungus elektrą, 
išverda kvapi kava. kuri laikosi geriomoj 
temperatūroj... visa; automatiškai. Nuo 
5 iki 9 puodukų kavos gražiame už
grūdinto aluminijaus inde. 

TOASTMASTER FIRMOS BROILERIS 
IR TOSTERIS. Lškepa mėsą. sušildo 
sumuštinius, išverda užšaldytus pietus. 
Dviejų pozicijų lentyna, išimamos bro'lerio 
rinkes. Automatinė temperatūra nuo 200 iki 
45C laipsnių. 

G. E. MASYVUS LAIKRODIS -
RADIJAS. Pažadina nustatytu laiku 
automatiškai kontroliuojant garsą, 
švelnaus medžio atspalvio' kabinetas turi 
apšviestą chromo skalę, kristalinį 
priekį. 

UNIONFEOENAL SAV/NGS INSURED 

3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800 

= ^ 
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RICHMOND A I T O S E R V I C E 

2934 West 6Srd S tree t 
žsieniniu ir vietiniu auto taisymas 

Patyrę mechanikai E'ektro-ninis mo
toro pati'šrtnimps. Vilkikas. Kreiptis: i 

Tel. GR 6-31.14 arba GR S-SSSS 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis 

- • • 

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

A. ABALL ROOFIHG CO 
f steigta p'ieš 4 i* metus 

Dengiame visu rusi g stogus Ta; 
some arha dedame naujus kaminus-
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
•ome iŠ lauko. Taisome mūrą. "tuoV 
r>ointing" Pilnai apsidraudė f l w 
ia-rbas garantuotas. 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimai nemokama: 

Skambinkite bet kūrino laiku 

R E A L E > T A T E 

«5 ir Californla — mūr. 4 butai--
J po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Oe 
•oa pajamos. $52.000. 

Mūr. biznio namas. Kepykla su 
/isais {rengimais ir 2 butai. Tik 
52 2.000. 

«2 ir RockweU - Mūro 2 butai 
7 ir 6 kamb. Gazo Aildymas Garažą* 
S 31.500. 

Prie Marta Ii. S. MOr. 2 butai po 
a kamb. 12 mėty. J32.5oo. 

VMM REALTY 
Tel RE 7 - 9 5 1 5 

ŽMONĖS PERKA NAMUS 

R E A L E S T A T E HhLF \VA-VXED MOTERYS 

HOMESTEAD REALTY 
Put your money t o work! 

EVERY0NE Loves a PABTY? 
: Hava one and profit froaa it. Re-
į ceive from S2C.00 in free mer-

Outstanding inccme properties i chandise 
available in many suburt an areas: c ajj 
Dolton, R srrdale, Calumet City, 

For mo -e infor.nation 

2 3 5 - 0 6 9 5 

Demonstracijos Bostone prieš lietuvio jūrininko išdavimą. 

• • • • • 
COSMOS PARCELS EXPRE»S 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 

PROTESTO DEMONSTRACIJA 
BOSTONE 

je. Vėl pavergtos Lietuvos vardas 
skambėjo amerikiečių pasikalbė
jimuose. 

J. V. Sūduvas 

Ucensed by VNESHPOSYLTORO 
2501 W. «»tb St.. Chirago. 111. «rt«2» 
S338 S. Halsted. Chicago. I U. ftOAOfc 

Tel. WA 5-2737: 254-3320 
įvairiu prekių pasirinkimas, moto 
•iklat. šaldytuvai, maistas, dolerinio* 
^FRTiriKATAI Ir 41TOMOBILIAI 

1-1 t'ikaii-U-i. 

^p. __;-^^- - - c r i niūr. namai Krigliton l»Wi 
~ iuoi'.a virš $16,000 nuomos, ir ma- , 

«.*«,,•»«««-,...« ž o s baidos. Jei pamatysit, tai ir nu-
^ W « w « B pirksit už $52.500. 

i narnai — gražūs 3 butai arti 
mūsų ofiso. Savininkui reikia parduo- : 
ti už $38.800. Banko paskola užtik- i 
rinta virš $27,000. 

5 butu šviesus niūras ir 3 auto 
mūro garažas. $7,500 pajamų. Pa
čiam Marąuette pke, tik del ligos 
atiduoda už $48,000. 

Platus lotas Marąuette pko centrl- i 

Bliue island, Chicago, Lans'mg, 

Hazelcrest and many more Ali R e i k a l i n g a moteris, kuri galėtų 
price rangės. pabūti kartu su kita senesnio am-

; CAJLL FOR PETAILS 331-14 K) žiaus lietuvę moterim gyvenančia 
\r *• T» , , „ f t ! . 0 r - netoli Lemonto. Del atlyginimo 
Marąuette Parke — 7205 S. Fair- . . . _ , . . . . Jj» 
*- i , . ~ o - i J J I O susitars^ne Skambanti po D v. 
• p i Ave. Savimnkas parduoda 12 aXrĄi.n A-A^SA 
metų, "Custcm" 5V2 kamb. mūr. 
namą. 2 dideli miegamieji. Teltf. 
925-9830.' 

GArdtn 4-4584. 

C O N T R A C T O R S 

Mielam bičiuliui 
A. + A. 

Maj. ANTANUI IMPULEVIČIUI 
iškeliavus i amžinybę, jo žmonai BRONEI, dukr ms 
DANUTEI ir MILDAI su seimomis ir giminėms reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Tegul Visagalis suteikia jam amžiną ramybę! 

Lapkričio 28 d. Bostono, Wor- kare 4 ir 5 televizijos tinklai per 
cesterio, Providence ir aplinkiniu davė visą protesto demonstraci-
mažesnių kolonijų lietuviai, estai, ją ir paaiškino; jos tikslą. Taip i 
ukrainiečiai bei latviai gausiai su-' pat demonstracija buvo plačiai — 14% vaikų mokyklose silp-
sirinko Bostono Govemment Cen- j perduota per vietines radio stotis n ° regėjimo yra nuo paveldėji-
ter aikštėje. Demonstracijos tiks-j ir aprašyta amerikiečių spaudo- mo. 
las išreikšti viešą protestą dėl j ___________________----_-----__________________________«________________ 
pavergtos Lietuvos jūrininko- ra
disto, pabėgusio iš rusų laivo. 
Bostono lietuviai, daugumoje 
jaunosios kartos intelektualai, 
baigę Amerikos aukštojo mokslo 
institucijas vadovavo šiai protes
to demonstracijai. Jai pravesti bu
vo sudarytas platus vykdomasis 
komitetas. Demonstracijos vado
vu sutiko būti JAV armijos kapi
tonas, Vietnamo karo veteranas 
Algis Makaitis. Propagandos ir 
ryšio su vietinėmis televizijos 
ir radio stotimis bei laikraščių re
dakcijomis vadovu buvo dr. Kon
trimas. Plakatams ir transpor
tams, kurių buvo padaryta 30, 
vadovavo inž. Česlovas Mickūnas. 
Plakatus piešti padėjo vietinio 
inžinierių skyriaus nariai. Tech
niniams demonstracijos pravedi-
mo darbams vadovavo broliai in
žinieriai Br. ir R. Veitai. Spaudos 
komisiją sudarė: J. Sonda, Viz
baras, P. 2ičku s ir J. Jašins-
kas. Foto reporteris J. Rentelis. 
Paruošiamieji darbai buvo atlie
kami Lietuvių Enciklopedijos pa
talpose, padedant pačiam savi
ninkui J. Kapočiui. Enciklopedijos 
redakcijos spaustuvėje buvo atlik
ti visi spaudos darbai ir rezoliu
cijos anglų kalboje be užmokes
čio, kuriuos paruošė dr. R. Kon
trimas. 

...;. v;\,::.L Wlill.il 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ū 
lauko. Valau kilimus ir baldus 

Pilna J pd rauda 

4. RUDIS — Tel. CL 4-1050 
. injį;t«wgnį;;ffl) f 

iiiimiiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Geru prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomobiliai. šaldytuvai, televizijos, do-
ter. cferttfikatai. maistas, akordeonai 

nej gatvėj. Kaina — susitarsim. 
Pulkus dideli- _ pu • kamb. rnū { 

G-azo sild. Platus lotas, mūr garą ! 
žas. $29,600. 

2-Ja butu. 14 metu modern. mūr. '• 
S-Jv auto. mflr garažas. Marųuette j 
pke. $36,000. 

• kamb mūr gražus kaip naujas ] 
Geros pajamos. Arti mūšy $19.600. 

I'ajamų mūras. Švartis Ir gražtU -
2 butai — 5 ir 3 kamb. Garažas 
Arti 71 ir Californla Kaina tinka — Į 
i 2 5,0 00. 

V'ALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Wa»htenaw Av.. RE 7-72*Hj 

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš
tu namas. Moderniš-ki ir nauji įren
gimai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti. 

H e a t i n g Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūsių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mieste bei u*miesciuose 
Darbas atliekamas greitai ir są 
žiningai Apsltaiciavimas nemo 
karnai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATING & SHEET METAI 
4444 S. Westem, Chicago », IU. 

Telefonas VI 7-3447 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

Š butai tr biznio patalpa, rinktine DAUGYBft LIETUVOS MTESTE-
j vieta Marquette pk°. $43.000. L | l ] aprašoma, dr. 4. Var5nor>->* 

!S«0» W. «9th St.. Oiicago. IU. 6062» ! 11 butų mūr. 10 metų. 60 p sklv „ . X . ^ „ „ ^ 
TELFT. \X\ 5-27R7 į D a - Geros palamo* Gera vieta M I C Knygoje: 

'MiiiiniiiiiiiiiiMiiiiiiiHiiiniHiiiiimiii.'ii, 
! pas Geros pajamos 

rn»nr_.noe — Inoom-
>otarv f"ubU. 

T - ^ 

Stasys Ir Julija Grigaravičiui 
Algimantas Grigas su šeima 
Milda Mikeniene su šeima 

APDRAUDV AGENTCSA { Š I M A I T I S R E A L T Y 

'Mar i jos garbinimas 
Lietuvoje'* 

automobiliu. 

Patogios IŠKlnK. 
kejimo salyKOSL 

J. B A C E V I Č I U S 
i455 So. Kedzie Avc , PR 8-2233 

^ U G f f i K i 9 " 3 7 W 4 3 f d »- C L 4 " 2 3 9 i j ! Knyga nėra tik teologine. % dė' 

HELP ITANTTJL" - V1TR.AI 

Reikalingas viengungis virejas-
liokajus, $100 į sav. Vedusių porai, 
$150. Dviem suaugusiems, prie
miesty, išskyrus v:d. vas. iki geg. 
1-os Arizonoje. Reikalingos reko-
meidgcnos. Sk-mb. CE 6-5005. 

D ft M E S I O ! 

P A R D U O D A M I 
IS MODELINIŲ N.AMŲ BALDAI 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
30cf iki 50% nuoiaida ' 

SOUTHVVEST FURMTURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR S-4421 

iitlll 

Al's Texaco Service 
Sav ninkas Albinas Laldcfcas 
Mechanikas Stasys Šaraaskas 

STABDŽIAI — SANKABOS — 
TRANSMISIJOS 

Ir motorų remontas — Tune-up. 

5759 So. Western Avenue 
(kampas 5S-tos gatvSs) 
TELEF. — PR 8-9533 

• H 
i-loroių vietovių aprašymo ir del jos 

aukšto, 15 metų mūr. 2 bu . - „ „_;„___ «..-_>_.<• 
tai - 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb 2*"is-nB istorines medžiagos t nka 
(2 mieg.). Prie 71 ir Califbrnia nasiskaityti kiekvienam lietuviu? 
Atskira gazo Šilima 2 auto ga ražas j ̂  , d m i n f i a ^ Lietuvos istorija ar 
Palikimas — duokit pasiūlymą. . . ,T ,.A ,. t 

11 butų. 10 metų mūr. namas Mar-1 IOP vietovėmis Rjivga didelio for-

:*»*il*3i ivttm0Cmmmim^-" 

A. f A. 
JOSEPHINE SHAPUTIS 

Gyveno 1234 S. Maplevrood Ave. Chicago, Illinois. 

Mirė gruodžio 7 d., 19̂ 70, 1:30 vai. popiet, sulaukus 83 m. amž. 
Glmč Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Peter ir kiti gimines, 

drangai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas I>ack-Lackawiez koplyčioje, 2424 West 69 St. 
Laidotuves fvyks ketv^ gn»>d. 10 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta Į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kuroje 
Įvyks gedtilingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus 
—tj fltm j šv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

M O V I N G 

ąuette pke. $20,000 metinių pajamų 
$136.500. Savininkas duos 7<# pasko
lą. 

5 kamb. mūr. bunga!ow prie 71 
ir Rockwell. $19.500. 

,ER£N.AS perkrauto baMus i. I U » N A S R E A L B S T A T E 
dtus daiktus, ir iš toU miesto le i - . - f NCOME T A X - N O T A R I A 
iimai ir pilna apdrauda. TAS IMIGRACIJA 
mi W. 67tb PUu* — WA 5-8068 : 3 7 S 5 W. 71st S t . — 925-6015 

i46 paL - Kaina tik $3.00 
ima isievt* "rifUUOE" 

Nuoširdžiai kvečiame visus: 
dalyvauti žiose laidotuvėse^ 

gimines, draugus ir pažįstamus 

NuUūdes: SfNUS. 

laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. "37-1213 
Demonstracijos eisena apie 

1000 žmonių su plakatais pajudė
jo iš Government Centro 1̂ 30 v. 
p.p. Tremont gatve į Boston Com 
mon aikštę, kur tradiciniai bai
giasi visos eisenos bei demonstra
cijos. Eisenos priešakyje jaunuo
liai nešė juodą karstą su baltu į-
rašu: "Human Rights Killed by 
Ellis". Toliau tarp įvairių neša
mų plakatų važiavo garsiakalbių 
autovežimis, kuriame studentė 
Birutė Vaičjurgytė angliškai a i š 
kino Bostono gatvėse susipietusiai 
žiūrovų miniai lietuvio jūreivio 
pabėgimo ir jo sumušimo sceną 
Amerikos laive. Eisenai pasiekus 
Bostono Common aikštę, neša
mas karstas buvo sudegintas ir 
jo pelenų urna buvo. pasiųsta 
adm. Ellis, davusiam įsakymą 
grąžinti lietuvį į rusų laivą. Kar
sto deginimo metu tūkstantinei 
amerikiečių miniai stebint, kal
bas apie įvykį angliškai pasakė 
demonstracijos vadovas kapt. A. 
Makaitis, d r. R. Kontrimas ir lat
vis jūrininkas Robert Brieze ame
rikiečių laivo narys, matęs lietu
vio mušimo ir perdavimo rusams 
sceną. Po to buvo priimta rezo
liucija ir su šimtais eisenoje su
rinktų parašų, pasiųsta JAV pre
zidentui R. NTixonui. Toliau ei
sena praėjusi tvarkingai Bostono 
centrine prekybos magistrale 
Washington gatve, grįžo atgal į 
savo išėjimo punktą ir čia išsi
skirstė. Tą pačią dieną- 6 vai. va-

įtjta ritiui r i • 

ILl iETU V I A T T I U VTZ! JOjT 

^ II if^im.*Wfli 

SKIP'S Self Service 
L I0 .U0R STORES 
1) 5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

Phone WA 5-8202 

«iiiiiiiiijisiimiiiiiiiiiiiisiimiiiiiiiiiiiiii 

r E L E v i z i J o s 
spalvoto- ir paprasto? radi lai. 

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuvė Marquette Parke 

Parda-.imas IT taisymas 

M I G L I N A S 
5346 W. 69th S t — tel. 776-148S 

Samų tel. — PR 6-1063 

'iiiiimimimiiiiiiiiniiiiimmHiimmiUi 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ii k'tus kraštus 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, 111 60632. Tel. YA 7-5980 

PARDAVIMAS VALDYMAS • 
NAMLT PIRKIMAS — 

Butų nuomavima5 — Incotne Tax 
Notariataa Vertima* 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 

B E L L REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

D ft M E S T 

r.»mHlillMHH»l!!H't)MH!M»l«*H»mf?!fi:?! 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame tfaą 
rflšin srindis 

i BrBVYS „ Tel. RF. 7-51 S» 
i ?«?I!-^!5!«l!!:''M5»I,»lM|tt;|įilij*;jiĮ||5>H; 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangcs, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasauliniųųų žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag-
utės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j JBaltic Florists — 
gelių bei dovanų krautuve, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

rtnanitiRia • _ _ • • i__-r«i»MSWi!niifr8!: m m 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 nes jis plačiausiai skaitomas lie-
- - - - - — - - - — - — - — - - — - - — - — - — - - - — — — į tuvių dienraštis. Gi s&elbimų kai 

Tvarkingas, teisingas ir greitai '• n o g visiems prieinamos, 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariataa 
daromi ir liudijimų vertimai Tvar' 

j komi Incoene Tax ** atliekami kiti I 
patarnavimai 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PŪBUC 

4259 S. Maplewood A v.. Cl> 4-7450 

! ;i;..:.„.„.„.„„. ; ! . : „ : 

A VILIMAS 
M O V I N G 

2) 5996 SOUTH ARCHER AVENUE 
Phone 735 - 2345 

SCOTCH WHISKEY — Nationally 
Advertised Brand Fifth — $4-49 

mmmmz 
DRAUGAS — DIDŽIAUSIAS 

IR PIGIAUSIAS 
D I E N R A Š T I S 

Ar Jūs žinote kiek didelių dien
raščio puslapių kas savaitę gauna 
kiekvienas "Draugo" skaitytojas-

| | Mūsų skaitytojai kiekvieną sa
vaite gauna nemažiau kaip 54 
dienraščio puslapius. Taip pat rei
kia pastebėti, kad kitų dienraščių 

prennumeratoriai moka dviem ai 
daugiau dolerių didesnį prenume
ratos mokestį. 

Taigi Jums tikrai apsimoka skai

tyti "Draugo" dienraštį, geriausia 

informuotą ir plačiausia skaitomą 

lietuvių laikraštį laisvajame pa

saulyje. 

Prenumeruokite* patys ir ragin
kite kitus skaityti Jūsų dienrašti 
— D r a u g ą ! 

\pdraastag perkraostyma* 
— Įvairtg tfrtuiiiŲ — 

828 WEST 84th PLACE 
TeAet. FRontier 8-1882 

IFYDU D0N7 
USE ZIP GODE 
DON'T GRIPE 

ABOUTTHEMAiL 
AJways i/se Zis Code. THen m«yb»^ 

you'li imd there's nothino 
^ . T % «o Brlpe _bouL : 

* r # 1 " advertising eontributed 
^5S:-» fo» Uw poblic go<xį J 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti. 

D e M E S I O 

PABST BLUE RffiB0W BEER, case of 24 cans $3 -98 
RICCADONA Sweet m Dry 

VTRMOŪTH 30 oz. bottls — $ Į 98 
P0PULAR BRAND STRAIGHT 

B0URB0N, 86 Proof Fifth — $ 2 - 7 9 

WHITE CR0WN ALC0H0L 190 proof, Fifth $ 5 - 2 9 

CRNADIAN WHISKEY . 1 Fifth — $ 3 . 7 9 
3 Fifths — $ 1 0 - 5 0 

2613 Wesf 43 SI. 
Chicago. JI!, 60832 

Tel. 254-2233 ar PR 3-S374 

GERMAN BRANDY Fifth — $3-98 

IMP0RTE6 SCOTCH — V_ gal. $ 7 - 9 8 ; 5th $ 3 . 3 9 
FRÊ ICH CHAMPAGNE Fifth — $ 3 . 9 8 

COLD DUCK 3 for $ 1 1-00 

A. + A. 
MEČISLOVAS MARKULIS 
Gyveno 6827 S. Artesian Ave., Chicago. Illinois. 

Mirė gruodžio 7 d., 1970, 10:30 vai. vak., sulaukęs 64 m. am
žiaus. 

Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 20 m. 
Pasliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Vytautas, marti Irena, ir 

Raimundas. 2 anūkės: Nina ir Audrė, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. W e s -
tern Ave. 

Laidotuvės įvyks penktad , gruodžio 11 d. iš koplyč'os 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į 5v. Kazimiero Lietuvių kapines. 

Nuošrdž:ai kvieč'ame visus: gr'mines. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Sūnūs, marti ir anūkės. 

La dotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 

Kas tik turi gera skonį. 
Viską perką pai Lieponji 

(ETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
I . UEPONIS 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C . 
Marquette Pk., 6211 So. Western PR 3-587S 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais ano 9 iki 9:30 Kitom dienom nor 
O iki 8 vai vakaro Sekmadieniais uždaryta 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

RIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,. 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVTMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dienraščio L>raugo knygų kataloge yra beveik visos Aroeri 
- įaunamo* lietuviuko* knygos 

Draugo spaustuvė išleidžia daugiau knygų negu kitos lietuviškos 
'.dykios Amerikoje, Taip pat beveik viv 'eidėsat platina <avo knvaas 

r>er dienrašti "Draugą" ir jo platintojas 

Tuojau rašykite ir prašykite Draugo pasiųsti jun.s katalogą ir 
dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, ku-
jalima ją gauti, įei leidėjas neplatina per Drauos 

Reikia iietuvtikos knygos.' Kreipkitės j Draugą' 

file:///VA-VXED
http://Wlill.il
file:///pdraastag


Boston, Mass. 

(Atkelta iš 5 pusL) 

kryžius vadina "Rūpintojėlis". 
Todėl ir įteikdami arkivyskupui 
tą Rūpintojėlį, žino, kad arkivys
kupas turės ir rūpintis. Arkivys
kupas Medeiros buvo sužavėtas 
ta dovana. Tai pirmas jo atsilan
kymas pas lietuvius, nes pareigas 
iš kard. Cushing perėmė dar ne
seniai. Po banketo ir koncertinės 
dalies jos kalbėjosi su daug asme
nų. Drąsiai galime sakyti, kad 
tai labai*siltas asmuo ir juo gali
ma bus džiaugtis ir ateityje. 

Meninė dalis 

Meninėj daly, kurią atliko so
listai: Benediktas Povilavičius, 
Daiva Mongirdaitė- Richardson 
ir Stasys Liepas, akompanuojant 
Jeronimui Kačinskui, jie padaina
vo po tris dalykėlius: B. Povilavi
čius — Nejauti vėl, o Dieve -
VI. Jakubėno, Ariją iš operos 
"Don Carlos" — G. Verdi ir ari
ją iš operos "Sevilijos kirpėjas" 

Atsisveikinant su a. 
Valiūnas. 

a.prel. M. Krupavičium kalba Vliko pirm. d". K. 
Nuotr. A. Gulbinsko 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
ŠAKIEČIŲ DERLIAUS 

ŠVENTĖ 
JAV ir kitur. Prisiminė ir sa-

;vo gimtojo krašto tėviškę — 
Sintautų apylinkę su poeto Pr. Tokiu, pavadinimu Šakių klu

bas gražiai atšventė savo rude
ninį parengimą, kuris įvyko lap
kričio 28 d. Manąuette Hali sa
lėje, prie Western ir 69 gatvių, 

G. Rossini. Daiva Mongirdaitė .Marąuette Parko lietuvių kolo-
Richardson — Poetas — J. Gai- į^ je . 
delio, ariją iš operos'Turandot"! Narių ir svečių prisirinko sas ir dovanų paskirstymas. Tą 
— G. Puccini ir ariją iš operos^apie 250 asmenų. Maistą paga- p rog ramos dali pravedė pati 
"Traviata" — G. Verdi; Stasys-mino pačios klubo narės, o į vie valdyba. Daugelis išėjo į namus 
Liepas — Nuplasnok —J. Tal lat ' tas vedžiojo i r stalus prižiūrėjo nešini dovanas. Ne veltui viena 
- Kelpšos, ariją iš operos "Figaro.0. Didžbalienė, Ant. Vasiukevi-.šaldėte, prieš mėnesi atvykusi 
Vestuvės" — W. A Mozart ir čienė ir kitos. Vyr. seimininkė I pastoviai apsigyventi į Chicagą, 

SUVALKIEČIU EILĖSE salėje. Bus renkama nauja val-
Lietuvių suvalkiečių susirin-' d> rba- Kite* parengimas įvyks 

kimas įvyko lapkričio 27 d. gruodžio 15 d. Hollywoodo salė-
Hollywoodo salėje. Jį atidarė ir Je- B u s renkama nauja valdy-
pravedė pirm. L. Vasilevas. Mi- b a - K i t a s parengimas įvyks tik 
rusioji narė Magd. Petravičienė vasario 6 d. 1971 m. Šį kart? 
buvo pagerbta. Įstojo nauja na- ^^ nariai gaus pakvietimu, 
r ė Kunig. Končienė. Pareikšta laišku. Vėliau buvo išklausyta 
užuojauta vicepirm. J. Jonikui pranešimas apie lietuvio jūr i 
ir Jz. Baličui, dabar gulintiems n i n k o S i m o Kudirkos pabėgimą 
ligoninėje. Protokolą perskaitė i r J° išdavimą sovietams. Tuo 
sekret. Eugenija Strungienė. A. reikalu nu ta r t a pasiųsti protes-
Gintneris pranešė apie $50, į. to telegramą, 
teikimą Margučiui Bražinskų I O. Švirmickienė pranešė, kad 
reikalui. Be to, kad buvo pa- J o s vy™ mirties metinės bus 
siųsta telegrama Turkijos pre- j lapkričio 29 d. Jo 8 metų mir-
zidentui. I ties atminimui ji paskyrė drau-

XT... . . gijos nariams dovanų, kurios 
Veb.au buvo svarstoma para- £ J . ... ., , , . _T . ». * buvo tuojau įteiktos. m a spaudai. Nu ta r t a šiemet pa- J 

skirti po $20. K. Ulevičius pa- | Vėliau nariai vaišinosi ir d rau 
darė parengimų komisijos var- giškai pasikalbėjo. Oras buvc 
du pranešimą apie įvykius, po- j labai blogas, bet į susirinkimą 
būvius ir jų gautą pelną $143. atvyko pakankamas skaičius. 
Komisiją sudarė: K. Ulevičius, Buvo pranešta, kurie nariai ta l -
O. Condux ir E u g . Strungienė. kininkavo parengimuose: D. 

Vilkas, 

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. gruodžio mėn. 9 d. 

Pocius, Miežis, Šapelis, A. Mula- son, Preidis, Stuka?, Andrijaus-
kauskas, D. Kukas, A. Radžiu- kienė, Daujotienė ir kt. 
.ynas, J. Šulcas, J. Šapelis, Gil- A Gintneris 

ariją iš operos "Don Juan" — b u v o K. Repšienė. 
W . A Mozart. Solistams akompa-j P o b ū v į p r a d ė j o ^ ^ ^ ^ p a s a k ė : "Aš šiandien čia pasi 
navo Jeronimas Kačinskas. Po vi- k a l b a - A d o m a g D i d ž b a l i s , 
sos pobūvio programos buvo su- d ė k o d a m a g „į p a k l a u s y m ą fc 
giedota Amenkos ir 
Himnai. 

Lietuvos f\ - i r •»«• u savo k ra š to pažįstamų zmomų 
taip gausų atsilankymą. Maldą , . . , , \ - * . . * . ,f.. , TT , ... _ . . kaip niekur kitur negaleiau -P Ž"vku. sukalbėjo kvm. Urbaitis. Paskui i.M» & J 

Vaičaičio eilėraščiais apie zana 
vykų krašto žmonių vaišingumą, vyks gruodžio 15 d. Hollywoodo Ketvirtis, M. Langis, 
Tą tradiciją šakiečiai vykdo ir 
Chicagoje. 

Svečius linksmino A. Ramo- |g Pranešame, kad 1970 lapkričio 27 dieną, Wa-
m o orkestras . Buvo rožių vai- r ^ i u n i_- • M fe 

®J terbury, Conn., po sunkios ir ilgos ligos mirė 
A. f A. 

IGNAS BAJALIS, 
Lietuvoje gyvenęs Šiaulių mieste. Į Ameriką atvy
ko 1948 metais. Giliame skausme paliko žmona 
Lucija, dukra Irena, anūkai Donatas ir Gintas ir 
žentas Gediminas 

Palaidotas VVaterbury, Conn. Lietuvių kapuose 
1970 gruodžb I dieną. 

Nuliūdę: žmona, dukra, anūkai ir žentas 

k a i p JAV pilietė, Juzė Dimšaitė, 

j u t a u ka ip namie lyg Sintau
tuose* n e s sutikau tiek daug 

pa-

— Stefaniją Lileikienę užgulė 
ligos. Jau du su puse mėnesio 
yra Bostono universiteto ligoni
nėj. Yra vilčių, kad Kalėdoms 
gali grįžti i namus, bet tai tik 
viltis. 

S K A U T A I 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

Orui atvėsus, mūsų sueigos vėl 
vyksta Jaunimo centre. Lapkri
čio 1 d. sueigoje buvo laisvai pa
sikalbėta ir pasidalinta įvairiais 
stovykliniais ir suvažiavimo įspū
džiais, bei pasvartyta šių metų 
veiklos planai. Visos sesės sava
rankiškai pradėjo ruoštis aukštes
niam patyrimo laipsniui. Stovyk
loje pasižymėjusios buvo pasvei
kintos. Iš pareigų buvo atleistos 
buvusios skiltininkės. Joms padė
kota už darbą ir gerą skautišką 
pavyzdį. Sesės buvo suskirstytos 
į skiltis pagal patyrimo laipsnius. 
Naująja adjutante buvo paskirta 
si. Rūta Miknaitytė. SI. Norai 
Sugintaitei buvo įteikta draugo
vės knyga, kad surašytų atei
nančiųjų metų draugovės įvykius. 
Psl. Irenai Paronytei — draugo
vės fotografei — perduotas foto 
albumas. Išsirinkta nauja lauža-
vedė, sporto vadovė, skiltininkės 
ir sudaryta draugovės laikraštėlio 
redakcija. Draugovės persitvar
kymo sueiga baigėsi ir "žemaitės" 
į naujuosius skautiškos veiklos me 
tuS įžengė ryžtingai ir linksmai 
dainuodamos draugovės dainą:-

Per pasaulį margą žengiame 
smagiai 

Ir pamiršę vargą šypsomės link
smai... 

SI. Nora Sugintaitė 

TĖVŲ IR JAUNIMO 
DĖMESIUI 

Tėvai, visuomenė ir visi jau-' 
nuoliai-lės nuo 16 m. amžiaus, 
yra nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti šį ketvirtadienį, gruodžio 10; 
d., 7:30 v.v. į Jaunimo centro; 
didžiojoje salėje įvyksiantį semi- j 
narą apie narkotikus. Bus paro-« 
dytas atitinkamas filmas, išgirsi
te šiuo reikalu pareiškimus iš au
toritetingų asmenų, kurie taip 
pat atsakys ir į jūsų paklausimus. 
turėsite progos pamatyti įvairių 
narkotikų pavyzdžius. Susirūpi
nimas vis labiau Amerikos jauni
mo tarpe plintančia narkotikų 
problema neaplenkia nei mūsų. j 
Parodykime tinkamą dėmesį ir vf-
gi dal^'^uVimf. 

Jz. Vasiukevičius i" - . , 
Šia derliaus švente patenkin

t i svečiai iri rengėjai. 

klubo sekr. 
priminė derliaus šventės tikslą 
ir tradicijas, kaip ji buvo šven
čiama Lietuvoje ir dabar — Gintneris 

Nepriklausomos Lietuvos Įžymiajam kūrėjui. Steigiamojo Seimo 
daugumos lyderiui ir visų Lietuvos demokratinių seimų atstovui, žemės 
ūkio ministrui ir žemes reformos uoliam vykdytojui, Krikščioirų Demo
kratų Partijos ideologui, organizatoriui ir ilgamečiam pirmininkui, Listu-
vių Tautos antinacines ir antisovietineg rezistencijos dalininkui, Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir jo Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkui, Pasaulio Lietuviu Bendruomenes organizacijos puoselėtojui, di
džiajam Lietuvos mylėtojui ir Lietuvos laisves kovotojui 

A. f A. 
Prelatui Mykolui Krupavičiui mirus, 

jo giminėms, vienminčiams, artimiesiems ir visai Lietuvių Tautai reiš
kia nuoširdžią užuojautą ir drauge gedi 

LIETUVOS LAISVES KOMITETAS I 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A . - J - A . 

JUOZAPAS ŽUKAS 
Jau suėjo dvidešimts metų, kai negailestinga m'rtis atskyrė 

iš mūsų tarpe myimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1950 m. 
gruodžio 9 d. 

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gruodžio mėn 12 
d. 9:30 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje, 5600 S. Claremont Ave . 
Chicago, 111. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Juozapo Žuko sielą. 

Nuliūdę. Žmona Viktorija, dukterys Emilija Supis ir Ona 
Petronis, sūnus Leonardas ir įų šeimos. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. + A. 

PETRONĖLĖS VADAIŠIENĖS 
AUSIUKATTYTĖS 

Jau suėjo vieneri metai, kai skaudi liga ir negailestinga m'rtis 
atskyrė iš mūsų tarpo brangią motiną, močiutę, sesen ir tetą, ku
rios netekome gruodžio 13 d.. 1969. 

Nors laikas bėga, bet Tavęs niekad nepamiršime. Tebūna 
Tau lengva ši svetima žemelė, o Tavo sielą telaimina per amžius 
Dievas. 

Už jos sielą gedulingos šv. Mišios bus atnašautos Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 44-ta ir Califorma gat
vė, gruodžio 12 dieną. 7 ir 7:30 valandą ryto. Be to, dar yra už
prašytos Šv. Mišios penkiose bažnyčiose tą pačią valandą už 
Ausiukaičių, Griškaičių ir Vadaišių šeimas. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da-
lyvaut pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Petronėlės 
Vada:šienės sielą. P o pamaldų kviečiame pusryčiams Sharkos 
restorane. 7840 S. VVestern Ave. 

Nuliūdę: Sūnus Vincas, marti Alina, anūkės Regina ir Laima, 
sūnus Viktoras Vadaišas ir sesuo Marcelė Knataitienė. 

giminethš, draugams ir pažįstamiems, kad 
1970 m. gruodžio 6 d.. 8:40 vai. vak. Žv. Kryžiaus ligoninėje 
mirė mūsų mylimas vyras ir švogeris 

A. f A. ALBINAS RIBKEVIČIUS 
Gyveno 4057 South Artes iaa Ave., Chicago, Ulinois. 
Gimė Lietuvoje, Alvito parapijoje. Amerikoje išgyveno 

20 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė (Kasulai tytė) 

švogeris Pe t r a s Kasulaitis ir k i t i gimines, draugai ir pažįsta
mi Lietuvoje. Amerikojt ir Kanadoje. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuet te koplyčioje, 2533 W. 
71st. Street, Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, gruodžio 10 d. 
iš koplyčios 8:45 vai. ry to bus at lydėtas i švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, Brighton Parke , kurioje 
įvyks gedulngos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų buus 
nulydėta j Šv. Kazimiero Lietuvių kapnes . 

Nuošrdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir paž s-
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Zenona, švogeris i r kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald Pe tkus — Telef. 476-2345. 

A. f A. EMILY STOBART 
STALILIONYTĖ 

Psga l pirmą vyrą \Vilson 

Gyveno 5140 N. Odeli Ave. Harwood Heights, M. 
Mirė gruodžio 7 d., 1970, 4.30 vai. ry to , sulaukusi 56 m. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Edmund, 3 sūnūs: 

Andrew Wilson. marti Mary Ann, Joseph Wilson ir- John Sto-
bart , duktė Mary Burke, žentas Daniel, 7 anūkai, 2 seserys 
Aldona Winskunas, švogeris Dr. Feliksas, h* Anne Brassell, 

švogeris Thomas ir brolis Joseph Stalilionis, brolienė Stepha-
nie, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Kolbus koplyčioje, 6857 W. Higgins Rd. 
Laidotuvės įvyks treč., gruodžio 9 d. iš koplyčios 9:30 vai. 

ry to bus atlydėta i St. Eugene parapijos bažnyčią, Foster ir 
Canfield Road, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero Liet. kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duktė, mart i , žentas, anūkai ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Kolbus, Telef. — 774-3232. 

VIKTORUI K R I Š č i ū N E V I Č I U I 
m i r u s , 

jo žmonai KATERINAI ir sūnui KUN. VIKTORUI KRIŠ-
ČltfNEVIČIUI, Šv. Petro parapijos klebonui Detroite, 
reiškia gilią užuojautą 

šv, Petro parapijos Choras 
ir Choro Yadcvas 

Didžiajam visuomenininkui ir mūsų sąjun
gos garbes nariui 

PREL. MYKOLUI KRUPAVIČIUI 
m i r u s , 

jo artimiesiems, draugams bei jo politi
niams vienminčiams, taiD pat patriotinei 
lietuviškai visuomenei reiškiame gilię už-
uojautą ir kartu liūdime. 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ Ŝ IUNGR 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v į y D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermrtage Avenue 
Telefonas —YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T i V A S IR SŪNUS -
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 71 st St, Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th A ve., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

• 0<% — 2 0 % — SO% p i t f a o mokįKl 
it apdraudę nuo ugntea ir autonao 
:!tO pa* 

F R A N K Z A P 0 L I S 
* 2 0 * H West 95th OtrmU 

Cbioago, liHBOis 
r*J nĄ »-H*t.v* ir <JR * - 4 M l 

G e L e s 
Ve.H«uv£ms, banketams. i a i d o t u \ e n v 

lr kitokiom.-, progoms 
G U 2 A U S K Ų 

Beverly HiUa Gėlinyčia 
- ! U \ \ ftSnJ Street , Chicago, Illinot,-

TKL. I'K H-UHS3 — l"K R-0H34 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria; 

STEP. C. LACK IR SUNOS I JURGIS F. RUDMIN 
(LACKAWICZ) 

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 ' 
2314 W. 2Srd Plaee Tel. Vlrstfnia 7-667V 

*319 S. LituanJoa Ave. Tel. YA 7-U38-11S8 

RemkitP tuos biznierius, ku 

Perskaitę "Draugą", duo-
t kitę kitiems pasiskaityti. 

PETRAS BIELIŪNAS 
i:»t8 S Califomia Ave. Tel. LAfayetr» 3-S57? 

ANTANAS M. PHILLIPS 
V \ nl- Stni 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 So. Halsted Street Tel. YArd» 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
M€ S. V)th Ave.. Cicero. III.. Tel. OI 2-1003 

LEONARD BUKAUSKAS 
IR Š O N U S 

649 E. 162nd Street, South Ho'.land 

10821 South Michigan Avenue, Chicago 
TEI CO 4-2228 

http://Veb.au
file:///Vilson


g DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. gruodžio mėn 9 <L 

VLIKO KONCERTAS IR VAKARIENĖ 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi- kuria didžiuojasi pasaulis, dr. 

i nimo komiteto seimo sesijos pir-
įmosios dienos (gruodžio 5 d.) 
'darbus baigus Bismark viešbu-
jtyje, Cicagoje, t en pat vakare 

' i buvo koncertas ir vakarienė. Pa-
X Aldona ir Bernardas Braz- sidžiaugti solistės Prudencijos 

W, 

J. Valiūnas iškėlė faktą, jog 
Simas Kudirka pasakęs ver ta j 
mirti už laisvę. 

Latvis Robert Brieze, kuris j 
matė Simo Kudirkos kankinimą 
Ir atidavimą Sovietų Rusijos bu- Į 
deliams, buvo koncerto ir vaka-
rienės dalyvių sutiktas nuošir- I 

mt*. ŽVAIGŽDUTĖ 
fc^KM^^M^. "* 4 * J * {steigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus {steigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

Kedaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636 

SPAUDOS DRAUDIMAS IR 
KNYGNEŠIAI 

džioniai šį savaitgalį atvyksta į Bičkienės išpildyta muzikine da-
Cbicagą, kur įvyksta poeto kny- lirni ir pabendrauti vakarienėje 
gos "Pilnaties" pristatymas, susirinko 240 Chicagos bei josidžiai. Jis savo kalboje pabrėžė: 
Tos pačios knygos pristatymas apylinkių lietuvių visuomeninin- į Tegul žodis šią dieną ir is šios 
Bostone įvyksta sekančią dieną, kų ir seimo narių. Muzikinei vietos pasiekia draugą ir prie- j Lietuviška spauda buvo už-
gruodžio 13 d. sekmadienį. į daliai ir vakarienei meniškai šą, kad nauja Baltijos kraš tų ; drausta, nes rusai norėjo išnai-
' x A. L. Montessori dr-jos ' gražiu žodžiu paryškindamas į kar ta paimtų laisvės fakelą — j kinti lietuvių kalbą. Lietuviai 

paskutiniame šių metų susirin- lietuvio pastangas atgaut i ne- j uždegtą Simo Kodirkos. Po jo | nepasidavė rusų norams ir pra-
kime gruodžio 10 d. 8 vai. vak. 
bus vedėjos Domės Petrutytės 
paskaita: "Kaip vaikas mokosi 
skaityti, rašyt i ir skaičiuoti su j i š ^ ^ 1 o p e r o s T o s c a ^ ^ 
malonumu?" Visi maloniai kvie- j K u r bakūžė samanota, Ei grei-

prof. V. Jakubė-
čiami dalyvauti. 

X "Southtown Economist akompanavo 
laikraštis plačiai apraše ir lietu- n a s . 
vių demonstracijas Marąuette ! 

Parke, įsidėdamas gausiai ir j Maldą prieš vakarienę su-
nuotraukų. kalbėjo kunigas K. Juršėnas. 

X Danguolės (Pėteraitytės) V l i k o pirmininkas dr. J. Va-
ir Viktoro Lipniu dukrelė buvo Kūnas pasakė, kad ši Vliko sei-
pakrikštyta Dianos-Marijos var- m o ^"J* 1 vyksta Chdcagoje 
du Švč. M. Marijos Gimimo baž- Pečiau lietuvišką visuomenę 
nyčioje, kun. Jono Kuzinsko į supažindinti su Lietuvos laisvi-
lapkr. 8 d. Krikšto tėvai buvo! n i m o darbais. Pabrėždamas, 
Leonas Biliūnas ir Rasa Pėterai- k a d m e s e s a m e lietuvių tauta, 
tytė. Danguolė ir Viktoras au
gina sūnelį Pauliuką. 

X Simo Kudirkos tragediją 
aptarė įvairios Chicagos stotys. 
Prof. J. Žilevičius mums prane
šė girdėjęs tuo klausimu išsa
mų pranešimą Serbų radijo va
landėlėje Chicagoje. 

X Lietuviai supranta savo 
spaudos reikšmę ir ją remia. 
"Draugui" aukojo: po 3 dol. — 
Irena Bigus, B. Gustaitienė, D. 
Krumplys. V. Grigas, V. Vaice
kauskas, po 2 dol. — J. Arvy
das, J. Jakienė, J. Bacevičius, 
V. Lipinis, K. Bagdonas, E. J. 
Bartkus, K. Jakštas. Maria 
Traškevičius, P. Misevičius, J. 
Stasaith, Z. A. Smilga, A. 
Monkevičius. J. Jurkėnas. Labai 
ačiū. 

reikšmingos kalbos koncerto ir dėjo lietuviškas knygas spaus-
vakarienės dalyviai tyliai, jaut- dinti Prūsuose. Jas į Lietuvą 
riai ir nostalgiškai sudainavo nešdavo knygnešiai. Tai buvo 
Lietuva brangi. j labai pavojingas darbas. Rusai 

Šio koncerto ir vakarienės | j kalėjimus įmesdavo žmones, 
. suruošime rūpinosi prof. B. Vit- pas kuriuos rasdavo lietuviškų 

ciau, greičiau debesėli. Solistei, ̂  b u s t i n a Mackevičienė i r :knygų , o knygnešius dar labiau 

priklausomybę, vadovavo Oželis. 

Prudencija Bičkienė susirin-
I kusius žavėjo šiais kūriniais: 

Birutė Skorupskienė. Koncerte bausdavo. 
i r vakarienėje buvo jauku. K. 

IŠARTI IR TOLI 
J A VALSTYBĖSE i Perėji0 1 0 metas buvo tamsios ir 

• pūgos, kada sargybiniai ne to-
— Padėkos laiškas Turkijos k i e ^ ^ 1 ^ . T o k i o ^ o g a . 

prezidentui. Kun. Nikodemas; l a u k ę vyrSii i e į s d avosi j ^^^ 
Saldukas nuolatos gyvenantis j įngą žygį. 
Kolumbijoje, Pietų Amerikoje Knygnešiai veikė organizuo-
ir laikinai studijuojantis anglų t a i p^ą JU b ū r e l i s u o r gan iza -
kalbą Miami universitete, giliai v 0 yysk M Valančius. Tam bū-
atjautė prasiveržusių iš Sovietų r e l i u i priklausė: Jurgis Bielinis, 
vergijos į laisvę Prano ir Algir- Stasys Račiukas, Simonas .Kula-
do Bražinskų padėtį ir norėda- kauskas, Rukuiža ir Julius Ste-
mas bent kuo prisidėti prie jų ponavičius. Savo pavojingąjį 
Ūkimo pagerinimo, pasiuntė ^arbą knygnešiai tęsė 40 metų 
Turkijos prezidentui S. Sunnay I įkj rusai grąžino Lietuvai spau-
gražų padėkos laišką su aštuo- \ <i03 laisvę, 
niolikos valstybių Miami univer-1 Zenonas Balčiūnas, VI a kl. 

ĮDOMUS SAPNAS 

Vieną naktį sapnavau , kad aš 
buvau Aliaskoje ir m a n e bandė 
pagauti didelė meška. Aš bu
vau labai išsigandęs. Bėgau ir 
bėgau per šaltą orą. Grei ta i pa
vargau bebėgdamas i r sustojau. 
O jau t a meška a r t ė j a ! Kai no
rėjo ji mane suvalgyti , t ada pa
budau ir nebuvo daugiau meš
kos. Aš buvau savo minkštoje 
lovytėje, o ne Aliaskoje. P o to 
vėl užmigau. Vėl a ts i radau 
Aliaskoje, bet nebuvo j a u jokios 
meškos. Šį k a r t ą aš j a u buvau 
meškos pilve. Buvo labai šalta 

Knygnešiai buvo lietuviškos 
spaudos atsparumo šaltinis. Jų 
darbas buvo ne tik pavojingas, man ten. Kai pamačiau, kad ir 
bet ir sunkus. Geriausias s ienos 'žuvys buvo pilve, t a i labai išsi-
lietingos rudens naktys, žiemos gandau, nes a š maniau, kad jos ^ *_. . 

mane gali suvalgyti. B e t žuvys 
buvo negyvos. Tada vėl pabu
dau. J a u reikėjo keltis ir eiti į 
mokyklą. 
Stasys Birutis, Maironio V sk. 

Brooklyne, N. Y. 

Mich. 
io, 13 m. foto. Jo paties laboratorijoje padidinta, Detroit, 

i r mažus. 
Ačiū už sesytes, jos gražios 

mergytės . 
Ačiū Dievuli, Tau už mėnulį, 

mas vargstančiai tėvynei padė
ti. 

Vincas Alšauskas, 
Cicero aukštesniosios lituanisti-

PRIŽADINO 
viską. 

Tėvas: — Kaip t u Jaunutį Los Angeles Šv. Kazimiero 
taip anksti prižadinai? Lituanistinės mokyklos ant ras 

Motina: — A š tik at idariau skyrius 
duris i r numečiau k a t ę an t jo Kiekvienas mokinys sugalvojo 
lov<>s. eilutę. 

Tėvas: — K a i p k a t ė galėjo 

Ačiū už pasaulį, už viską, kos mokyklos VI kl. mokinys 
"Žiburėlis". 

siteto studentų parašais, bū
ten t : Argentinos, Erazilijos, Bo
livijos, Columbijos, Chilė.5, Ecu-
adoro, EI Salvadoro, Prancūzi
jos, Irano, Italijos, Japonijos, 

Nuotr. A. G u l b i n s k o į L ^ ^ p e r u K e t u K o r ė j o s ? 

Jungtinių Valstybių ir Veriecu-

K. Donelaičio lit. m-la 

Meč/3 Mackev čius pi tmnin .auja 
Vliko s važ;av'me. Kairėje tnrm. 
K. Miklas. 

jį prižadinti? 
Motina: — J i s miega su šu

nimi. 

^ 5 ^ 
LIETUVIŲ DIENA 

CLEVELANDE 

GALVOSŪKIAI 

I 
Žaidimų kauliukas y r a an t 

stalo padėtas tokioje padėtyje, 
kaip matote brėžinyje. Parašy
kite, kiek taškų yra toje pusė-

X Didesnėmis aukomis "Drau-

x Jonas Evans, Foto archy- e l o s T i k i r n ė S i k a d m p a s a u l i o 

vo vajaus telkimo pirmininkas, s t udi7uoiančio jaunimo rea^avi-
po gerai pasisekusių varžytinių m a s ̂ ^ 1 p r i s i d ė s prie Bra-
— jo idėjos Jaunimo centre, su- ztl^kų I i k i m o c.prendimo. Kun. 
rengė šaunias vaišes komiteto N S a I d u k o a d r e s a s : 8 9 1 0 Col-
nanaras ir prisidėjusiems darbu H n s A v e J a z b u č i u Motelis, 

gą" parėmė. Po o dol. aukojo: Beverly Country klube. Pelnas Miami, Beach, Florida. 
Birutė Kožicienė, Libertyviile, paskirtas filmavimo įrankiams 

UI., I pirkti. Dalyvavo 12 asmenų, jų j į OKUP. LIETUVOJE 
S. G. Piktužis, Chicago. EI., j t a rpe jo sūnus Jonas Jr., A. į c„«r5„«„A„ **^ • -
» ^ TT i- , TV- ' J • . , , _ _ _ . . , . >. „ . — Sovietines Mongoh'os ar-

Agota Kalinauskas, Kings- • Eiviene. VI. Vneikis, O. Petene- L K „ ,»„»„„ ;„ r j į _ , , . 
° „ B I , . , . J • nujos damų ir šokių ansamblis 

ton. Pa. ! ne ir kit. , . „ , r A . , r M . . T_ , 
lankėsi Vilniuje ir Kaune, ku r 

v': 

Jonas Bagdanavičius, Lemont, 
JJ1., 

nė ir kit. 
x Dr. Stepas ir Giedrė Ma

tai , 7216 Dania Dr., Cleveland, 
A Pilipavičius, Hamilton, į Ohio. 44131, artėjančių šv. Ka-1 

suruošė savo koncertus. 

— Mirė K. Liutkevičius. Š 

yummutk t^nu'ijki.. . « \ 

Lapkričio 7 ir 8 d. Clevelan- . 
j x. v-tTTTT • T - * J - je, kuri guli ant stalo? 
de buvo XVIII-oji Lietuvių die- J 

na . Nors mes ne visi buvome j 
abiejų dienų parengimuose, tos 
programos dalys, kurias matė
me, mums patiko. Labiausiai pa
t iko kanklių orkes t ras ir Vyrų 
okteto dainos, nes jos buvo 
linksmos. Mums, jaunimui, pa
t inka linksmumas. Būtų gerai, 
je i būtų buvę ne tik koncertai 
ir vaišės, bet ir iaunimui pasi
linksminimas. Taip pat norėjo
me scenoje pamatyt i daugiau 
jaunimo. 

(5 taškai) 
n 

Mūsų nuomone, abiejų dienų Kima kalba yra parašy tas 
programos buvo perdaug pana- Šventojo Rašto, senojo testa-
šios ir skirtos daugiausia suau- mento, originalas? 
gusiems. Kelios mergaitės ne- (5 taškai) 

'"Labai daug laiv^ plaukia iš Amerikos i Lietuvą, nes nori, kad lietu- matėme programų, nes reikėjo; 
via: turėtų Lfetuvą, kad Lietuva būtų laisva!" G y t s Šimaitis. 6 m. „-aSfirfrt - - - ' n ; V l i a hmA\ m 

I skyriaus mokinys, Garland, Texas prižiūrėti giminių vaikus, kurie Septinto ir septyniolikto JAV 

Mt SŲ KELIONĖ Į 
MINNESOTA 

NELAISVĖ 

Dr. G. Grinis. Flosmoor, UI.,, ledų ir Naujųjų Metų proga m. lapkričio 13 d. Kaune, šir-
Ont., 1 sveikina savo artimuosius, drau- dies smūgio ištiktas mirė buv. 

K. Grygelie, Kanada, ' gus ir bičiulius, linkėdami viso čiurlioniečio, Sibiro tremtinio 
Kazj's Normantas, E. Chica- geriausio. ' Spaudos reikalams Kazio ir Euclide, Ohio, gyve-

go, Ind., ! j ie prisiuntė 10 dol. auką. Dė- nančio buv. čiurlioniečio Alek-
R. Kavolis, Carlisle, Pa., . kojame. j so Liutkaus, 82 metų tėvas — 
Felbc Burba. Chicago, 111. X Helen Wegner, Rochester, ; Kazys Liutkevičius. 
Nuoširdžiai dėkojame. į N . Y., ištikima mūsų dienraščio j Velionis buvo didelis dainos ^ P P 1 UPC- Kai mes per ją va- buvo linksmi Viename sodo Clevelando lietuviai: ir seni, ir 

_ v v .. . 1 skaitytoja, šiuo metu sunegala- ir giesmės mylėtojas. Dalyvavęs j z i a v o m - atrodė, kad važiuojam medyje linksmai čiulbėjo mažas jauni , ir maži? Vieną dieną ga-
Vilkai u ^ P e t r ^ ^ E l e ' n a ^ C ^ f ' m u m s P r i s i u n t ė padėkos operos vyrų. Dainos, pava-ar i ' 
revičiai, gyvenantieji Valencia, 
California, sveikina draugus ir 

laišką, kuriame jautriais žo- ninku, Įgulos, Karmelitų, §an-1 n e S r a ž u s - bet ūkininkų sodybos 

Mes šią vasarą važiavome į Saulutė švietė, viskas žydėjo, suruošti tokią Lietuvių dieną, 
Minnesota. Pervažiavome Missi-' žaliavo. I r žmonės ir paukščiai kur ia galėtų pasidžiaugti visi 

- į į a l ^ 0 s tankus. Miestas buvo paukštelis ir nerūpest ingai suko lėtų būti r imta programa suau-

džiais padėkojo Draugui, kuris čių par. i r laidotuvių choruose.! b u v o l a b a i gražios. Mes stovyk 
, .. - neapleidžiąs jos ir Ugos metu. Prieš 18 metų išėję į pensiją. l a v o m e miškuose. Matėme Itas-

pazjstamus Sv. KaiMų ir i \au-; K a r t u risiuntė 5 d o l a u k ą J Paskutiniu laiku gyveno Alek- ' c 0 e ž e r ^ ' i š k o r i o Prasideda 
jų Metų proga. Vietoje kaledi- __ ». . . . . . . . . ^ ^ I . . OJ MMussmni nrv 

. " . č. - . J _ . T Nuoširdžiai dėkojame. isoto priemiestyje, nes nuosavy-,-v l l b S I i , s-PP1 "P6-
mų kortelių aukoja: E. ir I. j ^ , ~" l , . . ,. . v -...-'. ., vxu -• •-^ •, ^ 
V'lk ' 1 d 1 P " E X ^T?inas 'J- Bagdas, Doug- : °^ Šančiuose prieš metus laiko Vėliau įvažiavome j Paul Bun-
c. . ~ . ° ' , — . , ' laston, N. Y., atsiskaitydamas buvo nusavinta dėl apar tamentų 1 yan statė parką. Ten, beveik, I nas tupėjo narvelio kampe. B e r - 1 v i s o s programos dalys prasidė-
fetarevuaai 10 M uomimąi ^ ^ k n v g Q g k l u b u — gz^ s t atybos . paklydome. Toliau nuvažiavome i niukas labai nustebo, M a N punktualiai. Clevelando Šv 
»>ios apgynimo reikalui. <prj 1 k n y g a ^ ; p r i s i u n t ė 6 M d o l į vieną stovyklavietę, kur paga- | paukštehs nelinksmas, j is visko! Kazimiero lit. m-los 9-to sky-

x Visiems prielankusis kun. j auką. Dėkojame. j Yome septynias žuvis. Iš čia turi. Po kelių dienų paukšte l is ' riaus mokiniai: Vytas Gudėnas 

sau lizdą. Staiga a tė jo berniu-', gusiems, o kitą — jaunimo pa
kas su spąstais ir pagavo tą sirodymai, jvairūs žaidimai, pa-
mažą čiulbuonėlį. Pars inešė na-1 silinksminimai vaikams ir jau-
mo, nupirko gražų narvelį pri- nimui. 
pirko visokių grūdelių, bet i 
paukštelis nieko nelesė, tik liūd-! T a i P P a t pageidaujame, kad 

Leo McNamara, Šv. Adrijono 
emeritus klebonas. Saleziečių 
atstovui kun. Urbaičiui aukojo 

x 

100 dolerių. (pr.) 

8 vai. vak. įvyks Slidininkų klu
bo susirinkimas "Gintaro" sve
tainėje, 2548 W. 69 St. (pr.) 

x Nuo ilgamečio Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininko 
Benio Babrausko mirties gruo
džio 13 d. sueina jau dveji me
tai . Jo gedinti našlė už jį už
prašė gedulingas šv. Mišias, 
kurios bus šiomis dienomis: 
šeštad. XJX 12 d. 7 v. 30 m. ry-

j to Cicero Šv. Antano bažnyčioje, 
I sekmad. XII. 13 d. 9 vai. ryto 
i Chicagoj marijonų koplyčioje ir 
pirmad. XTI. 14 d. 8 v. 30 m. 
ry to Jėzuitų koplyčioje. Be to, 

1 kiek anksčiau velionio intencija 
x Tik Syrvania spalvotos buvo šv. Mišios i r pranciškonų 

TV turi kiekvienai stočiai at- vienuolyne. 
skirą spaustuką. Ateikit pa- Visi geros valios lietuviai 
spausti — pas Gradinską. 2512 prašomi pasimelsti už mirusįjį. 
W. 47 S t , F R 6-1998. (sk.) J (pr.) 

— Amerikoje y ra 109 mil. re- j grįžome namo. 
^^l-11^'.-?*!1™??'' S-istruotų automašinų. Daugiau-j Kristina Kotovaitė, 

sia Californijoj, 12 mil. | Dariaus-Girėno lit. m-los mokinė 

X Jaunoji aktorė poezijos 
šventėje. Nedaugei kartų esa
me girdėję mūs, aktorius per
duodant mūsų žinomojo poeto 
B. Brazdžionio kūrybą. Tokia 
re ta proga tai išgirsti bus gruo
džio 12 dieną, šeštadienį. Jau
nimo Centre, kad Brazdžionio 
poeziją perduos mūsų jaunoji 
aktorė Kanlė Baltrušaitytė -
Valaitienė. 

Vakaro pradžia — 8 valandą. 
Bilietai gaunami Marginiuose. 

(pr.) 

- t s 

N , 

"x •> 

Lietuviška knyga geriausia dovana Kalėdoms. Piešė Asta Grinytė, 
K. Donelaičio VI kl. mok. 

turė jo likti namie todėl, kad prezidentų vardų ir pavardžių 
Lietuvių dienos programose ne- inicialai yra tie patys. Parašy-
buvo nieko skirto vaikams. Gal kitę pilnus jų vardus ir pavar-

Buvo puiki pavasa r io diena, ateinančiais metais būtų galima des. 
(5 taškai) 

rv 
a) Kaip arkliukas, bet be 

/koją, 
Kaip šuniukas, bet neloja, 
Kai užsėda, neša vėju. 

(Kas tai?) 
(5 taškai) 

b) Kas puode nesilaiko? 
(5 taškai) 

V 
a) Ties kuriais Lietuvos mies

teliais y ra didžioji Nemu
no kilpa ? 

(5 taškai) 
b) Kiek kilometrų a r mylių 

tiesiu keliu tarp miestelių 
ir kiek Nemunu plau

kiant? 
(3 taškai) 

Galvosūkių atsakymai 

1) Sekmadienis. 
2) Karalienė Viktorija. 
3) Lietsargis, šungrybis, 

daiktavardis, veiksmažodis, vi
durnaktis, vidurdienis, rugia
gėlė, piktžolė, šventadienis, ra
ganosis, vasarvietė, staltiesė. 

4) Baravykas, umedė i r t. t. 
5) Šuniukas, kačiukas i r t. t . 
Praeito nr. galvosūkių atsa

kymuose turi būti Blair House, 
ne Brail. 

mirė, jo širdelė neatlaikė nelais
vės. 

Vilija Vakarytė, 

Saulius čyvas, Zita Kripavičiū 
tė , Rasa Petrai tytė , Aušra Ka
minskaitė, Julija Ignatavičiūtė, 

Marąuette Pa rko Lit. mok. v n I n ^ r i d a . _ Šamatauskaitė, Ada 
skyriaus mokinė 

PADĖKOS D I E N A 

Ačiū už saulę, toli danguje, 
kuri duoda m u m s šviesos ir 
šilumos. 

Ačiū už mano šuniuką, Pup
siu, mažą ir gražų. 

Ačiū už tėvelį ir mamytę , ku
rie myli mane labai i r globoja 
gražiai. 

Ačiū už drabužius, kur ie gra
žiai rengia, m a n e dengia. 

Ačiū už paukščius, j ie skren
da ir čiulba. 

Ačiū už broliuką, mano ma
žiuką. 

Jasinevičiūtė, 
tė . 

Ugnelė Stasai-

KUO GALIU PADĖTI 
SAVO TAUTAI 

Būdamas jaunas amžiumi, tė
vynei daug padėti negaliu. Ka
dangi dar pinigų neuždirbu, to
dėl negaliu paaukoti Lietuvių 
Fondui, Balfui a r pasiųsti siun
t ini tėvynėn. 

Bet galiu prisidėti lankyda
m a s lietuvišką mokyklą, įsijung
damas į lietuviškas jaunimo or
ganizacijas ir lankydamas lietu
viškas pamaldas. 

Tai darydamas užaugsiu susi- — Viena ponia New Orleaną, 
Ačiū už katytę , Micę mažytę, j p ra tęs lietuvis. Tai ir yra da-1 La, mieste turėjo gaidį, kuria 

Ačiū už gyvuliukus, didelius | b a r mano didžiausias prisidėji-, pagavo pelę. 


