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LAIMINGŲ, VIENINGŲ IR KŪRYBINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Vieną dešimtmetį 
palydint

Ryškesnieji lietuviškojo gyvenimo įvykiai
»<

Užbaigdami šešiasdešimtųjų reikalu priėmė panašią rezohucį- 
metų dešimtmetį, prisiminkime ' ją kaip atstovų rūmai. III Dai-

ĮTAMPA VIDUR. RYTUOSE 
PALAIPSNIUI AUGA

Penki kovos laivai pasiekia Izraelio uostą

□

svartoesniuosius įvykius iš lie
tuvių gyvenimo laisvajame pa
saulyje, kurie negali neįeiti į 
mūsų tautos istoriją. Tų įvykių, 
palyginti, buvo apsčiai. Kai ku
rie jų:

1961
II Dainų šventė Chicagoje, 

sutraukusi virš 1,000 daininin
kų.

1962
II Kultūros kongresas Chica

goje. Įsteigtas ir Amerikos val
džios patvirtintas Lietuvių Fon
das.

1963
II Tautinių šokių šventė Chi

cagoje.
, 1964

Lietuvių diena pasaulinėj pa
rodoj New Yorke.

1965
Pietų Amerikos lietuvių kon

gresas Sao Paulo mieste, Bra
zilijoje. Jaunimo suorganizuo
tas, vad. “Lapkričio 13” mani
festas Lietuvos laisvei a+statyti 
New Yorke. Amerikos kongreso 
atstovi), rūmų rezoliuicija, reko- 
mendųoianti, kad prezidentą0 
rastu galima PelbnJtiio byla iš
kelti J. Tautose ir kituose fo
rumuose.

1966
Amerikos senatas Pabaltijo

Bus atnaujinti Maskvos 
Kinijos pasitarimaį

MASKVA. — Skelbiama, kad 
bus atnaujinti kom. Kinijos ir 
Sov. Rusijos pasitarimai Peki
ne. Esą, Sov. Rusijos delegaci
jos galva užs. reik. viceministe- 
ris Kuznecov sugrįš į Pekiną 
keletos dieni) laikotarpyje. Skel 
biama, jog tikimasi, kad pasi
tarimai bus vaisin (resni, nes apa 
lio 20 d. nebuvo jokio sprendi
nio prieita. Kinija v’s dar reika
lauta, kad Sov. Rusija pripa
žintų, iotg iš Kinijos buvo at
imta 600 000 kv. myliu terito
rijos; kurą carai iš Kinijos at
ėmė 18 -19 amžiuje. —

Prašė netrukdyti 
Amerikos balso

WASHJNGTON. — JAV in
formacijos žinybos pareigūnai 
atskleidė, kad neseniai Mask
voj lankęsis USIA atstovas Hen 
ry Loomis prašė, kad rusai liau
tųsi trukdę Voice of America 
transliacijas. Tokie trukdymai, 
sakoma, brangiai kaštuoja a- 
biem pusėm ir klausytojus erzi
na. Trukdymus sovietai atnau
jino po Čekoslovakijos įvykių.

KALENDORIUS

Gruodžio 31 d.: šv. Silvestras, 
šv. Melanija, Davis, Mingailė.

Sausio 1 d.: Naujieji Metai, 
Marijos Dievo Motinos šventė, 
šv. Mečislovas, šv. Jacintą, Gi- 
rutis, Sniege.

Sausio 2 d.: šv. Adelaidas, 
šv. Stefanija, Mažvydas, Gailu
tė.

Saulė teka 7:17, leidžias 4‘29.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien galimas sniegas. Tempera
tūra apie 30 laipsnių.

nų šventė Chicagoje. Pasaulio 
Lietuvių jaunimo kongresas 
Chicagoje.

1967
Pietų Amerikos Lietuvių kon

gresas Buenos Aires. UI Kultū
ros kongresas Chicagoje.

1968
III Tautinių šokių šventė Chi

cagoje. Teatrų festivalis Chica
goje.

1969
Lietuviškosios Enciklopedijos 

leidimo užbaigimas. Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas Chicago
je.

Viceprez Agnew
prezidento
inauguracijoj

MANILA. — Viceprez. Spiro 
Agnew buvo sutiktas plojimais, 
kai jis su prez. Marcos padėjo 
vainiką prie žuvusių II-jame 
pasauliniame kare amerikiečių 
paminklo. Inauguracijos iškilmė 
se dalyvavo 40 įvairių tautų 
inkštų pareigūnų. Dalyvavo P. 
Korėjos min. pirm. Kwon, ke
letas užsienio reikalų ministe
rių iš Azijos tautų ir Ispanijos 
bei Meksikos užsienio reikalų 
ministeriai.

Uždare erdvių
tyrimo centrą

CAMBRIDGE, Mass. — Erd
vių administracija paskelbė, kad 
uždaromas 36 mil. dolerių ver
tės elektroninis tyrimo cent
ras Cambridge ir 850 tarnauto
jų paleidžiami iš darbo. Dr. 
Thomas Pine, NASA administ
ratorius aiškina, kad tai pada
ryta po ilgų diskusijų, norint 
sumažinti išlaidų sumas. Kada 
jis bus uždaryta, bus paskelb
ta artimiausiomis dienomis. Val
stijos gub. Francis Sargent tei
gia, kad tai didelė klaida ir jis 
visomis jėgomis protestuosiąs 
prieš šį žygį. Šen. Kennedy ir 
Thomas O’Neill taip pat protes
tuosią.

Amerikiečių 11 divizijos kariai Vietname, pasigaminę eglutę iš šepečių, 
su žvakute vidury, skaito švenčių sveikinimus.

Į šviesesnes Naujųjų Metų viltis

Prez. Nixon pasirašė
eilę įstatymų

WASHINGTONAS. — Vakar 
prez. Nixon pasirašė eilę įsta
tymų, tarp jų mokesčių refor
mos ir pensijų pakėlimo. Kaip 
žinoma, nuo mokesčių atl idimo 
suma bus pakelta, tačiau tai eis 
palaipsniui. Pirmas sumažini
mas 1970 m., nes neapmokesti
nama suma bus pakelta ligi 650 
dol., bet kadangi įs:galioia nuo' 
liepos pirmos, tai nuo mokesčių 
atleidimo stirna tais metais bus 
625 dol. 1972 m. bus 700, o 1973 
m. 750 dol., kas keturiems as
menims sudarys 3000 dolerių 
neapmokestinamą uždarbio su
mą.

Iš viso prez. Nixon pasirašė 
24 įstatymus ir išvyko 10 d. 
atostogų į Cal'fomiią.

• “Times” žurnalas 1969 m. 
amerikiečiu parinko vidutinį a- 
merikietį, taip atžymėdamas ne 
vieną, bet 100 mil., taigi apie 
pusę JAV gyventojų.

Peru valstybėj buvo justi 
žemės drebėjimas.

JUNGTINES TAUTOS 1970 M. 
SKELBIA ŠVIETIMO METAIS

Švietimo metai besireiškia senojo ir naujojo ko-
NEW YORKAS. - Jungtinių j neigiamos pasėkos,

1 rasine diskriminacija, tragiškasTautų pasauline ugdymo ir švie
timo UNESCO organizacija at
einančius 1970-sius metus pas
kelbė “Tarptautiniais švietimo 
metais”. Šios organizacijos ge
neralinis sekretorius Jean Lar- 
naud, spaudos konferencijoje 
pabrėžė, kad “Švietimo metais” 
siekiam —konkrečių tikslų, o 
ne oficialių minėjimų. Visi or- 
ganizaciiai priklausantys kraš-
tei kv’ečiami sudaryti plačias , .
programas ir išleisti reikiamus daUglau I-*"“ Paer,ndl

nuostatus gyventojų visuotinam 
švietimui įgyvendinti UNESCO 
generalinis sekretorius ypač iš
kėlė kataliku Bažnvčiog gausius 
nuopelnus ūkiniai besivystančių 
kraštų švietimui ir nurodė, kad 
ši Bažnyčios veikla yra nepa
mainoma “švietimo metuos”.

Maldos metai už popiežių
VATIKANAS. — Popiežiaus 

Pauliaus VT-jo generalinis vi
karas Romos vyskupijai kardino 
las Dell’Acųua, specialiu atsi
šaukimu į Romos tikinčiuosius, 
paskelbė, kad ateinantieji 1970 
metai skelbiami “Maldos me
tais už Popiežių”. 1970 metais 
sukanka lygiai 50 metų kai po
piežius Paulius VI-sis buvo pa
šventintas kunigu. Visi Romos 
kunigai, vienuoliai, vienuolės ir 
tikintieji kviečiami melstis Po
piežiaus intencija, ir ypatingai 
iškilmingai paminėti Popiežiaus 
šventes. Ta proga Romos tikin
tieji rengiasi pastatyti naują 
parapijinę bažnyčią Popiežiaus 
kunigystės Jubiliejui atminti.

Žmogaus teisės
NEW YORKAS. — Minint 

“Žmogaus teisių dieną” Jung
tinių Tautų generalinis sekre
torius U Thant paskelbė atsi
šaukimą į visas pasaulio tautas.
Savo atsišaukime JT gen. sekr.
U Thant pabrėžia, kad dar ne 
visos tautos yra įgyvendinusios 
prieš 21-rius metus Jungtinių 
Tautų paskelbtą žmogaus tei
sių deklaraciją. Daugelyje kraš
tų — rašo U Thant — dar te- Į certą kovo 1 d.

civilinių gyventojų likimas gink 
luotų konfliktų ir karinių oku
pacijų atvejais, tautinių mažu
mų persekiojimai bei pagrindi
nių žmogaus laisvių priespauda, 
bet ypač daugelio milijonų žmo 
nių gyvenimas skurde ir nepri
tekliuje. Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius kviečia viso 
pasaulio tautų vadus padaryti 
reikiamus žygius, kad nebebūtų

nės žmogaus teisės ir būtų pil
nai įgyvendinta Jungtinių Tau
tų žmogaus teisių deklaracija.

Visa tai numatoma siekti nau 
jais metais, tačiau kad pačios 
Jungtinės Tautos daugiau rū
pinasi deklamacijomis, o ne kon 
krečiu jų vykdymu ir naujai
siais metais netenka laukti di
desnių laimėjimų.

• Komunistai Vietname jau 
keletą kartų puolė, pažeisda
mi savo pačių paskelbtas paliau 
bas. Sąjungininkų paskelbtas 
paliaubos prasideda 6 vai. v. 
trečiadienį.

Metropolitan opera 
pradėjo sezoną

- NEW YORK. — Po ilgų gin
čų ir derybų, 16 savaičių pavė
lavusi, garsioji Metropolitan 
opera sezoną pradėjo “Aidos” 
spektakliu. Pagal naują kon
traktą, orkestrantai gaus sa
vaitei po 300 dol., choristai 215 
tol., šokėjai 185 dol. ir scenos 
darbininkai 156 dol. Tokie at
lyginimai operai kasmet duos 7 
mil. nuostolių, kuriuos reikės 
surinkti iš įvairių asmenų ir or
ganizacijų. Atidarymo vakarą 
garbės svečiais buvo miesto me
ras Lindsay ir kiti pareigūnai, 
bet buvo pasigesta ko nors iš 
Rdckefellerių. Kaip žinoma, o- 
peroje dainuoja lietuvaitė sol. 
Lilija šukytė, kuri Chicagoje 
Orchestra Hall salėje duos kon-

Jeruzalė. — Izraelio min. pir
mininkė Goldą Meir pareiškė, 
kad naujas Amerikos planas pa
siekti viduriniuose Rytuose taikai 
Izraeliui nepriimtinas. Esą toks 
planas iššauktų naujus nesutari
mus ir grėstų taikai. Ministerė 
pirmininkė pareiškė, kad negali
ma priimti tokių taikos planų, 
kuriais norima sunaikinti kitą 
kraštą. Goldą Meir, 71 m., sako, 
l.ad Amerika, siūlydama pasi- 
1 raukti Izraeliui į 1967 m. sienas, 
nori laimėti arabų simpatijas. Ji 
teigė, kad kraštas turi vesti sun
kias diskusijas su draugais ir su 
priešais.

Užimtose srityse daug arabų

“Chicago Daily News” kores
pondentas iš. Rabat, Maroko, kur 
įvyko arabų kraštų konferencija, 
rašo, kad nenumatoma, kad pa
dėtis Viduriniuose Rytuose kas 
kartą blogėja. Konferencija, ku
rioj nepasiekta susitarimo, įro
džiusi, kad arabai negreit galės 
susivienyti, kad nugalėtų Izraelį. 
Negrąžindamas 1967 m. užgrob
tų Jordano, Sirijos ir JAR sričių 
Izraelis susiduria ir su problema, 
nes tose srityse gyvena 1 mil. ara 
bų, kurie kiekvienu atveju gali 
labai Izraeliui pakenkti.

Kraštai yra nuolatiniame karo 
stovyje, nes 1968 m. prie Sueso 
kanalo buvo 2,200 susirėmimų, 
gi 1969 m. jau tokių inicidentų 
buvo po 2,000 kiekvieną mėnesį. 
Ateinantieji metai ves lėtai, ta
čiau prie karo plėtimo. 
Antisovietiški šūkiai New Yorke

Hebrajų kalba New Yorke bu
vo išrašyti antisovietiški šūkiai 
ant Sovietų oro linijos lėktuvo. 
Suimta 15 žydų, kurie yra Žydų 
gynybos lygos nariai. Vienas iš 
suimtųjų rabinas Meir Kahane 
teigia, kad taip norima padėti žy
dams, kurie neišleidžiami iš Sov. 
Rusijos į Izraelį. Užrašas skam
bėjo “Izraelio tauta gyvuoja”.

Sov. Rusija puola Izraelį

Izraelis mano, kad Sov. Rusija 
yra vienas iš didžiausiųjų jos 
priešų, nes esą be Sov. Rusijos a- 
rabai Izraelio nepultų. Kaip žino 
ma, Sov. Rusijos tarybos pirm. 
Podgomy ir diktatorius Kosygi
nas parašė sveikinimą arabams, 
susirinkusiems į Maroką. Šiame 
sveikinime be kitko buvo rašo
ma: “Agresyvi, grobikiška Izrae
lio politika rodo, kad imperialisti 
nės jėgos neatsisako savo planų 
mėginti sustabdyti Arabų Rytų 
tautų nacionalinio išsivadavimo 
judėjimą, atkurti imperialistų 
prarastas pozicijas šiame rajone, 
plėšti arabų šalių nacionalinius

TRUMPAI IŠ VISUR
• Atominės energijos komi

sijos seismografas užregistravo 
Sovietų Sąjungoj, Semiplatins- 
ko rajone, požeminius atominius 
sprogdinimus.

• Amerikoj 1969 m. asmeniui 
apytikriai teko 202 pokeliai ci
garečių, taigi 7 pokeliais ma
žiau negu 1968 m.

• Ekvadoro prez. Ibarra ir
Kolumbijos prez. Restrepo sau
sio 16 d. susitiks ant tilto, esan
čio tarp tų valstybių.•

« 75 keleiviai žuvo, kai au
tobusas netoli Jerevano, sovie
tų Armėnijos sostinės, nuo kelio 
nuslydo į bedugnę.

• Britanijoj Kalėdų laikotar
pio metu keliuose žuvo 77 as
menys.

turtus. Šiais tikslais jos siekia kur 
styti naujus karinius konfliktus, 
išskirti arabų tautas, mėgina gru
biai kištis į arabų valstybių vi
daus reikalus.”

Arba toliau: “Kova prieš Izra
elio agresiją yra neatskiriama su 
dėtinė dalis bendroje tautų kovo
je prieš militarizmo ir karo jėgas, 
už nacionalinę nepriklausomybę 
ir taiką visame pasaulyje. Tary
bų Sąjunga tvirtai pasiryžusi ir 
ateityje daryti viską, kas nuo jos 
priklauso, kad būtų sužlugdyti 
imperialistų planai Artimųjų Ry 
tų rajone. Ji padėjo ir padės ara
bų šalims kovoti už laisvę ir ne
priklausomybę, rems šią kovą.”

Be abejo Sov. Rusija arabų 
nesusitarimais nusivylė, tačiau ji 
ten perdaug nenori nei karo nei 
taikos. Tokie gi Sov. Rusijos va
dų oficialūs pareiškimai labai er
zina Izraelį, o ir viso pasaulio žy
dus.

Žydai gi visais būdais ginkluo
jasi ir dabar daug susidomėjimo 
sukėlė penketas raketas metančių 

I kovos laivų, kurie iš Prancūzijos 
plaukia į Izraelį. Tuos laivus lydi 

j Izraelio karo laivai.
Laivai baigia plaukti

Penki kovos laivai, kaip skel
bia Prancūzija, buvo parduoti 
Norvegijos alyvos bendrovei. 
Norvegija ginasi, kad ji nieko ne
žinanti apie tokia bendrovę, ara 
bai Paryžiuje vakar tarėsi su 
Prancūzijos pareigūnais. Viena 
aišku, kad jei laivai saugiai pa
sieks Izraelį, tai bus ne tik Izrae
lio gynybai pastiprinimas, bet pa 
rodys, kad Izraelis panaudoja 
visus galimumus savo jėgom stip
rinti. Viduržemio jūroje plaukio
jus JAV šeštasis laivynas ir Sovie
tų Rusijos laivai, tačiau nieko iš 
jų oficialaus pranešimo nebuvo. 
Laivai gali nešti raketas, o tokių 
laivų prieš kiek laiko Prancūzija 
jau yra pardavusi Izraeliui 12. 
Laivai Haifa uostą turėjo pasiek
ti vakar naktį.

Illinois universiteto

- džiazo pasisekimas
Sov. Rusijoj

CHICAGO, RI. — Rlinois U- 
universit. džiazo orkestras kon
certavo Sov. Rusijoje ir susi
laukė pasisekimo. Orkestras, su 
sidedąs iš 20 narių ir vadovau
jamas prof. Garvey, koncerta
vo Taškente, Jaltoj, Krasnado- 
re, Volg’ograde, Maskvoj ir Le
ningrade ir davė viso 26 kon
certus. Bilietai į koncertus vi
sada buvę išparduoti.

• Pietų Korėjon iš šiaurės 
Korėjos praėjusiais metais įžen
gė 367 komunistiniai agentei. 
Iš to skaičiaus 79 buvo pagauti 
ir 93 nukauti.

• Sicilijoj drebėjo žemė.

Rusk profesoriauja
ATLANTA. — Buvęs valsty

bės sekretorius Dean Rusk po 
ilgų ginčų pagaliau buvo patvir
tintas profesorium Georgia u- 
niversitete. Prieš jį buvo stipriai 
pasisakę kaikurie valstijos vy
rai, tame skaičiuje ir gulbema- 
torius Maddox.

Jis atlyginimo gaus dau
giau negu universiteto prezi
dentas, būtent 45,000 dol. Dės
tys tarptautinę teisę.
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Kernavės paukštytės balionų pūtimo varžybose

LSS TARYBOS IR PIRMUOS DARBAI

(Ištrauka iš LSS Tarybos pir- lparengimai, gerai pravestos pro- 
mininko v.s. A. Saulaičio prane- gramos ir t.t. - visų bendro dar- 
mininko v.ss. A. Saulaičio prane- bo ir gražaus sutarimo pasekmės.

Šimo LSS 1969 m. suvažiavimo | Seserija, Brolija, Akademinis 
prezidiumo biuletenio Nr. 2) Sk. Sąjūdis, rajonai, tuntai, vie- 

Siekiant, kad LSS-ga būtų a t- įtininkijos, draugovės, laivai, bū- 
leista nuo mokesčių ir tęsiant reliai, valtys ir skiltys bei židi- 
buv. Pirmijos pradėtas pastangas, niai su ramovėmis - visi šiuos 
reikėjo paduoti papildomus pra-!trejus metus išgyveno ir pakilia 
šymus, pateikti visokių įrodymų į nuotaika ir pozityviais darbais! 
ir net vėl papildyti registruotą; Drąsiau galime žiūrėti į ateitį ir

«ai
Yra problemų, yra klausimų, tai yra maloniai kviečiami į šią 

yra pageidavimų, bet susilaiky- tradicinę Aušros Vartų paukšty- 
siu ir pats jų dabar nebekeisiu, čių šventę atsilankyti.
Dar kartą dėkoju ir drauge atsi-

LSS statutą.
Valdžia pripažino LSS-gą at

leistiną nuo federalinių mokes
čių.

Čia daug darbo įdėjo v.s. F. Kur 
gonienė ir adv. G. Gedvilą.

Ruošiantis V. Tautinei Stovyk
lai buvo sudaryta V TS Vadyba, 
į kurią įėjo ir rajonų vadai ir ki
ti vadovai-vės, aktingi pasiruoši
mo laikotarpiu,

ramiau svarstyti dabarties reika
lus.

Pirmija, vykdydama savo pa
reigas, nusipelniusius pagerbė 
LSS ordinais ir vadovus-ves pa
kėlė į skautininkų laipsnius. 1967 
-1969 m. laikotarpiu (ligi š.m. 
10.31 d.):
•apdovanota LSS ordinais: Ge

ležinio Vilko ordinu - 6 asm., 
Padėkos ordinu - 6 asm., Pade

prašau, kad gal buvo ne taip, 
kaip norėta ar siekta. Viso ge
riausio! Budžiu!

(-) v.s. Antanas SaulaitisI

ŠIAUDINUKŲ KURSAI 
BOSTONE

Šiais metais Bostono skaučių 
! židinys gavo sutikimą papuošti 
šiaudinukais lietuvišką eglutę 
naujuose Bostono miesto savival
dybės rūmuose.

Teko imtis rimtų pastangų 
kaip galint geriau parodyti a- 
merikiečių visuomenei mūsų gra
žius šiaudelių ornamentus.

Atsiekt tą tikslą buvo nutarta 
pasikviesti iš Chicagos gerai ži
nomą šiaudinukų specialistą p.

LOTERIJA STOVYKLAVIETĖS 
NAUDAI

Waterburio, Hartfordo ir New 
Britain surengtoji loterija skau
tų stovyklavietės “Ąžuolyno” 
naudai Waterburio lietuvių kolo
nijoje susilaukė šilto pritarimo. 
Žmonės loterijos bilietus perka 
nemažais kiekiais, nes žino, kad 
gautos lėšos eis stovyklavietės į 
rengimams, kuriems reikia nema

PAŽANGA GINKEV VIETOJE

Popiežius Paulius VI-sis, mi
nint Rudens derliaus padėkos 
dieną, Šv. Petro bazilikoje šv. Mi
šių metu pasakytoje kalboje, nau 
ju atsišaukimu kreipėsi į viso pa
saulio tautas, kviesdamas paskir
ti tam tikrą karinių išlaidų biu
džeto dalį bendrajam pasaulio 

| pažangos mitybos fondui. Pirmą 
kartą Paulius VI-sis tokio fondo 
kūrimą iškėlė 1964 metais savo 
kelionės į Indiją metu ir ypatin
gai pabrėžė savo socialinėje en
ciklikoje “Populorum Progres
sio”. Popiežiaus iniciatyva įkur
tas “Tautų pažangos Fondas — 
Fondus Populorum Progressio- 
nis” jau yra pradėjęs savo veiklą. 
“Milijonai pasaulio žmonių — 
pabrėžė Šventasis Tėvas savo atsi
šaukime - atskiros tautos, socia
linės klasės bei šeimos alksta ir 
dažnai neturi duonos kąsnio, kai 
tuo tarpu astronomiškos sumos 
išleidžiamos ginklavimuisi, ka
rams ir visokios prabangos daly
kams. Toks viešų ir privačių lė
šų eikvojimas yra skandalingas 
ir negalime to nesmerkti bei aiš-
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žai pinigų, kad būtų galima įsi- I kiai visiems atsakingiems primin-
rengti patogias stovyklavimo są
lygas. Laimėjimų traukimas į- 
vyks sausio 24 d., Hartforde.

VALTIS STOVYKLAVIETEI

ti, kad dabar yra laikas veikti, 
kol nevėlu...”

■I

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

1.75 S 
2.25 3

S• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
o:30 — 12:00.
* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Artėjant LSS Suvažiavimo da-J kos ord. su rėm. kasp., 7 asm. 
toms, buvo paruošti ir priimti j Lelijos ordinu 26 asm., ordinu 
LSS suvažiavimo nuostatai bei Už Nuopelnus - 1 asm., ordinu
kiti nutarimai. Paruošti ir 
priimti LSS Kontrolės Komisijos 
nuostatai.

Papildytas ir LSS statutas, 
kad nuo 1970.1.! raj. vadai tam
pa pilnateisiais LSS Tarybos na
riais.

Išleista įvairių instrukcijų, nu-

Už Nuopelnus su r. ksp. 4 asm. 
Pakelta į skautininkų laips

nius: į vyresniojo skautininko -8 
asm., į skautininko - 25 asm., į 
paskautininkio - 76 asmenys.

Oficialių posėdžių Pirmija tu
rėjo 13 ir daug įvairių pasitari
mų tai Chicagoje, tai JAV rytuo-

rodymų, patarimų ir t.t. spaudo-! se> tai- stovyklų proga, kada ne 
J’e. Pirmijos multiplikuotų raštų vjs{ nariai galėdavo dalyvauti.
paskleista apie 250 lapų, kiekvie
no rašto nuo maždaug 20 ligi 
500 egzempliorių.

Tar. Pirmininko ir kitų Pirmi-

Tarybos nariai beveik visur bu
vo dar įsijungę į aktingą skauta- 
vimo darbą vietose. Todėl jų pa
sisakymai buvo gyvenimiški. Po

jos bei Tarybos narių dar daug sėdžių buvo 7, pasitarimų, kuriuo- 
paskirta laiko ir darbo Skautų se galėdavo dalyvauti tik dalis, 
Aido reikalams. buvo daugiau.

1967 m. buvo laikomi pasiruo
šimo metais 1968 m. sukaktuvi
niais. Paruošta įvairūs planai 
bei programos. Vasarą Rakė į- 
vyko vadovų ir vadovių lavinimo 
stovykla, gera pradžia sėkmin
giems darbams sekančiais metais. 
XI. 1 pradėti LkS Sukaktuvi
niai metai: Pradinė sueiga.

1968 m. II.6 Tėvynės sueiga - 
tautinė šventė Lietuvos Nepri
klausomybės nuotaikomis. Vasa
rą V Tautinė stovykla: pagrin
dinė Rakė, papildomosios — Los 
Angeles, Kanadoje, Atlanto rajo
ne, Anglijos - V. Vokietijos - V. 
Vokietijoje ir Australijoje. Visose 
jose stovyklavo apie 2.300 skau- 
tų-čių.

Metai užbaigti maždaug X. 1. 
- sukaktuvine sueiga.

Į visus tuos įvykius visų ir vi
sur įdėta daug minties, darbo ir 
širdies! Daug dirbo visi Sąjungos 
vadovybės nariai ir visi centrai, 
jiems neužsileido nė rajonai, nė 
tuntai, nė mažiausi vienetai vi
sur.

Pirmijos kasa kiek praturtėjo. 
Galima prisidėti prie kitų organų 
dirbamų darbų bei jų siekiamų 
uždavinių.

Principe susitarta perimti v.s. 
P. Jurgėlos seniai ruošiamo lietu
vių skautybės istorinio veikalo 
rankraščius bei iliustracijas. Nau 
jiesiems LSS vadovybės organams 
teks rūpintis tą knygą išleisti.

Skautų Aidas, Pirmijos leidžia
mas ir jos žmonių rūpinamas, 
turės pereiti į kitas rankas, kai 
dabartinis redaktorius, redaga
vęs 6 metus, ir administratorius, 
tas pareigas einąs 3 metus, nuo 
metų pabaigos atsisako. Šiuo me
tu Pirmija rūpinasi, kaip tą 
klausimą tvarkyti toliau.

Visi LSS Vadovybės organai ir 
nariai — narės darė, kas buvo 
galima, kad mūsų skautybės są
jūdis liktų įtakingas ir naudingas 
mūsų jaunimui. Buvo sunkumų 
bei kliuvinių.

Iš savo pusės labai dėkoju už 
parodytą pasitikėjimą, paramą, 
talką ir nuoširdų bendradarbia-

Įspūdingi minėjimai, sėkmingi, vimą.

IBM

Bostono skaučių židinio papuošta kalėdinė eglutė Bostono miesto savival
dybės naujame pastate. Nuotr. A. L.

Waterburyje gyvenąs buv. dipl. 
miškininkas Jonas Brazauskas

P Vaitaitiene kuri orieš kelis Atlanto ral°no stovyklavietei “A- 
. i i • c ry i-i . i zuolynas dovanojo puikią šešiųmetus lankė F. Zapolio kasmet

rengiamus šiaudinukų kursus ir i . ,.x. , . , . y.. . tų bičiulis, valties perdavimo ras-yra laimėjusi kelias premijas jo L , ’ „ . ,konkursui. ’ [te, adresuotam ps. Romu. Pakal-
Siaudinukų kursai vyko visa ’nlul> raso. ... uomi pnim ite 

savaite skautų būkle vakarais ,.r stovyklos "au-

vietų valtį. Būdamas didelis skau-

bei dienos metu privačiuose na
muose. Nežiūrint pasitaikusio y- 
patingai blogo oro, kursus lankė 
apie 30 kursančiū, net iš Nor- 
woodo ir Putnamo.

F. Zapolio seniai pradėtas gra
žus darbas, perduotas mums ga
biosios p. P. Vaitaitienės šian
dien vėl atranda gražų atgarsį 
Atlanto pakraščio padangėj. 

“KALĖDOS UETUVOJE”

Po tokiu anglišku užrašu lapk. 
28 d. Bostono miesto burmistrui 
K. White atidarant Kalėdų sezo
ną, atsistojo ir lietuviška šiaudi
nukais papuošta 12 pėdų eglutė.

Tai skaučių Židinio valdybos 
ilgų pastangų vaisius. Eglutė ma
toma ir iš lauko, stovi pačioje 
Bostono miesto valdybos rūmų 
centrinėje auditorijoje, kur vyks
ta visas dienos didelis judėjimas 
bei įvairios kalėdinės programos. 
Ji ten išbus iki sausio 6 d.

Lietuviški ornamentai patrau
kia amerikiečių dėmesį ir sulau
kia palankių atsiliepimų

Yra jau gautas kvietimas staty
ti lietuvišką eglutę sekančiais 
metais.

ŽINUTĖ IŠ KANADOS

“Rambyno” tunto vadijos po- 
! sėdyje buvo apsvarstyta visa eilė 
tuntui svarbių reikalų. Taipgi 

i buvo smulkiau pasiinformuota 
|apie 1971 m. stovyklą Japonijoje.
! J šią pasaulinę stovyklą stengia- 
! masi nusiųsti bent vieną skiltį 
skautų iš Toronto.

BOSTONO AKADEMIKŲ 
KALĖDINĖ ŠVENTĖ

i
Bostono skautai akademikai I 

suruošė įdomią ir malonią kalė
dinę šventę, gruodžio 27 d., Bos- j 
tono Lietuvių piliečių klube. Rū- Į 
pestingai suplanuota programa I 
prasidėjo 3 vai. po pietų su iškil
minga sueiga ir spalvų įteikimu. 
Vakare įvyko šokiai grojant R 
ir M Trio, skautų orkestrui iš 
Worcesterio. Akademikai ir atsi
lankę svečiai kultūringai ir sma
giai pasilinksmino ir pabendra
vo.

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ 
ŠVENTĖ

Chicagos Aušros Vartų tunto 
jaunesniųjų skaučių šventė įvyks 
sausio mėn. 4 d. Jaunimo Centre. 
Jaunesniosios skautės Jaunimo 
centran renkasi 9:45 vai. ryto.
I šv. Mišias 10 vai. eina rikiuo
tėje. 11 vai. didžiojoje salėje į- 
vyks iškilminga sueiga ir laužas. 
Tėveliai, skautininkės, skautinin
kai, sesės skautės ir broliai skau-

— Benjamin Franklin, valsty
bininkas, išradėjas ir spaustuvi 
ninkas, gimė 1706 m., sausio 
17 d.

dingumo supratimą mūsų jauni
mui”.

NEW YORKO SKAUTAMS 
REMTI KOMITETAS

Naujai išrinkto komiteto sudė
tis yra sekanti: A. Bulotienė - 
pirmininkė, V. Baliūnienė - iždi
ninkė, T. Jasaitis - vicepirm., I. 
Garunkštienė ir V. Katinas 
riai.

Iki 1970 m. vasaros komitetas 
rūpinsis vaikų pavalgydinimu j 
sueigų metu, ruoš maistą Kaziu
ko mugės pietums, suruoš tradi
cinį pavasario balių ateinančių 
metų gegužės mėn. 30 d. Viešpa
ties Atsimainymo parapijos salė
je.

Komitetas ruošiasi surengti 
skulptoriaus Dfagūnevičiaus kū
rinių parodą balandžio ar gegu
žės mėn.

Tėvų komitetas j;.u nuo seniai 
nuoširdžiai rūpinasi New Yorko 
skautų-čių gerove, jiems padeda 
įvairiuose darbuose, padengia sto
vyklavimo, kelionių ir kitas iš
laidas. Komitetui vietos skautai 
ir vadovai jaučia nuoširdų dėkin
gumą, nes be jo pagalbos skau
tiškas veikimas susidurtų su ne
mažais finansiniais sunkumais.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIMIS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rez. telef. \VAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

„„ Priima ligonius pagal susitarimą, 
i jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

— Amerikos konstitucijos 18- 
tas priedas, prohlbicijos įstaty
mas, įsigaliojo 1920 m., sausio 
16 d., bet tas eksperimentas bai 
gėsi 1934 m.

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

aialr 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

....... ....................... .
FRANK’S TV and RADIO, INC.

8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 
1. LIEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:10. Kitom dienom nuo 
9 iki 8 vai. vak. Sekmadieniais nuo II iki B ▼. ▼.

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriaime gaminami lietu
viški valgiai. , , j j

Atdara nuo 6-tos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

PALANGA" RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Dr. Ant. Rudoko kabinėta per5m6
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 

ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad, 10—2 vai._______

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

Akušerija lr moterų Ugos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susltarlma. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS UGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7607 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezld. — PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 5 Iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525
Telef. veikia 24 vai.

Tel. — RElianoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
va), vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIA LĮSTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 230-2019 <

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7775. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 5—8 vai., 
antrad ir penkt. 1—4 vai: 
Valandos pagal susltarlma

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro. 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

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

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 830-1071

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelhlll 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
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. 7 lst Street

TELEFONAS 025-8206 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. WA 5-3000_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 50th St.
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. ir šeštad uždaryta

Tel. PRospect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą---------------- —»
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
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Užbaigti metai

NEBAIGTI DARBAI
Nors kalendoriškai žymima 

Naujųjų metų diena istoriškai 
nesiriša nei su Kristaus gimi
mu, nei su kuriuo kitu svar
biu istoriniu įvykiu, vis dėlto 
tai labai svarbi laiko riba, nuo 
kurios praktiškai skaičiuoja
mi krikščioniškosios eros me
tai. Toks metų skaičiavimo bū
das žmonijai tiek reikšmingas, 
kad jį yra priėmusios net kai 
kurios nekrikščioniškos tautos. 
Ir bolševikai, sugriovę daugy
bę krikščioniškos kultūros bei 
civilizacijos laimėjimų, nesiry
žo pakeisti žmoniios priimto 
metų skaičiavimo būdo

Ir štai, versdami šio pasku
tinio šiais metais mūsų dien 
raščio puslapius, drauge už
verčiame ne tik 1969 metus, 
bet ir paskutinę XX amžiaus 
septintojo dešimtmečio dieną.

Tas paskutinysis dešimtme
tis, kaip ir prieš jį buvę, mūsų 
tautai buvo labai nelaimingas 
ir skaudus. 1939 m. prasidė
jęs I'I pasaulinis karas įvedė 
į Lietuvą rusų karines bazes 
Trojos arklio pavidalu. Po to 
sekė dar didesnės nelaimės, 
mūsų ne tik išskaičiuotos, bet 
ir iškentėtos, išvargtos, išverk 
tos, dar tebesitęsiančios, nesi
baigiančios. Su 1970 m. įžen
giame į trisdešimtuosius mūsų 
tautos okupacijų ir nelaisvės 
metus. Tai skaudi, labai skau
di sukaktis dar be prošvaisčių, 
kad ji greitai baigtųsi. Gal būt, 
ji neš mūsų suvargintai tau
tai naujus bandymus. Taigi ir 
mūsų galvojimas turi būti su
telktas ne tiek praeities var
gams apverkti, kiek nebaig
tiems darbams apžvelgti ir a- 
teities veiklos gairėms nusta
tyti

*
Gyvename laikus, kai pasau

lį vis dar tvarko ne teisė ir tei
singumas, ne gėris ir grožis, 
bet kumštis, ginkluota prie
vartos jėga, kurią tik didesnė 
kita fizinė jėga galėtų sunai
kinti. Neturime kokių nors vil
čių, kad mūsų tautai laisvė bū
tų suteikta tarptautinių in
stitucijų, taikos konferencijų 
ar didžiųjų valstybių derybų 
dėka. Taigi ir į Naujuosius 
metus ne šviesiai žiūrime, nes 
žinoma, kad jie mūsų tautai 
nieko gera neatneš.

Vis dėlto šalta ir pilka rea
lybė neturi užslopinti mūsvj 
tautos ir jos atskirų narių no
ro gyventi ir kurti. Net jeigu 
dabartinei kartai ir nebūtų ga
limybės išvysti laisva pažadė
tąją žemę, tai šioji aplinkybė 
neturėtų sumažinti mūsų pas
tangų laisvei atgauti. Istori
ja žino nemaža pavyzdžių, kai 
kova dėl pavergtos tautos lais
vės užsitęsia ne tik dešimtme
čiais, bet ir šimtmečiais, ta
čiau ištvermingos tautos laimi. 
Gražiausias tam pavyzdys yra 
Izraelio tauta, atgavusi savo 
kraštui laisvę po dviejų tūks
tančių metų nelaisvės, labai il
ga ir kieta daugybės kartų 
darbo ir kraujo auka. Ir tai 
nė vienas žydas nesako, kad 
už laisvą Izraelį sumokėta per- 
didelė kaina

Toli neieškant, gražus pa
vyzdys ir mūsų tauta, 1918 m. 
atgavusi laisvę po 127 metų 
rusų užkrautos vergijos. Šio 
laiko perspektyvoje mūsų jau 
nelaisvėje praleistas 30 metų 
laikotarpis nėra perilgas, nors 
ir nežmoniškai skaudus.

Tačiau nė vienai pavergtai 
tautai laisvė nejučiomis iš dan
gaus nenukrito, nes ir Visa
galis padeda tiktai toms tau
toms, kurios laisvės prašo ir 
dėl jos kovoja. Taigi negalima 
gyventi nuleistomis rankomis, 
nesipriešinant piktam, kuris 
skverbiasi į mūsų tautos krau
ją ir nuodija visą organizmą. 
Yra nusikaltimas lietuviška 
veikla merdėti, leisti savo vai
kus suvirinti tautų niveliavi
mo katile ir tapti tik trąša ki
toms tautoms augti. Nuodėmė 
ir tik šaltai stebėti, kaip nai
kinama, rusinama mūsų tau
ta, nieko nedarant jai padėti 
išlikti gyvai.

Tiesa, šiandieną mūsų ir o- 
kupantų jėgos ’abai nelygios, 
ir mes negalime su pavergė
jais kovoti ginklais ir fizine 
jėga. Tačiau tai dar nereiškia, 
kad nebūtų kitu kartais taip 
pat taiklių ir efektyvių prie
monių.

¥
Kai negalime dominuoti sa

vo tautos narių skaičiumi ir 
fizinės jėgos priemonėmis, tai 
turime visais būdais stengtis 
prašokti mūsų priešus kito
mis priemonėmis, — turime 
būti už jį dvasiniai galinges
ni, geresni, sumanesni, moky
tesni, doresni, vieningesni, pa
galiau — apsukresni .

Mes visi gerai žinome, kad 
okupantai yra uždarę kelius 
mūsų tautai su kitomis tauto
mis bendrauti, įsisavinti Vaka
rų kraštų mokslo bei kultūros 
laimėjimus. Žinome, kaip jie 
atidžiai seka mūsų pavergtus J 
brolius ir seses ne vien tik 
okupuotame krašte gyvenan
čius, bet ir mus pačius netgi 
tuo atveju, kai kurį nors tau
tos narį ir išleidžia į užsienį 
artimųjų aplankyti. Tačiau ir , 
normalių ryšių su savaisiais j 
nulbuvimas neturi atbaidyti ; 
mus nuo noro jiems padėti to- ‘ 
mis priemonėmis, kurių turi
me.

*
Gal būt, ir ateinančio de

šimtmečio bėgyje neatsiras jė
gos, kuri galėtų mūsų priešą 
fiziniu būdu parblokšti, bet 
vilčių neturime nustoti, \ nes 
visa eilė reiškinių mūsų priešo ‘ 
šalies viduje mūsų kovos po- 
zicijas stiprina ir toliau dar j 
labiau stiprins. Šiame dienraš- į 
tyje esame jau daug kartų ra- I 
šę apie pavergtų kraštų pas- I 
tang<as laisvei atgauti. Ši ko
vos priemonė, nebe vienų mū
sų vedama, yra ir bus labai 
veiksminga. Reikia tik toliau 
sovietų pavergtų šalių vienybę 
stiprinti.

Kartais mes, pradėdami nau
jus metus, nurodome ir jų pas
kirtį, skelbiame tam tikrus 
šūkius. Tai laibai gražu, bet 
tik tuo atveju, kai šūkius lydi 
darbai. Deja ,ne visada taip 
būna. Paskelbėme K. Donelai
čio metus — neišleidome jo 
“Metų”, minėjome Maironio 
šimtmetį — nepakartojome jo 
veikalų, pereitus metus buvo
me pavadinę šeimos ir švieti
mo metais, — nepadidinome 
pastangų šioje srityje ir dargi 
leidome užsidaryti vienintelei 
JAV-se veikiančiai lietuviškai 
gimnazijai. Kai mūsų šūkiai 
dažniausia neina drauge su 
darbais, gal todėl ateinantieji 
1970-ji tebūna bevardžiai lie
tuviškų darbų metai. b. kv. I

SMURTAS AMERIKOJE
Žmogus turi pažinti žmogų, kad išvengtų smurto

Amerikos didžiųjų miestų gy- i 
ventojai labai dažnai patys iš
gyvena ar girdi iš kitų apie 
smurto veiksmus, užpuolimus, 
plėšimus ir nužudymus. Įsibau
ginę piliečiai nenori girdėti už
pultųjų pagalbos šauksmų par
kuose, gatvėse, viešose susisie
kimo priemonėse. Amerikiečius 
pribloškia dažni beprasmiški žu
dymai, kaip pvz. vienas bokšte 
pasislėpęs studentas šaulys Au- 
stin miesto centre nušovė 16 
praeivių, arba vienas nepilna- 
protis Chicagoje nusmaugė aš- 
tuonias slauges. Sunku patikėti, 
kad 80% visų Amerikoje įvyks
tančių nužudymų (iš jų pusė 
alkoholio poveikyje) įvykdomi 
priešiškai nusiteikusių giminių 
ar pažįstamų, o ne pašalinių 
asmenų.

Baisūs skaičiai
Labiau už viską baltieji bijo 

negrų užpuolimų. Tuo tarpu neg 
rų suėmimų už nužudymus yra 
10 kartų dažnesni tarp negrų, 
nei tarp baltųjų, bet dauguma 
nužudymų yra įvykdyta juodų
jų prieš juoduosius. Pavyzdžiui 
per pastaruosius dvejus metus 
iš 172 nužudytų Washingtone 
tik 12 buvo baltųjų. Ir vis tik, 
to nepaisant, baimė, kad juo
dųjų riaušės gali privesti prie 
didelių rasinių žudynių labai pa- 
sitarnauia ginklų pardavėjams, 
kurie jais aprūpino pusę viso 
krašto šeimų, joms parduodami 
50 milijonų šautuvų, kaip sako
ma, “sau apsiginti”. O visa tai 
remiama konstituciios II-jo prie 
do skelbiama “tautos teise lai
kyti ir neš’oti gūnklą”. Iš tikrų
jų ši teisė taikoma kolektyvi
nei apsaugai, kaip pvz. valstijų 
milicijai. Tačiau kongresas ir 
dauguma valstijų seimelių at
sisako apriboti ginklu pardavi
mo pamišimą, dalinai bijodami 
po’itinės .jėgos 700,000 tautinės

P. GALČYS

šaulių draugijos narių, kurie 
Ameriką vis dar tebelaiko in
dėnų gyvenamu kraštu. Šauna
mais ginklais nužudoma apie 
60% visų Amerikos užmuštųjų. 
Nuo 1800 m. jais buvo nušauta 
800,000 amerikiečių (šis skai
čius neapima karuose žuvusių).

Sociologai pažymi, kad smur
to baimė labiausia paplitusi di
džiuosiuose miestuose, iš jų 26, 
kur gyvena beveik vienas penk
tadalis visų JAV gyventojų, į- 
vyksta daugiau kaip pusė visų 
smurto nusikaltimų. Taip pat 
iie tą baimę lokalizuoja: smur
tas yra juodųjų getų apraiška. 
Lindynių gyventojai daugiausia 
nuo jo kenčia ir reikalauja ge
resnės po’iciios apsaugos. Pa
vyzdžiui Atlantoje smurto nusi
kaltimų skaičius miesto rajo
nuose su žemiau kaip 3,000 dol. 
pajamom yra aštuonis kartus 
didesnis nei tam tu šeimų, ku
rios gauna 9,000 dol. pajamų.

Televizija ir nemoralumas 
didina smurtą

Kas yra tie smurtininkai? 
Pirmiausia betėviai jaunuoliai 
negrai, norį parodyti savo vy
riškumą, išmestieji iš mokyklų 
ar suvilioti TV ar jos paskatinti 
vykdyti ten matytus smurto 
veiksmus.

Užsienio spauda kiekviena 
proga pabrėžia visur Amerikoje 
vykstanti smurtą. Tačiau ji už
miršta pažymėti, kad Azijos ša
lyse vykstąs smurtas toli pra
lenkia amerikietiškąTi. Taip pvz. 
palyginus Los Angeles ir Det
roito 40 žuvusiųjų su ianonų į- 
vvkdytais smurto veiksmais 
Nankinge ar Indonezijoje, kur

joje, yra lašas jūroje. Kurioje 
šalyje yra aukščiausias pasau
lyje žmogžudysčių skaičius? 
Salvadore kiekvienam 100,000 
žmonių tenka 30 nužudytųjų, 
tuo tarpu JAV tik 5. Tačiau, 
imant atskirom JAV valstijom, 
tas nuošimtis paky’a iš 5 Ver- 
monte iki 11 A’abamoje. Texase 
pvz. per metus įvyksta 1000 
žmogžudysčių, ir tai yra daug 
daugiau nei 14 valstijų kartu 
paimtų. Hustonas yra JAV 
žmogžudžių sostinė: 244 perei
tais metais arba daugiau nei 
visoje Anglijoje su 45 milijo
nais gyventojų. Sociologai iške
lia įdomų faktą, kad dabar ame
rikiečiai vis labiau linksta savo 
nesusipratimus bei ginčus tvar
kyti teisminiu keliu ar bent be 
smurtišku gudravimų, o ne kum 
štimis, peiliais ir šautuvais. Or
ganizuotas nusikaltimas perėjo 
iš atviro smurto į piniginę ko
vą ir išnaudojimą.

Mirties instinktas
Yra mokslininkų, tvirtinančių, 

kad žmogus turįs mirties in
stinktą ir jis turįs būti paten
kintas savižudybe ar smurtu 
prieš kitus. Tie mokslininkai iš
kelia įdomų faktą ,kad tik žmo
gus ir žiurkė iš visų mėsėdžių 
puola savo rūšies narius. Anks
čiau jis buvo persilpnas tai da
ryti, bet dabar, atsiradus išto
bulintiem ginklam, jis išmoko 
branginti žiauraus vyriškumo 
“kario vertybes” ir turi malo
numą dominuoti kitiems. Nors 
jis taip pat išvystė dorinę savi
tvardą prieš žudymą, ji nėra sa
vaiminga ir linkusi pasiduoti 
spaudimui.

Modernūs mokslininkai neigia 
žmogų turint žudiko instinktą, 
bet žmogus pilnai neįsisąmoni
na išdavų, kokias turi paspau
dimas revolverio gaiduko ir šū-

Bernadette Devlin, 22 m., jauniausia Britų pariamento narė, po riaušių Lon- 
donderryje drauge su britų kariais aiškina įvykius

Spaudoj ir gyvenime
KAIP KOLONISTAI APGAUDINĖJA 

LIETUVOS GYVENTOJUS
Okupuotą Lietuvą kaskart dau

giau užplūsta svetimieji. Vienų pa
vardės aiškiai nelietuviškos, kiti net 
ir pavardes sulietuvina. Jausdamiesi 
privilegijuotoj padėty, jie drąsiau 
sauvaliauja. “Tiesa” nr. 286 gruo
džio 10 d. skelbia tokią informaci-

“Dvidešlmtmetis V. Muchlia nu

tarė gyventi savaip. Pasirinko suk
čiaus ir apgaudinėtojo kelią. Kartą 
eišiškiečiui Tadui Gureckui pasigy
rė, kad gali gauti deficitinių pre
kių. Gureckai, susižavėję “paslaugo 
mis”, svečiui įdavė 70 rublių. Kiek 
vėliau Muchlia apstatė savo pažįs
tamą Leoną Savostą, gyvenantį Te
tėnuose. Pažadėjęs pristatyti naujau

šią tranzistorių, paėmė 60 rublių. 
Po kurio laiko sugrįžęs savo “pašiau 
gas” pasiūlė ir Leono motinai Vero 
nikai, kuri anksčiau minėjo, jog 
tranzistoriaus ieškanti ir duktė. Mo 
tina Teresei parašė laišką, o ši Mu 
chliai į kišenę — 60 rublių.

Vėliau “geradaris” Muchlia paža
dėjo šiferiu apdengti Zelionkos vien 
kiemyje J. Gavkos, Švenčionių rajo
no Kirkučių kaimo P. Urbonaitės 
trobesius. Avansu gavo 130 ir 250 
rublių.

Rajono prokuratūra išaiškino ne 
maža V. Muchlios sukčiavimų ir iš
kėlė baudžiamąją bylą. Liaudies teis 
mas V. Muchlią nuteisė 4 metams 
laisvės atėmimo.”

J. Žvilb.

buvo išskersta 400.000 komu
nistu. ar reliririu bei ras’n’u 
pagrindu įvykdytas žudynes In- , vis į kito žmogaus galvą. Toli- 
dijoie, Nigeriioie ir Raud. Kini- mo siekio ginklai atšipina jo

Daugybė JAV karių Vietname šitaip valgė Kalėdų pietus

jautrumą. Doriniu požiūriu 
smurtas nėra jėgos, o nusimini
mo veiksmas, prisipažinimas 
nesugebant surasti kito būdo 
savo tikslui pasiekti. Šiaip ar 
taip negalima neigti, kad labai 
dažnai smurtas apsimoka jį vyk 
dančdam.

Iš kitos pusės, nenuginčija
mas faktas, kad istorijos eigo
je smurtas buvo svarbiausias 
socialinių reformų veiksnys. 
Netgi pirmieji krikščionys, skel 
bdami meilę, sugriovė pagonių 
šventyklas, tuo pabrėždami sa
vo reikalą. XIII š. Anglijos ka
raliaus Jono Didžioji charta 
pavaizdavo seną socialinių re
formų paskatinimą: “baimę re
voliucijos ” ar “ko dar bloges
nio”. JAV smurtas dažnai tam
pa priemone parodyti savo ma- 
žavertiškumo jausmams. Ame
rikos sociologas Deivis Causer 
tą aiškina šitaip: “Smurto veiks 
mas žmogų paskatina į revoliu
cinį judėiimą ir nutraukia ry
šius su buvusiu gyvenimu. Ki
taip sakant, jis jaučiasi atgi
męs”.

Smurto istorija Amerikoje
Amerikiečių literatūroje yra 

daug asmeninio ir grupinio 
smurto pavyzdžių. Melville’io, 
Fitzgeraldo, Hemingway’jaus, 
J. F. Cooperio ir kitų rašytojų 
kūriniuose matome, kaip atski
ri asmenys, besišaudydami, pei
liais besibadydami, pagrobimais 
ir nulinčiavimais prasimuša sau 
kelią, nepaisydami didžiausių 
kliūčių. Taip pat ir visa JAV 
istorija yra pilna politinio smur 
to įvairiausių socialinių grupių 
prieš tai, ką jos laikė didžiau
sia neteisybe.

1863 m. airiai, bijodami, kad 
negrai gali paimti jų darbus 
tuo metu, kai jie bus pašaukti 
į pilietinį karą, New Yorke su
kėlė baisias riaušes, kuriose žu
vo 2,000 ir 8(000 asmenų buvo 
sužeisti. Pilietinio karo metu 
žuvo 500,000 kareivių, kas da

bartinėse JAV prilygsta 3 mi
lijonams. Atstatymo metu par
tizaniniam kare Ku Klux Kla
nas ir kiti baltieji išžudė tūks
tančius negrų. Dešimtmečio ei
goje sekė dar daugiau didesnių 
riaušių, kurių metu baltieji už
plūsdavo juodųjų rajonus ir dau 
gelį jų nužudydavo.

Palyginti dar neseniai darbi
ninkų streikai kompanijų bū
davo griežtai užgniaužiami jų 
pačių laikomų policininkų ir vai 
stijų milicijos. Neretai būdavo 
šaukiamasi ir federalinės kariuo 
menės. 1877 m. per kruvinus 
geležinkelių streikus žuvo 150 
asmenų, šio šimtmečio gale per 
vieną kasyklų streiką žuvo 198 
asmenys, jų skaičiuje ir guber
natorius. Bendrai imant, per 
daugelį streikų ilgoje metų ei
lėje žuvo keli tūkstančiai asme
nų, kol galiausiai 1935 m. fe
deralinis įstatymas privertė 
darbdavius pripažinti darbinin
kų unijas ir su jomis derėtis 
dėl darbo sutarčių. Tai parodo, 
kad Amerika gali legaliu būdu 
išspręsti netgi pačius beviltiš
kiausius neturtėlių reikalus ir 
skriaudas.

Tenka pasakyti, kad šis kraš
tas turi ryžtis vieną dieną su
drausti smurtą ir išleisti griež
tus įstatymus prieš pavojingą 
ir absurdišką ginklų pardavimą 
kiekvienam, kas jų panorės. 
Taip pat nemažiau svarbu, no
rint apraminti kraštą, kad visi 
neturintieji darbo būtų juo ap
rūpinti, nes t'k prasmingas dar
bas įdiegia žmogui savigarbą.

Tačiau, viso to nepaisant, vi
sada susidursime su smurtu iš 
pykčio, iš keršto, iš nenorma
lumo, kol žmonės neišmoks kaip 
nukreipti perdidelę energiją į 
konstruktyvų veiksmą. Norint 
rasti kokį būdą sumažinti smur
tą, reikia, kad žmogus pažintų 
žmogų ir rūpintųsi savo artimo 
išlikimu.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Tačiau tėvo pavyzdys apie tą patį molį, iš ku
rio viskas yra padaroma, gerai pavaizduoja Indijos pa
žiūrą, kuria einant Dievas ir sukurtas pasulis yra kaž
kas vieno. Tačiau, iš kitos pusės, tas vienumas toli 
nesiekia. Jo negalima pažinti kasdieniniais žmogaus 
pažinimo būdais, ką Arūnas labai gerai išryškina sa
vo klausimu: “kaip mes sužinome tai, ko negalima 
sužinoti?”

Šis dialektiškai pastatytas klausimas liudija, kad 
Arūnas supranta, jog molis nėra pilnutinė priežastis 
to, kas iš molio yra nulipdoma. Tai reiškia, kad tas 
nežinomasis stovi ne tik savo darbuose, bet ir ana
pus jų.

Kad Arūnas gerai suprato šio veiksnio problemą, 
matyti iš to, kaip jis bando jį išaiškinti. Jis žino, 
kad vieni laiko jį pačiu pirmuoju esančiu. Kiti ta
čiau mano, jog to apie jį negalima pasakyti, kad pra
džioje ir jis buvo nesantis. Arūnas šią antrąją pa
žiūrą vykusiai sukritikuoja, klausdamas: kaip galėjo 
gimti tai, kas yra, iš to, ko nėra?

Arūno iškeltos dvi Dievo supratimo ir kartu pa
saulio atsiradimo galimybės, yra gyvos žmonijos gal
vosenoje iki šių dienų. Tik jos yra įgavusios savitas 
formas.

Taip ir Vakarų krikščionybėje netrūksta mistiš
kai nusiteikusių filosofų, kurie sako, kad Dievo nega. 
Įima aptarti kitaip kaip tik neigiamais sakiniais. Per
kėlus tuos pareiškimus į buvimo sritį, Dievas tada 
pasidaro, kaip kažkas nesančio. Iš tos galvosenos prak
tišką išvadą yra padaręs kraštutinio evoliucionizmo 
mokslas, skelbdamas, kad visata yra atsiradusi iš nie
ko evoliucionavimosi keliu. Arūnas kritikuoja šią pa
žiūrą. Ir jis tai daro pagrįstai: iš nieko negali būti

nieko. Tai supranta ne tik vakarietis mąstytojas, bet 
ir indas.

21. KODĖL KRISTUS NEĮSIKŪNIJO INDIJOJE?
Priežastingumo mintis, kuri yra tokia svetima, 

upanišadininkų galvosenoje gerų rezultatų neduoda. 
Ji čia išvirsta į indišką evoliucionizmą ar, greičiau 
sakant, vitalizmą. Dievas čia nekuria, bet auga.

Arūnas šitaip aiškina savo sūnui Švetaketui prie- 
žastingosios būties veikimą. “Ji pagalvojo, aš galė
čiau būti daug, aš galėčiau augti. Ji išleido ugnį. Ta 
ugnis pagalvojo: aš galėčiau būti daug, aš galėčiau 
augti. Ji išleido vandenį. Dėlto, jeigu kam nors kur 
nors yra krašta ir jis prakaituoja, tai vanduo jame 
yra padaromas tik iš ugnies. Vanduo pagalvojo: aš 
galėčiau būti daug, aš galėčiau augti ir išleido žemę” 
(167).

Čia mes iš tikrųjų turime naują pasaulio atsira
dimo teoriją. Joje yra senų ir naujų dalykų. Pats nau
jausias dalykas čia yra ugnis, kaip visatą statantis 
veiksnys. Seniausias iš tų faktorių yra vanduo. Jis 
yra sutinkamas ir Babilonijos mituose. Ten Mardukas 
kuria visatą, nugalėjęs vandens pabaisą Tiamatą. Pa
galiau ir Šen. Testamento pasaulio sukūrimo raidoje 
pirmiau eina vanduo, paskui žemė.

Kalbant apie Šen. Testamento pasaulio sukūrimo 
raidą, tenka kai ką pastebėti. Galima manyti, kad rai
dos momentas pasaulio sukūrime šio pasakojimo au
toriaus buvo pastebėtas. Kad jis buvo pastebėtas, ga
li liudyti ir tas faktas, kad jis rado tinkamu daly
ku pasaulio sukūrimo procesą ištęsti per tara. tikrus 
periodus, kuriuos jis vadina dienomis. Tai reiškia, 
kad, neprasilenkiant su šio pasakojimo mintimi, gali
ma manyti, kad pasaulis buvo padarytas ne išsyk, 
bet per tam tikrus laiko tarpsnius. Tačiau pagrindi
nis dalykas, dėl kurio yra vertingas Šen. Testamento 
pasakojimas, yra tai, kad čia kūrėjas yra pats Dievas.

Čikagiškis Šv. Rašto žinovas John L. McKenzie, 
SJ, drįsta sakyti, kad šv. Rašto pasaulio sukūrimo 
epizodas yra įėmęs kai kurias mintis iš Mesopotami
jos ir Kanano pasaulio sukūrimo pasakojimų, tačiau 
jis prieš juos išeina, kaip opozicija (Dictionary of The 
Bible, Milvvaukee, 1965, 157 psl.). Opozicija pasireiš
kia tuo, kad čia pasaulis yra kuriamas ne kokių su
kilėlių, bet Dievo.

Arūno pasaulio atsiradimo teorijoje ryški yra au
gimo mintis. Užuot kūrus, pirminė būtis čia pradeda 
augti. Iš jos išaugę ugnis ir vanduo taip pat auga. 
Atkreipkime dėmesį, kad šiame augimo vyksme nėra 
guvulių. Tai reiškia, kad pagrinde mes čia turime ne 
gyvulių augintojų, bet daržininkišką kultūrą.

Tačiau pasakojimas čia nesustoja. Kažkas į Arū
no lūpas įdeda kitą pasakojimą, kuris yra kita atsi
radimo teorija: “Visi gyvi daiktai yra tikrai tik tre
jopos kilmės —tai, kas išsirita iš kiaušinio, kas ei- 
eina iš gyvos būtybės, ir tai kas atsiranda iš gema
lo (Germ)”. Toliau Arūnas grįžta prie savo ankstes
nio pasakojimo ir, persiėmęs jau upanišadiška filoso
fija, bando sujungti priežastinę būtį ir tuos tris gi
mimus į vieną viską apimantį Patį. “Ta būtis (kuri 
davė ugnį, vandenį ir žemę) pamanė: aš noriu įeiti 
į tas tris būtis ugnį, vandenį ir žemę šiuo gyvuoju 
Pačiu ir noriu apreikšti (išvystyti) vardus ir for
mas” (167).

Vaizduokimės, kad mes šį paskutinį sakinį rastu
me parašytą Šen. Testamente. Tada mes drįstume sa
kyti, kad čia yra Kristaus įsikūniijmoi pranašystė.

Kalvinas buvo žmogus, kuriam niekas taip ne
rūpėjo, kaip apsaugoti, kad Dievas nebūtų pažemintas, 
kad jis nebūtų suplakamas su kokiais žemiškais da
lykais. Iš čia yra kilęs jo mokslas apie Švč. Sakra
mentą.

(Bus daugiau)
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A. BENDORIAUS 

ENCIKLOPEDINIS DARBAS

Prieš trejus metus gautas, bet nepaskelbtas velionio 
pasikalbėjimas

VLADAS MINGĖLA

Lietuvių Enciklopedijos geogra 
fijos skyriaus redaktorius A. Ben- 
dorius savo didelį ir paskutinį 
darbą užbaigė 1966 m. rugpiū
čio mėn. Kartą A. Bendorius 
užsiminė keliais žodžiais apie sa
vo pašlijusią sveikatą: “Pernai,
1965 m. liepos mėn, pergyvenau 
pirmą širdies ataką, o š.m. (1966) 
balandžio 22 d. — antrąją. Jau
čiuosi varganai, nes širdis ken
čia nuo “coronary insufficiency” 
ir sklerozės. Dėl to padėjau kry
žių ant savo tolimesnių planų. 
A. B.“ Šis laiškas buvo rašytas
1966 m. rugpiūčio 14 d.

A. Bendorius 1969 m. gegužės
19 d. nuo trečio širdies smūgio 
mirė. Jo gyvenimas užsibaigė su 
L.E. 35-tuoju tomu. 1969 m. spa
lio mėn. sulaukus pabaigtuvinio 
36-tojo L.E. tomo, nusikalsčiau, 
jei nekalbėčiau apie savo buvusį 
mokytoją.

—Malonus redaktoriau, kiek 
laiko paskyrėte L. enciklopedi
jai?.

’ —Į L. enciklopediją pakliu-

Antaiias Bėndorius

vau iš laisvosios Lietuvos Spau
dos Fondo leistosios enciklopedi
jos 1931-1944 m. Ten irgi ve
džiau ir redagavau geografijos 
skyrių su artimiausiu bendradar
biu P. Šinkūnu. Per 12 metų be- 
rašinėdamas anai enciklopedijai, 
tą darbą pamilau ir tapau “en- 
ciklopedininku”. Atsidūręs Vo
kietijoje, nerimau be enciklopedi
nio darbo. Tik dėl to 1946 m. 
parašiau tos enciklopedijos vyr. 
redaktoriui prof. Vaclovui Biržiš
kai laišką, siūlydamas imtis at
kurti jos leidimą.

Profesorius atsakė neigiamai. 
Jo žodžiais tariant, “turime pa
laukti, kol grįšime į Lietuvą”. 
Tačiau po 6 metų enciklopedi
jos leidimo reikalą iškėlė viešu
mon jo įgyvendintojas J. Kapo
čius.

Dėl paaukoto mano darbo L. 
enciklopedijai, Nepriklausomojoj 
Lietuvoj dirbau 12 metų, šioje 
Atlanto pusėje Bostone savo dar
bą baigiau Lietuvių enciklopedi
jai paskyręs per 13 su puse me
tų. Taigi iš viso 25 su puse me
tų. Šiam darbui buvau skyręs be
veik visą laisvalaikį — vakarus 
(kartais ir ištisas naktis), savait
galius, atostogas, sirgimo atos
togas, kurių turėjau kelias ilgas 
(po 2-3 mėn.) ir net dalį laiko 
darbovietėje. Iš viso vien tik pa
čiam rašymui praleidau per 
19,400 vai., neskaitant daug skir
to laiko važinėjimams ir biblio
tekoms. Daugiausia naudojausi 
pasaulinės geografijos reikalui 
Arrjer. Geogr. d-jos New Yorke 
turtinga biblioteka, gaunančia 
daug iš viso pasaulio geogr. lei
dinių.

Savo geografiniais leidiniais ne- 
sigėdinu: jų nė vieno nenusira
šiau iš kitų enciklopedijų. Nau
dojausi 10-čia kalbų išleistomis 
enciklopedijomis. Lietuvvių encik 
lopedijoje yra mano duota daug 

tokių geografinių dalykų, kurių 
nėra jokioj kitoj enciklopedijoj ir 
kurie dar negreit į jas pateks, 
pvz. KITIMATU ANDHRA ir

daug kitų.Tačiau labiausiai mane 
kankino Lietuvos vietovių, liet. 
kolonijų ir buvusių lietuvių sto
vyklų aprašymai.
Jūs redaguojate ir zoologijos sky

rių, kaip ėmėtės ir šio darbo?
Tik iki L. raidės imtinai. Vė

liau man palengvėjo, nes pavyko 
šį darbą perleisti J. Kardeliui 
(miręs 1969 m. sausio 10 d.).

Iš viso daviau 7,356 objektus.
Jų aprašymai sudaro per 117,000 
eilučių. Tai yra daugiau, negu 
visas dviejų tomų tekstas.

— Įdomu, ar po išspausdinimo 
kurio tomo neatrasdavote kokių 
svarbių klaidų?

—Žinoma, pasitaikė ir man 
tų klaidų padaryti. Daug dirbant 
ir esant pavargusiam, neišven
giama. Kartais viena turi minty, 
o kita nesąmoningai rašai.Taip 
pvz. išėjo su Sovietų S-gos pra
monės augimu, kur vieton “pro
centų”, parašiau nesąmonę “kar
tų”. Tačiau tų klaidų ne daug. 
Daug mažiau, negu tokioj Brita- 
nicoj ar kurioj kitoj “garsioj” 
enciklopedijoj. Man regis, geriau
sia visais atžvilgiais iš naujų en
ciklopedijų yra švediškoji.

— Kaip iš viso vertinate L.) 
Enciklopediją?

—Vertinti galima įvairiais po
žiūriais, iš įvairių sričių. Lietu
vių enciklopedija — didelis lietu
vių tautos kultūros laimėjimas. 

Įją įdėto darbo kiekiu toli pralen 
kia bet kurį kitą liet. atliktą kul
tūrinį žygį išeivijoje. Mano įneš
toji jai duoklė nėra netik esminė, 
bet ir iš viso ne tokia žymi, kaip 
atrodytų sprendžiant iš parašy
tų eilučių kiekio. Daugiausia jai 
nusipelnė lituanistai tyrinėtojai, 
savo originaliais darbais, ypač 
istorikai, etnografai, kalbininkai, 
biografai ir kt.

—- Ar buvote apmokamas L.E. 
redaktorius? Ar gaudavote hono- 
rą ui atskirus dalykus?

— Esame 5 lygiateisiai redak
toriai. Trys iš jų (Girnius, Čepė
nas irPuzinas) dirbo už pastovią 
algą. Gyveno jie savo butuose, 
atseit, dirbo namie. Tik retkar
čiais atvykdavo į Bostoną pa
ruošti tomą spaudai. Nors dr. V. 
Maciūnas ruošė irgi vieną tomą 
XV), bet jis algos negaudavo, 
kaip ir aš. Tam tikrą visiem skir
tą honorarą gaudavome ir mes 
su dr. V. Maciūnu.

— jei L.E. nebuvo jūsų pragy
venimo šaltinis, tai ar tas dar
bas nepasidarė nepakeliama naš
ta?

— Lietuvių enciklopedija ne
buvo man našta. Tas darbas bu
vo man mielas, įdomus, nes pri
vertė mane daug skaityti, sekti 
iš geografinio taško viso pasau
lio gyvenimą, jo kuriamut pasi
keitimus žemės paviršiuje, regis
truoti įvairias geografines nauje
nybes, sekti naujausią geograf. li
teratūrą, ieškoti naujų duome
nų, bandyti įvairiais būdais su
sisiekti su pavergta Lietuva ir iš 
ten gauti senos ir naujos medžia
gos. J pabaigą didelio palengvini
mo sulaukiau, Br. Kvikliui pra
dėjus leisti didžiulį veikalą Mūsų 
Lietuva. Autorius buvo toks ma
lonus, kad mielai leido naudotis 
ne tik išleistais dviem tomais, bet 
ir trečiojo rankraščiu.

— Ką galėtumėt pasakyti apie ( 
savo bendradarbius, ypač apie i 
leidėją Juozą Kapočių?

— Turiu pasidžiaugti, kad L. 
E. redaktoriai, mano kolegos, ir 
visi bendradarbiai darbą dirbo 
ramiai, nesileisdami į ginčus su 
kritikais, laikėsi sutarto darbo 
metodo ir tarpusavio bendradar
biavimo. Nors sunkumų ir ne- 
pramatytų kliūčių buvo sutikta, 
kaip ir kiekviename dideliame 
darbe, bet, dirbant nuoširdžiu 
sutarimu ir turint prieš akis pa
siimto darbo svarbą, buvo lai
mingai varomasi pirmyn. Leidė
jo nepalaužiamas pasiryžimas ne-

Trys pirmininkai VLIKo seime. Iš k. Vliko pirm. J. K. Valiūnas, Tautos 
ondo pirm. prel. J. Balkūnas ir Vliko tarybos pirm. dr. ]Brl Radziv;an(as.

Nuotr. Vyt. Maželio

sustoti prieš jokius sunkumus, o 
už tomus atsakingų redaktorių 
besąlyginis atsidavimas juos kiek 
įmanoma geriau paruošti ir lai
ku atiduoti spaustuvei užtikrino 
jos kūrimo eigą. Leidykloj ir pas 
redaktorius susitelkė dideli kie
kiai raštų. Tai dėkinga medžia
ga tiems, kurie kada nors imsis 
apžvelgti L.E. redagavimą ir lei
dimą. L.E. išleidžiama 35 tomais 
(šiuo metu išleista 36 t.), bet

joje yra tiek žodžių, kad suda
rytų 150 vidutinio dydžio knygų.

A. a. Antanas Bendorius dar 
pridėjo: Jeigu norėtum panaudo
ti mano šio laiško (1966.VIII.29 
d.) pirmąją dalį spaudai, tai la
bai prašau, bet lygiai labai pra
šau manęs nekomplimentuoti, 
negirti, nekelti, nes nėra už ką. 
Antra, nepakenčiu liaupsinimų. 
Jums čia “pripliurpiau” apie sa
vo darbą nenorėdamas pasigirti
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i (kiekvienas pasigyrimas yra šlykš 
j čiai koktus), bet spaudos žmogui I 
1 norėdamas atidengti, kolegiškai, 1 
; kiek daug laiko ir darbo paauko- ’ 
jo redaktoriai tuo pačiu kiek lai
ko pareikalavo toks, rodos, nežy
mus geografijos skyrius išleistoje 
enciklopedijoje.

Antanas Bendorius g. 1904 m. 
gegužės 14 d. Lazdijų vis., Girai- 
tėlių k., Lietuvoje. 1918 -1926 m. 
ne ir Hanau stovyklų gimnazijo
je je. 1926 -1932 m. studijavo 
VDU geografiją. Baigęs, 1929 ir 
1931 metais gilino geografiją Ka
raliaučiaus ir Berlyno u-tuose. 
1935 -1940 m. buvo Pedagoginio 
instituto ir įvairių kursų lekto
rius. Švietimo ministerijai paruo
šė geografijos kurso programą 
gimnazijoms.

Dėstė Pavasario suaug. gimna
zijoj geografiją vakarais. Ir išei
vijoj 1945 m. -148 m. Wiesbade- 
ne Hanau stovyklų gimnazijo
se dėstė geografiją. Amerikon at
vyko 1948 m. 1950 -1953 m. Broo 
klyno lietuvių šeštadieninės mo- j 
kyklos mokytojas, visuomeninin
kas, pedagogas ir publicistas. 19- 
31 -1932 m. paruošė geografijos 
neakivaizdinio dėstymo vadovė
lius. Mirė 1969 m. gegužės 19 d. 
Brooklyne širdies smūgio ištiktas.

Bendradarbiavo Ryte, N. Ro
muvoje, Jūroje, Ateityje, Eglutė
je ir kitur. Išspausdino Europos 
geografiją 1943 m., Argentiną 
1947 m., Europą 1948 m. Lietu
vą 1953 metais.

Žymieji kūrėjai ir kovotojai už 
tautos laisvę yra visos tautos lo
bis, kuris ir po jų mirties turė
tų būti pagarbiai vertinamas, nes 
šviesa gali sklisti ir iš kapo. Toks 
buvo a.a. Antanas Bendorius.

MOSU KOLONIJOSE
New York, N. Y.

KONCERTAS TYLIĄJĄ 
BAŽNYČIĄ LIETUVOJ

PRISIMENANT
Pas mus jau tampa tradicija, 

kad persekiojamai bažnyčiai Lie 
tuvoje prisiminti žmonės pakvie
čiami ne prakalbų išklausyti, bet 
gero koncerto sudaromoj nuotai
kioj susikaupti. Šių metų koncer 
tas rengėjus bus galutinai įtiki
nęs, kad jų pasirinktas būdas 
žmonėms patinka, nes jau ant
ri metai dalyvių skaičium nebu
vo galima skųstis. Gi New Yor
ko lietuvių kolonijoj tai jau žy
mus įvykis.

Koncertą atliko V. Strolios va 
dovaujamas New Yorko lietuvių 
vyrų choras, sol. Daiva Mongir
daitė (Btstonas), smuikininkas ir 
solistas kun. Valkavičius (Brock- 
toūas) ir pianistas Vytenis Vasy- 
liūnas.

Koncertą pradėjo ir užbaigė 
vyrų choras. Didžiausia jo reper
tuaro dalis buvo lietuvių kompo
zitorių kūriniai. Kaip tiko pro
gai, jo programoje buvo J. Gruo
džio ir J. Naujalio religinių kom 
pozicijų. Choras tebėra draus
mingai susidainavęs vienetas, 
nes tie vyrai dirba atkakliai.

Kun. Valkavičius smuikavo 
pats vienas ir prisijungė prie so
listės J. Žilevičiaus Močiute, šir
dele dainuojant. Savo gražaus 
tembro baritonu padainavo dvi 
Budriūno kompozicijas ir abudu
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M ETŲ
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas JJ užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Knygos suskirstytos pagal savo turinį i 15 skvrtu ir 

sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus 

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

su Mongirdaitė duetą iš J. Gaide
lio Kantatos apie Lietuvą. Nors 
mums neįprasta matyti kunigą 
scenoje, bet kadangi kun. Valka
vičius jon ateina ne uždarbio ieš 
kodamas, todėl jis labai mielai 
sutinkamas. Jis savo talentu dali 
naši ir gerai pasiruošęs, ir kaip 
kultūringas džentelmenas.

Solistė Mongirdaitė, kuri čia 
jau yra dainavusi, nustebino dai 
navime pasiekta pažanga ir to
kia gražia natūralia laikysena 
scenoje išpildymo metu.

Prie piano buvo V. Vasyliū- 
nas, jau žinomas muzikas. Visi 
išpildytojai atliko programą be 
honoraro (jų auka Religinei 
Šalpai).

Koncertą rengė Religinė Šalpa 
ir Liet. Kat. Moterų Kultūros ri
ja. Juos čia trumpu žodžiu atsto
vavo prel. J. Balkūnas ir A. 
Radzivanienė.

PASISAKO DĖL REFOR
MUOTŲ MIŠIŲ

Italijos didžioji spauda pa
skelbė kardinolų Ottaviani ir 
Bacci raštą Šventajam Tėvui, 
kuriame iškeliama kritiški teo
logų pasisakymai dėl naujųjų 
reformuotų šv. Milšių pakeitimų. 
Savo rašte kardinolai prašo Po
piežių neskubėti su naujųjų pa 
tvarkymų įgyvendinimu visoje 
Bažnyčioje, kad tikinčiųjų tar
pe nekiltų didesnių nesusipra
timų ir klaidingų aiškinimų.



BOSTONO ŽINIOS

KAČINSKO KŪRINYS 
EUROPOJE

samblis Čekų nonetas didelėse 
gastrolėse po vakarų Europą gro
jo ir muziko Jeronimo Kačinsko 
nonetą penkiems pučiamiems ir 
keturiems stygų instrumentams. 
Prieš daugelį metų nonetas buvo 
pirmą kartą atliktas Londone nū
dienės muzikos festivalyje.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
LIETUVIŠKOS KŪČIOS

Gruodžio mėn. 20 d. šv. Kazi
miero parapijos salėje, vyresnių
skaučių rūpesčiu ir pastangomis beveik visą maisto atsakomybę 
buvo suruoštos bendros tradici- nešė, apšvietimą tvarkė ir t.t
nės lietuviškos Kūčios. Prie sko- Prie Kūčių stalo matėsi ir vie 
ningai eglės šakomis ir konkore- na jg pačių pirmųjų Lietuvos 
žiais ir žvakutėmis papuoštų sta- skaučių sktn. E. Gimbutienė. Va
lų susirinko 220 skautų ir skau- karienėje buvo ir keli jūros skau
čių su tėveliais ir svečiais. Sesė j-ai.
J. Koklienė trumpai paaiškino Prieš pat kūčias jaunieji vilkiu- 
Kūčių vakaro tradicijas, pravedė kaj, vadovaujami brolio Abelkio 
visą Kūčių vakaro programą. ;r sesės B. Dabšienės, aplankė ke- 
Skautukės uždegė žvakes, kun. R. Jetą senučių, kurios iš namų ne- 

rs ,, n * i * o i i ■ • j i ■ 1 Kasponis sukalbėjo maldą, kurios gali išeiti, joms palinkėdami link
* mūs, turėtumėm !smų švenčių, sugiedojo keletu ka-

L. Kiliulienė, N. Gražulienė, Birutė Banaitienė. Antr. eilėje — si. V. Šnipas i -t- . . , . \i r’ ' bV
Dana Dilblenė, Norma Šnipienė, ps. Vytautas Dilba, v. si. Bronius Ba- melsns- 1 V.nr,”lnK.e ps- yrl' i ledinių giesmių, paskaitė iŠ šven- 
naitis ir s. kun. Antanas Saulaitis, S.J. Nuok. č. Kiliulio mene padėjo kalėdinę plotkelę.ųj rašto,-šventiškai nuteikė ligo-i Ivkus Tačiau ‘‘tiepo’ ieškotoio ’

prie tuščios vietos viduryje stalo, nes, kurioms net ašaros iš susi-i paguodai norui papfėbėti, kad
A. Girniaus, metams praėjus at- Primindama tuos
BiBUtydino. Naujom valdybon brollus .,r scses' kur") naba-

I išrinkti: Pinn. E. Manomaitis, ra ,arpe' pa'.,.r Partl'
Visada yra miela išgirsti kai 16 Crockers La. W. Roxbury, :za??St al var^s anclus 1 Ire-

lietuvis ar jo darbai išeina iš mū- Mas., sekr. J. Štuopis, 12 Bay- Mažosios skautukės, ps. R. Bra
sų “parapijos” ribų. Štai neperse- henry Dr., Sharon, Mass., ižd. J. ^ltianas suvaidino
niausiai Europos spaudoje buvo Balčiūnas, 116 Spring St. W. Rox [ Ledinuką . Gražus jų rūbeliai, 
paminėtas ir muziko Jeronimo būry, Mass. Po susirinkimo p. ^razus hetuviskas tarimas ir di- 
Kačinsko kūrinys. Barūnienei buvo įteikta tradičinė dįS entuziazmas pasirodyti prieš

Europoje plačiai žinomas an- ALIAS ^Teim“^
kvietė susirinkusius prie skanė- ^a^ar,enę’ brolls Zele™ pra\£de 
siais apkrautų stalų pobūviui ir j.aledl?.,ų Slexsmių jojimą. To- 
maloniems pašnekesiams. Taip b1.311’ sie,?° 1 po sta tleses trau- 
buvo užbaigti buvusios Valdybos klinas’ liaudles patarllų ^aity- 
sėkmingi veiklos metai. , maS’ pa^vino vakarienę. Bet vi- 

Dalyvis

TRUMPAI

— Lietuvių piliečių dr-jai So. 
Bostone mėnesinio susirinkimo 
proga skautai įteikė 200 dolerių 

eglutė buvo gruodžio 21 d. Šia čeki- Jau eilė metų skautai nau- 
proga mokiniai pasirodė su savo dojasi draugijos ketvirto aukšto 
kūryba, eilėraščiais, feljetonais ir patalpomis kaip savo buklu, 
vaizdeliais. Naujieji rašytojai: Li- — Lietuvių piliečių dr-ja pas- 
na Šimkutė, Leonas Navickas, kyrė Vlikui 50 dol. Tai Alberto 
Rimvidas Veitas, Jorūnė Girnių- Puskepalaičio nuopelnas —r jis y-

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
EGLUTĖ

Lituanistinės mokyklos Kalėdų

sų didžiausias dėmesio punktas, 
kūčių burtai- vaško liejimas. Net 
didelės susidarė norinčių burti, 
ypač mažieji, kurie pirmą kartą 
savo gyvenime būrė kūčių vaka
re...

Šių Kūčių pasisekimas buvo di
delis, nes daug darbo ir laiko įdė
jo visos ir laiko įdėjo visos sesės: 
vienos rašė kvietimus, kitos darė

tė, Jonas Bačiulis, Rita Čereškai- 
tė ir Tomas Girnius.'O Saulius 
Cibas paskaitė apie Kalėdų pa
pročius Lietuvoje. Mokytojų Aldo 
nos Dabrilienės ir Irenos Veitie- 
nės paruošti mokiniai suvaidino 
Kalėdų vaizdelį, o mokt. Janinos 
Ambraziejienės mokinių choras 
giedojo kalėdines giesmes. Choro 
akompaniatorius buvo Saulius 
Cibas.

Buvo Kalėdų Senelis ir apdo
vanojo mokinius bei mokytojus. 
Programos vedėja jauna mokyto
ja Nijolė Baškytė. Žaidimams 
vadovavo mok. Paulina Kalvai- 
tienė ir Vida Kleinienė.

Mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninku šiais metais yra inž. Ge
diminas Ambraziejus.

NAUJA ALIAS VALDYBA

Buvusioji ALIAS skyriaus vai

rą Tautos Fondo įgaliotinis Bos
tone. ,

— Vasario 16-sioš gimnazijai 
Vokietijoj paremti Vyt. Stelmo
kas, Baltic Insurance agentūros 
vedėjas, paaukojo 15 dęl.

— Vasario 16-sios Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo šven
tės'minėjimas bus vasario 15 d. 
Lietuvių piliečių D-jos auditori
joj.

—Baltų Draugijos koncertas 
bus Jordan Hali Bostone, kovo 
13 dieną.

(SVETIMŠALIŲ
REGISTRACIJA

Šiemet kaip ir kitais metais 
sausio mėnesį turi registruotis 
v'si svetimšaliai, neturį Ameri
kos pilietybės. Registracijos la
peliai gaunami pašto įstaigose.

PATVIRTINO BIUDŽETĄ
Chicagos sanitarinio d.strikto 1

dyba, susidedanti iš pirm. J. Ra- patiikėtiniaii patvirtino 1970 m. 
šio, sekr. V. Žiaugros ir iždininko biudžetą $118,972,000 sumoje.

r”-'" “n

-Si**-’ * įt-f

Sharron Warren, seržanto John A. Warren žmona ir jos sūnus John 
jr., 18 mėnesių amžiaus, atideda Kalėdų šventimą keliom dienom, tikė
damiesi sulaukti savo vyrą ir tėvą grįžt ant į namus — Richwood’ą, 
Ohio, iš Vietnamo. Kūnas, laikomas Warreno atvežtas iš Vietnamo
šeimai, bet šeima pareiškę, kad tai ne jo. Armija tiria šį “sumaišymą.”

Chicago Savings
and Loan Asiociatioa

1 0/^ Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi
būti $1,000. Ptlnas mokamas
kas trys mėnesiai.

* V aration Club
* College Bonus bavingi,
* Home Mortgage l.oant
* Home Improvement Loan-
* Christmas Club
* Insured Family Savings

6245 SO. WESTERN AVĖ.

I

rašęs korespondentas “Prauge” 
(1969.XU.10) daro priekaištą 
“J. Kj.” inicialais rašančiam,

šiaudinukus eglutei, visos ben- kad- būk’ neteisingai aprašęs 
drom jėgom puošė salę, stalus,! Lietuvos konsulato įsteigimo 
ruošė programą. Ypatingai daug! 30 metų minėjimą. Tačiau nė 
pasidarbavo Zelenių šeima, kuri vieno “neteisingo teigimo ne

nurodo, tad ir nėra jdkio pa
grindo “tiesos” ieškoti ar ne
tikslumus tiks’imti.

Toie pat žinutėje “Dalyvis” 
taip pat daro visa eilę priekaiš
tu dėl Lietuvos kariuomenės at- 
kūrmo minėjimo aprašymo. 
Priekaištai delv^ki ir. ga1 būt, 
ppiomisti. “Dalvvis” šiuo kartu 
nešoka. “J K-’.” pasmerkti tik 
kuk’iai pastebi, kad “korespon
dentas atrodo, ne viską matė 
ir adrdėio”, ir išvardina visu® 
nenž<r?rstus in nepastebėtus da-

jaudinimo nubyrėjo... Į t”1’ “"e vūk-i nv’č’'”’ fdr-
Po kūčių vakarienės, skautės ap- dė^u”. bet riek/' ir
lankė ir apdovanojo maistu, ke- TvMrdėiPU, nes neda
lias labai neturtingas šeimas. Į Ivtjaimi, ir to pe»T>*ws;’”’ “Da- 
Reikia tikėtis, kad šis gražus ges- i ’wi«" timM-’i l^t.” da
tas pasidarys tradicija ir kad skau bnd. kurio tai r^ž" i- anie 
tukai ir skautės ir toliau neš netirtas pkri?”das kalbėti.
džiaugsmo švieselę tiems, kurie 
nėra tokie laimingi...

Širdinga padėka ir prel. J. Ku- 
čingiui, kuris su noru skautams 
padeda ir leidžia veltui naudotis 
parapijos patalpomis. V. Iri.

NETIKSLUMAI 
IR PATIKSLINIMAI

“Dalyvio” slapyvardžiu pasi-

Visas “Dalyvio” piktumas pa
sireiškė “Vasario 16-tos gim
nazijos rėmėių” anrršyme Ga
lima už “kepsnius ir kitas pavil
gas”, kad ir spauioi? šeiminin
kėms galantiškai išbučiuoti ran
kas. bet kažin ar gerai viešai 
spardyti niekam nedėtiem žmo
nėm į pakinklius. Prie ko pri

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METU 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

VLADAS B. BIKULČIUS
Lietuviškos užeigos ir valgyklos savjninkas

4845 W. 14th St„ Cicero, III. Tel. OL 64355

SVEIKINAME gausius mūsų klien
tus ir draugus, kurie per mūsų fir
mą siunčia savo giminėms USSR

SIUNTINIUS IR DOVANAS 
šventėms ir 

NAUJIEMS METAMS

Dėkojame jiems už jų pasitikė
jimą mumis per keturiasdešimt me
tų ir linkime jiems sveikatos ir lai
mės.

GLOBĖ PARCEL Service, 
Ine.

723 Walnut Street 
Philadelphia, Pa> 19106

Tel. (215) 925-3455

ZU^Z^SAFETY OF n
YOUR SAVINGS \TC>X

INSURED

Sąskaitos apdrausos iki $20,090.

'Q Ant visų knygelio 
-askaitu

NUOŠIMČIAI °RISKAITOM1 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

* Notary Public Serttce
* Free commuuity rooms toi 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills witb our spec’l
money order checln

* Sėli & redeem U .S. Bond>
* Two large free park’g lot.
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxm

TEL. GR 6 -7575

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSV PILNAM PATARNAVIMAS.

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

H O U R S ; Mon 12 P.M. to 8 P.M.. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat 9 to 12:30

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio m. 31 d.

eitų mūsų spauda, jei imtume 
skelbti sąrašus žmonių, kurie, 
kokio nors korespondento ver
tinimu, nepakankamai aukoję 
vienam ar antram reikalui. Dar 
liūdniau atrodytų, jei korespon
dentai imtų ske’ibti sąrašus sa
vo “priešų”, kurių vaikai pvz. 
nelanko lietuviškų mokyklų ar 
niekad, nėra pasirodę jokiame 
lietuviškame parengime, kurių 
vaikaičiai išvirtę i hipius ar su
sipainioję narkotikuose.

Galima diskutuoti, ar iškal
bingas graudulys prakalbose y- 
ra t’kro patriotizmo įrodymas, 
bet tikrų abeiojimų sukelia to
kie arkų rinkėiai, kurie aukoto- 
ių sąrašus pikfnaudoi’mui per
duoda asmeniška amb’ciia ap
rašiusiems korespondentams. 
Bendruomenių korespondentai, 
reeis, turėtu ribotis tik viešu 
ir visuomenišku faktu regist
ravimu in komentavimu KPaiP 
prvnida įklimps i neišbrendama 
klampynę. 'J. K i.

_  Transkontinentinis telefo
ninis patarnavimas prasidėjo 
1915 m. sausio 25 d.

CARITAS LĖKTUVŲ VEIKLA

Tarptautinės katalikų artimo 
globos Caritas Intemationalis 
pirmininkas prel. Rodhain, kal
bėdamas prancūzų katalikų šal
pos “Secours catholilue” orga
nizacijos surengtoje spaudos kon
ferencijoje Lourde nurodė, kad 
Caritas Intemationalis pasamdy 
ti lėktuvai iki šiol jau įvykdė 
4.235 naktinius skridimus, par- 
veždami daugiau negu 100.000 
tonų maisto ir vaistų kenčian
tiems Biafros gyventojams padė
ti. Taip pat Caritas Intematio
nalis veda plačią pagalbos akciją 
karo aukoms Pietų Vietname pa
dėti. Jau sudaryti planai statyti 
atskirus kaimus iš fabrikuose pil
nai parengtų namų, kuriuose tūk
stančiai karo aukų ir pabėgėlių 
šeimų galės rasti reikiamą pasto
gę ir tinkamas gyvenimo sąly
gas.

TRANSLIUOJA OPERĄ
Radijo stotis WGN sauso 3 

d. 1 vai. popiet transliuos Verdi 
operą Aida gyvai ils Metropoli
tan operos scenos.

A Happy New Year to All!
BEST WI8HES TO OUR FRIENDS
AND PATRONS FOR A HAPPY

AND PROSPEROUS NEW YEARJ 
Courtesy of

VALIRNT RESTAURANT
gervina the flnest food 

Phone 422-0345
7844 So. Cicero Avė. Chicago. Iii.

BEST WISHES FOR A HEALTHY 
AND PROSPEROUS NEW YEAR 
TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

From the

Republic Bank of Chicago
6501 So. Pulaski Rd., Chicago. 111. 

TEL. 581-4500

BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A HEALTHY 
AND PROSPEROUS NEW YEAR. 

Coui 'e*"’

MAC’S SHELL SERVICE
Oomplete auto and towlng service 

TEL. RElianoe 5-1008 
4125 W. 63rd St.. Chicago, Illinois

BEST VytSHES TO J1Y FRIENDS 
AND PATRONS FOR A HEALTHY 
AND PROSPEROUS NEW YEAR 

Courtesy of • > :

Dan’s Barber Shop
PHONE — 707-5001 

1020 VVest 56«h Street, Otaieago, IU.

AND PATRONS FOR A HAPPY 
NEW YEAR.

PROSPEROUS NEW YEAR. 
Courtesy ot

Bartecki’s Pharmacy
Expert Prescrintion Service 

TEL. REUance 5-5808 
4259 W. 63rd St.. Chicago, III.

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS FOR A HEALTHY AND 

PROSPEROUS NEW YEAR 
From the

KEEDKR SHEET METAL WORKS 
PORTSMODTH 7-7100

4621 W. 63rd St., Chicago, UI.
BEST WISHES TO QUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A HEALTHY 

PROSPEROUS NEW YEAR. 
Courtesy of

DAD’S CLOTHES CARE
PROSPEOT 8-S120 

2619 W. 63rd St., Chicago, III.

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
HEALTHY AND PROSPEROUS NEW YEAR.

Courtesy of

District Fumiture and Appliances, Ine.
4501 South Pulaski Rd., Chicago, Illinois — Phone 254-4700

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
HEALTHY AND PROSPEROUS NEW YEAR.

COURTESY OF THE

SKYVIEW RESTAURANT
OPEN 24 HOURS — PHONE 767-1896 — A Complete Menu of Fine Foods 

DINING ALL DAY SUNDAY — AMPLE PARKING
4801-03 VVest 63rd Street, eorner Cicero Avė. — Chicago, Illinois

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
HEALTHY AND PROSPEROUS NEW YEAR.

COURTESY OF THE

BOULEVARD EMPLOYMENT SERVICE
6240 So. Kedzie Avė., Chicago, IU. For Information phone 778-1545

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
HEALTHY, HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR. 

COURTESY OF
EVERGREEN POPCORN AND BARAMU SHOP

051h and Wes,ern (Evergreen Plaza), ChicaRO, 111. — Tel. 857-9368 
ATTENTION! Wlth every purchase of a 1 lb. bag of CarameI Corn at

89c you wlll recedtve a free box otf popoorn or lce cream eone — wlth 
thia coupon ad.

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
HEALTHY AND PROSPEROUS NEW YEAR. 

COURTESY OF

MURPHY MOTORS, INC.
— FACTORY AUTHORIZED —

FORD SALES and SERVICE (Ford City Sliopping Center J
4424 VVest 77th Street, Chicago, Illinois Phone 581-5858

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
HEALTHY AND PROSPEROUS NEW YEAR. 

COURTESY OF

SOUTH VVEST INN
DINING ROOM AND LOUNGE

4501 South Cicero Avenue, Chicago, Illinois — Phone 582-3700
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 

HEALTHY AND PROSPEROUS NEW YEAR. 
COURTESY OS THE

C. J. T. INDUSTRIES, INC.
1550 West Fullerton Avė., Addison, Illinois Phone 543-7144

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
HEALTHY AND PROSPEROUS NEW YEAR.

GOURTESY OF THE

DRIFTWOOD STEAK HOUSE
Banquet Facilities For All Occaslons 

4330 South Pulaski Road, Chicago, Ulinois Tel. LA 3-7800
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CHICAOOJt IR APYLINKtii
KRISTINA GALVYDYTĖ —
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ 

BAKALAIRATĖ

Pk. lietuviškoje parapijoje, lan
kė 2 mt. Manijos Aukštesniąją

'kyklą, buvo uoliai įsijungusi J 
Šv. Antano lietuviškos parapijos 
chorą, buvo veikli Moksleivių 
ateitininkų sąjungos narė, da
bar priklauso Studentų ateitinin 
kų sąjungai. Jos tėveliai ir ar
timieji tikisi, kad Kristina visuo 
met pasiliks nuoširdi lietuvaitė,

CLASSIFIED GUIDE
MISCELL ANLOUS

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

ir 2 mt. Morton High, East., po nežiūrint, kokius ji mokslo laiips 
Cicero gyvenančių dipl. chem. 3 univera tetostudi- j nius begautų ir kur begyventų.

Onutės ir inž. Vytauto Galvy- Daytone, Ohio katalikiškame To jai iš v;sos telnka ir’iiiY'i i y14-4" za t y a rl r, o w, 111 r i i AT/-,

APDRAUDŲ AGENTŪRA

džių vyresnioji dukrelė Kristina 
prieš Kalėdų šventes Dayton,

universitete, vedamame T.T. Ma 
rionistų, su aukštais mokslo pa 
žymiais atsiekė šį pirmąjį aka
deminį laipsnį. Po švenč ų grįž
ta į tą pat; universitetą siekti 
magistro laipsnio, kartu mokyto 
jaudama Ohio valstybinėse pra 
džiog mokyklose.

Jos tėveliai buvo nuvykę į jos 
užbaigimo moikslų ceremoųijas 
ir džiaugiasi savo dukrelės at
siektam. Kristina baigusi Cicero 
Aukštesniąją lituanistikos mo-

palinkėti. C. B.

Namu, Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobilių.

Patogios išsimo
kė Jimo sąlygos.

Apsimoka skelbt*- DRAUGE 
nes jis plačiausiai įkaitomas lie 
tuvių dienraštis Gi skelbimu kai
ino Hsierno r»rlntoam».,

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbkxsi dienraštyje “Drauge”.

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

A. ABALL ttUUHHU tfU. 
{steigta prie* 49 metua

bengiame visų rūšių stogus T&lac 
me arba dedame naujus kaminus, ri 
uas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome iš lauko. Taisome mūre “tuok 
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas, 
darbas garantuotas.
LA 1*6047 arba R0 2*8778

Apskaičiavimai nemokamai 
'kambinkitr bet kuriuo laik’

Kristina Galvydytė

Ohio universitete gavo BA 
mokslo laipsnį (baikalauratą — 
pagrindinė sritis: anglų k., ša
lutinė — istorijos m.). Ji (baigu
si pradžios mokyklą Brighton

Po ilgos, labai sunkios ligos Geesthachte, 
Vokietijoje

A. -j- A.
ZIGMUNDUI LUNGUI

mirus,

broliui VIKTORUI LUNGUI, artimiesiems 
ir giminėms gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi.

Olegas ir Milą Gešventai

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

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

A. A.

DOMININKAS
~~ FABIJONAS

Gyveno 10631 S. Wabasb 
Avė.

Mirė gruod. 28 d., 1969, 6 
vai. vak., sulaukęs 77 m. am
žiaus.

Gim5 Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskrities, Žarėnų parapijos, 
Maldūnu kaimo.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

pussesere Zosė Galminas su šei
ma, šeimininke Joseplilne Mit
kus, draugai ir pažįstami. Lie
tuvoje liko dukterėčia su šeima.

Laidotuvėmis rūpinasi Frank 
Wersells.

Priklausė Ilailroad Carmen’s 
Union.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 
sausio 1 d 2 vai. popiet Leo
nard koplyčioje. 10821 S. Mi
etui gan Avė.

IaldotUvCs Įvyks šeštad., sau
sio 3 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i Visų Šven
tųjų parapijos bažnyčia. įkurto
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gi
mines, draugus ir pažibamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: PUSSESERE TR
KITI GIMINES.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

i

A. + A.
VLADUI JAUTAKIUI

mirus, žmoną MARIJĄ, dukterį SAULĘ ir sūnų KAROLĮ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

L.V. S-ga “Ramove” 
Chicagos Skyrius

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 08 St. Tel. WA 5-2787
2008 W. 09 St. 
3333 S. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. 254-3320

Didelis Įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. tr V. Žukauskai

DĖMESIO!

1 Elu L J U M s REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIU KOKTELU
kreipkitės į “Draugą' kurip spaus 
dina tokius Ua.ykėlius gražiai, grei 
ai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street

•’HTt’AGO 29 ILLINOIS

REAL ESTATF

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 modernių butų
mūras — S po 4 kamb. ir 7 kamb. 
69 ir Kedzie. $76,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke.
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 41 ir Rockvrell. 
$18.600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Ta>.
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

DĖMESIO

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-oonditioning — 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
ka,ma.i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. AVestern, Ohicngo 9, UI.

K

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chloagoje ir prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku eųžlningumu.

ALBINAS BANYS
4027)4 S. Anna Avė., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8800.

1 BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2925 W. 03 PR 8-0032

Nelaukit užsireglstruokit dabar!
1 Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me

tus. Savininkai kreipkitės dėl pa- 
I tarnavimo nemokamai.

j Išnuom. modern. 3-jų kamb. butas 
Ciceroje. Naujai dekoruotas. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. Tik suau- 

l gusiems. Jokių gyvuliukų. $90 mėn. 
_______TEL. — OL-2-1183______
išnuoufi. modern. 2-jų miegamųjų

' butas. Air enditioned. Apyl. 61st ir
Kolmar. Tik suaugusiems. $168.00 
mėn. Nuo vas. 1 d. Tel. 767-8312.

HELP VVANTED — VYRAI

MECHANIC—SĖT UP MAN
Excellent vvorking conditions. Good 
benefits.

OTTEN MFG. COMPANY 
8340 S. Birkhoff (650 W.)

TEL. — 487-9191

PLATEN PRESSMAN 
Excellent salary and 

benefits.

Call — 243-0888
....... l...,.,iiillllililKllil||.ilili::i:,ia.l|lllllll,iii:Ullllllll<lllllltalliublllilll>iliillllllllillūlillllllll

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 & VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 lr GR 0-4339
ti)liiilUUiHiiiiiiiU!iliuiiuikliiliJiUIUIIli.iiiiiuiliii.aiiiiiiiiiiiiiiiliii,ia:iUiii>ut6ihiuuiiUUiiaa,.

DAŽYMAS
PIGIAI DA2AU KAMBARlLfc 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 
J RUDIS —• Teh CL 4-iOdO

PADĖKA
A. -į- A,

SALOMĖJA JANKAUSKIENĖ
Mirė gruodžio mėn. 11 d., Šv. Kryžiaus ligoninėje, buvo pa

laidota gruodžio 13 d., Šv. Kazimierą kapinėse Chicagoje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė jai paskutini pa

tarnavimą Šv. Kryžiaus ligoninėje: gerb. dr. Meškauskui ir Visoms 
slaugėms.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. kan. V. Zakarauskui, kuris atlaikė 
gedulingas pamaldas už jos sielą bažnyčioje, už maldas Mažeikos - 
Evans koplyčioje ir už maldas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai 
dėkojame kun. B. Sugintui, kuris dAlyvavo laidotuvėse ir meldėsi už 
velionės sielą.

Nuoširdžiai ■ dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jos sielą ir kurie prisiuntė velionei gėlių, bei pareiškė mums už-

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, 
uojautą.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Evans už ma
lonų patarnavimą.

Vyras Juozas, duktė Dalė, sūnūs Sigitas su šeimomis 
velionės seserys Anelė ir Zofija su šeimomis.

Standard Federal pays h’4% interejt per 
annum on savings certificates of $1,000.00 
or more. Issued for 6 monthi.
A 90 day gold eagle passbook account 
which pays 5% per annum ($50.00

minimum) ts also available. Regular 
passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is compounded daily, 
paid quarterly.
Savings in by the lOth earn from the 1 st,

EDERA
Savings and Loan Association of Chicago

Assets over $141,500,000.00 - Reserves and Surplus over $12,000,000.00
(more than twice the legal requirements)

Federal Charfer | Federal Superviston ■ Justin Mackiewich, Presldent

4192 Archer Avenue at Saeramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140 
rJ<L B ’ **** '■*■**** AJA-U Nesą ■
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RICHMOND AUTO SERVICE 

2934 VVest 63rd Street 
Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

Niekur geriau
Pulkus 2-jų aukštų mūras — 6 ir 

8 kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.
Vertingas niūras. Naujas stogas, 

elektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
tte pke. $26,950.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvS ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 lr Rockwell. 
$21,800.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 
mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,500.

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

VYRAI IR MOTERYS

COOK
An excellent uosit'Ci for ą steady 
sober person as a cook — 5 hours 
a day —

from 9 A.M. to 2 P.M. 
Excellent salary and benefits. 

Call C. J. POTTS, Manager

WELLERS MOTOR LODGE 
Tel. — 647-8844

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tal, 
geros pajamos, 13,900.

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai lr pa- 
talpa bizniui arba rastinei. Pigus. 
$43,000.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. . Garažas. 
$17,980.

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

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

TEIEVIZUOS
•dvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymai
I MIGLINAS

Krautuvė Marąuette Pke. 
2346 W. 69th St — Tel. 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063

5 h kamb. 9 metų mūr. split-level. 
prie 111-tos lr Pulaski. 60 p. skly
pas. $24,600.

2 butai po 5 kamb. prie 70 lr Tal
man. $27,500.

A kamb. švarus mūr. bungalou 
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

8 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalow. prie 72 lr California 
$24,700.

IK aukšto švaros med. prie 66 lr 
Western. 5 lr 4 kamb butai. 37 p 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900

5 kamb.. 20 metu mūr. rezldenrri 
—le 72 ir Aibany 2 maš. garažai 
*19.680.

11 hntų, 10 metu, t-Ju aukštų mt 
namas prls 71 ir California. $1 62.80•'

81 p, tinkamas statybai sklypą*
7** *-r V<»nlcwn03 * n r

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. — Tel. 925-6015

REAL ESTATE
ilIlHlllllilIlIHIlIlHMIlIlIlIlIlIilIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllllllllllllllllilltll

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member* of ML.8

ALEX SATAS—-REALTOR
Main Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, DL TeL OL 6-2233 

Turime šimtu* namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti Į mūsų Įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471 -0321

MOVING
Apdraustai perkraustymas 

Įvairių stotom v

A. VILIMAS
823 ĮVEST 84th PLACE 

relei FRontfcM «-l«8*>

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

MAN & WOMAN 
W A N T E D

An excellent opportunity for mar- 
ried couple or man and woman 
for day work in setting up meet- 
ing rocens and general cleaning in 

I large motei lounge. Resident of 
1 Niles, III. or nearby community 
preferred.

Call C. J. POTTS, Manager 

WELLERS MOTOR 
LODGE 

Tel. - 647-8844

M57 West eetfa Street 
TeL HE 4-7482 1

• UiUhiliilill nll.iiillliii .. i 11.1 . 1..H1 ...l.umn.uu u *

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros. Sto
geliai, Durys 
Langai, R yn
os ir Turėklai

252SS3

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge’

ELECTRONICS
TECNNICIANS

Product development group re- 
ąuirea an eleetronie techniclan. Ap- 
plicants shiould have two-flve years 
experience and demonstrated capa- 
bilitles in dlgital olreuit layout, as- 
šembly and debugging. Experience 
related to analog or CCTV circuitry 
desirable. For interview call oi 
write:

JOSEPH SP RING 
(313) 769-6400

ELECTRO-OPTICS CENTER 
RADIATION, INC.

P. 0. Box 1084
Ann Arbor, Milh. 48106
An Eąual opportunity employer

Perskaitę "Draugą", duo-

'<»♦$> ii kitiems oasiskaityti

HELP VVANTED VYRAI

Immediate Openings

EXPERIENCED 
BORING MILL OPERATOR 

MACHINE TOOL ASSEMBLERS 
MACHINE TOOL DESIGN 

ENGINEER

Apply At Employment Offiice

BEN DIX-BESLY 
CORPORATION

Highway 51
South Beloit, Illinois

An Eąual Opportunity Employer

Perskaitę Draugą, tfuok’te kitiems pasiskaityti.

9
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MILIJONINIS LIET. UŽMOJIS 
KALIFORNIJOJ

Inž. E. Jarašūnas ir J. Karvelis

JEIGU IŠDEGA MIESTO 
I ŠVIESŲ LEMPUTĖS

Miesto gatvių ir sanitacijos 
departamento galvos padėjėjas 

; John Kelly pralšlo, Ikad gyvento
jai suprastų jo padėtį ir turėtų 
kantrybės išdegusių šviesų pa
keitimo reikalu. Vien eismo švie 
sų nfeste yra 70,000. Gi 230 

' fcvad. mylių rajolne yra maž
daug 243,000 gatvių ir aliejų 
šviesų.

i AUKSAS, SMILKALAI 
IR MIRA

Vienas smailsuol's Chicagoje 
i Kalėdų proga patikrino Trijų
—

Išminčių Kūdikėliui Jėzui atneš-, ją., gi svaras miros parduoda- į DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio m. 31 d. 
tų dovanų vertę. Jis rado, kad Į mas už 35 centus, o svaras smil 
aulkso vertė siekia $35 už unci- į kalų už 75 centus.

PADĖKA

Į praleisti šventes su tėvais, o pas- 
Dipl. Inž. Emanuelis Jarašū- Palangos. Mokslus baigė Califor- ^*au grįžta į Los Angeles, kur gy- 

nas porai dienų buvo atvykęs į nia State College, Long Beach. ycna- ^z. Jarašūnas yra vedęs 
Chicagą painformuoti visuome-1 Yra Kalifornijoje registruotas ; LaimąJJraziuleviciutę, pulk Bra- 

. nę apie lietuvių Kalifornijoje į- kaip profesionalas inžinierius. j ZIUt e'-'luaus lukteri. Rūtos b-vęs 
steigtą investavimo bendrovę Rū- Iš Chicagos vyksta į Clevelandą, skelbimne in ormacųa jus as
ta, Ine., kuri verčiasi nekilnoja- j 
mo turto prekyba ir firiansavi-'. 
mu, vykdo naujų namų ir apart- | 
mentų statybą, perka ir parduo
da sklypus ir namus, juos nuo- 
muoja, maino, prižiūri ir t.t. 
Bendrovė įkurta tik praeitą va
sarą birž. 9 d., bet jos vadovybė 
jau anksčiau šioje srityje dirbo 
ir turi platų patyrimą.

Inž. Jarašūnas painformavo, 
kad Kalifornijos valstybėje inves
tuotojas, dedąs savo santaupas į 
nekilnojamą turtą, gauna ^alsti-

w jos garantiją — nuosavybės lakš
tą, kuris įregistruotas Kaliforni
jos nuosavybės departamente ir 
tai garantuoja saugumą.

Į Rūtos bendrovę investavimo 
būdai yra keturi: 1. Pirmųjų ir 
antrųjų paskolų investavimas į 
nekilnojamą turtą; čia mokama 
dvigubai didesnis nuošimtis ne-! 
gu banke; dar didesnis pelnas ga-

^Įi būti pasiekiamas sekančiais in
vestavimo būdais: 2. Ribotas da
lininkas; 3. Neribotas dailinin
kas; 4. Akcijų savininkas.

„ L.- Rūtos bendrovė jau turi šešias 
stambias nekilnojamo turto nuo
savybes ir yra pasiekusi netoli 
milijono dolerių. Kalifornija y- 
ra palanki vieta investavimams, 
nes čia auga gyventojų skaičius 
smarkiu tempu. Apskaičiuojama, 

jL kad į Kaliforniją kasdien atvyks
ta apie 1000 žmonių ir net apie 
500 jų pasilieka nuolat ten gy
venti. Tokią statistiką paskelbė 
Time žurnalas (1969. XI. 7) 
Tuo būdu Kalifornija auga ypa
tingu tempu ir jau turi per 16 
mil. gyventojų. Palankus klima
tas, darbų gausumas, ypač didžio 
ji gynybos pramonė pritraukia
daug žmonių.

Rūtos b-vės vadovybę sudaro: 
inž. E. Jarašūnas, vicep. J. Karve
lis, vicep. G. Kesslau (Klaipėdos 
lietuvis), sekr. Alb. Markevičius, H 
ižd. R. Nelsas.

Inž. E. Jarašūnas yra kilęs iš

savaitę “Drauge”.

A. -Į- A. MARIJAI VIZGIRDIENEI, 
sintautientei, Montrealyje mirus ir palaidotai Toronto 
lietuvių kapinėse, jos sūnus JONĄ, JUOZĄ ir JUSTINĄ 
su šeimomis gyv. Chicagoj ir Auroroj nuoširdžiai at
jaučiame.

A. Jz. VASIUKEVICIAI, A. V. PAŠKEVICIAI,
M. A. GINTNERIAI, J. V. VASIUKEVICIAI, A. A. VASONIAI

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

ZUZANA ANTANAVIČIUS
Mirė 1969 metų sausio mėn. 1 d., sulaukusi 75 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 metus,
Palaidota 1969 m. sausio 6 d. Šv. Kazimiero Lietuvių kapi

nėse Jos vyras Liudvikas mirė dviem savaitėm anksčiau, 1968 m 
gruodžio 17 d.

Paliko nuliūdę giminaičiai Liudvikas ir Johanna Antanavičius 
su šeima, Julius Radišauskas su šeima, Žemgulių šeimos bei kiti 
giminės, draugai ir pažjstami. Lietuvoje taip pat liko giminių.

A. a. Zuzanos Antanavičienės mirties metines minint, už jos 
sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Švč. Panelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marąuette parke, 1970 m. sausio 1 d. 5 vai. 
vakaro. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas.

Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet neužmiršime.
Nuliūdę lieka Giminės.

4■-v

A. A.
FRANK ZEMECKAS

Gyveno 3935 S. Tiilman Avė.
Mirė gruod. 29 d., 1909, 8

vai. rytų, sulaukės senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Šiau

lių apskrities, Gruzdžiu jjaiapi- 
Jos, Daujoeiu kaimo.

Amerikoje išgyveno CO m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Berntce Boss, žentas Jo
seph, anūkė Patricia Jesse, jos 
vyras Roger, proanfikas Mark, 
proanūkė Kimborly ir anūkas 
Bruce, ir kiti giminės, draugai 
ir paž-lstami.

Priklausė S.L.A. 238-tai kuo
pai ir Utenos klubui.

Kūnas bus pašarvotas treč., 
2 vai. popiet Petro Bieliūno 
koplyčioje, 4348 S. California 
Avė.

Laidotuvės jvyks penktad., 
sausio 2 d. iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas i St. Ag
nės parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Sulindę: BTJKTū ŽENTAS, 
ANŪKŪ IR PROANŪKAI

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

PADĖKA
Šių metų gruodžio 8 d. netikėtai mirė

VALENTINAS S. BAUŽA.
Mūsų giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie pagerbė a. a. 

Valentiną, apsilankydami koplyčioje ar dalyvaudami laidotuvėse: 
paaukodami šv. Mišioms ar Lietuvių Fondui ar atsiųsdami gelių; 
pareikšdami mums užuojautą per spaudą, radijo bangomis, raštu 
arba žodžiu, ir ypač tiems, kurie skaudžią valandą draugiškai iš
tiesė mums paguodos ar pagalbos ranką,

mes, velionies artimieji, Išreiškiame nuoširdžią padėką.
Be to, dėkojame:
Poniai Paurazienei ir p. Mikailai — už atkalbėijmą Rožinio' 

pirmą budėjimo vakarą, ir klebonui Stanevičiui ir kun. Krikščiū- 
nevičiui — antrą vakarą.

Ponui J. Gaižučiui — už atsisveikinimo žodį lietuviškų organi
zacijų vardu.

Gerbiamiems kunigams ■— Šv. Antano parapijos klebonui Sta
nevičiui, kun. Simaičiui, kun. Kriščiūnevičiui, kun. Babonui ir kūn. 
Lengvinui — už religinius patarnavimus koplyčioje, bažnyčioj ar ka
pinėse, o ypač klebonui Stanevičiui už gražų atsisveikinimo pa
mokslą Šv. Antano bažnyčioje. Taip pat kun. Kundrotui už daly
vavimą pamaldose.

Ypatingai dėkojame Dr. Vytautui Majauskui už jautrų drau
gišką atsisveikinimo žodį prie velionies kapo.

Esame dėkingi karsto nešėjams; Lietuvių Namams už salę; 
p. At.kočaičiui už salės parengimą ir Poniai Dryžienei už pagamini
mą pusryčių.

Taip pat dėkojame velionies Laidotuvių Namų padėjėjui, p. 
Leonardui už tokį rūpestingą laidotuvių patvarkymą.

Yolanda Baužienė su dukrelėmis, tvai, brolis 
Vytas ir sesuo Nijolė su šeimomis.

A f A. VINCUI SANDARGUI, 
sintautiečiui, Clevelande mirus, jo žmoną ANTANINĄ 
JONIKAITYTĘ, sūnų dr. JONĄ SANDARGĄ su šeima, 
dukteris ANTANINĄ, ONĄ ir SALOMĖJĄ su šeimomis 
Chicagoje ir sūnų JUOZĄ Lietuvoje nuoširdžiai atjau
čiame.

A. Jz. VASIUKEVICIAI, A. V. PAŠKEVICIAI,
M. A. GINTNERIAI, J. V. VASIUKEVICIAI, A. A. VASONIAI

A. “Į“ A.

MAYBELLE GRIGONIS
Mirė gruod. 29 d., 1969, 9:25 vai. ryto.
Gimė Chicagoje, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys: Savera Cody, švogeris 

Edward, ir šeima; ir Aldona Lartee su šeima, 2 tetos: Antanina Gri
gonis su šeima ir Kazimiera Astrauskienė su šeima, dėdė Juozapas 
Briedis su žmona Veronika ir šeima, giminaičiai: Uršulė ir Myko
las Marcinkai ir kiti gminės. Velionė buvo duktė mirusių Petronė
lės ir Izidoriaus Grigonių.

Kūnas bus pašarvotas ketv., sausio 1 d., Antano M. Phillips 
koplyčioje, 3307 S. Lituanica Avė.

Laidotuvės vyks penktad., sausio 2 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, tetos, dėdė ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Telef. Y A 7-3401.

JOSEPH STANČIKAS
Gyveno 323 Illinois St., St. Charles, Illinois.
Mirė gruod. 29 d., 1969, 4 vai. popiet, sulaukęs 76 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Tribichus), duktė 

Bernicc Green, žentas Edwin, 2 anūkai, Lietuvoje sesuo Ona Er
čius, ir kiti giminėj, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo dr-jai ir Lithuanian American Citizens 
Club ■— Šv. Patriko parapijoje.

Kūnas pašarvotas Norris ir Sūnų koplyčioje, 102 S. Third St., 
St. Charles, III. Laidotuvės įvyks penkt., saus. 2 d. iš kopi. 9:12 v. 
ryto bus atlydtas į St. Patrick parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydtas į 
Union kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Norris ir Sūnūs. Telef. 584-2000.

A. A.

JOSEPH LEPPA
Gyveno 8236 S. Kean Avė., Willow Springs Illinois 
Mirė gruod. 28 d., 1969, 8:30 vai. ryto, sulaukęs 87 metų. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Naujamies

čio parapijos, Bučių kaimo. Amerikoje išgyveno 68 m.
Pasiltko dideliame nuliūdime duvtė Fausta Pfeiffer, 2 sū

nūs — Peter Leppa, martt Catherine, ir Edward Leppa, marti 
Anne, 7 anūkai — Meldon ir Donald Pfeiffer, Patricia Crowley, 
Carolyn Purdy, Linda Lepp'a, Edward ir Peter Leppa, 11 pro- 
anūkų, sesuo Julia' Peteraitienė su šeima, brolis Paul Leppa su 
šeima, švogerka Mary Leppa, ir švogeris Joseph Pavilonis, bei 
kiti giminės draugai ir pažįstami. Lietuvoj liko sesuo Ona 
Leppa.
Priklausė daugeliui draugijų ir organizacijoms.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533
West 71st Street. Laidotuvės įvyks trečiad., gruod. 31 dieną 
iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai.
Del informacijų skambinkite YArds 7-1911.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitiimiiiimBiiiiHMi
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANOKUM 
Stabdžiai, Sankaboa, Transraisijoe

Tnne-np It Muturų Remontai

5759 So VVestern Avenue
Kampas 58tb Street 

Tel. — PRospect 8-9533

gUnlITs
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills Gėlinyčia

2443 W. 03rd Street. Chicago. Illinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

i SKELBKITES “DRAUGE”

A|A
VERONIKA

MICIŪNIENĖ

Mūsų mylima motina mirė 1969 m. lapkričio 12 d. ir bu
vo palaidota lapkr. 14 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems kurie jai suteikė paskutinę 
pagarbą ar palyrėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. klebonui Prelatui D. 
Mozeriui už atsilankyma koplyčion ir jaudinantį pamokslą 
-bažnyčioje: gerb. Provinciolui Kun. J. Dambrauskui, MIC ir 
kun. L. Vaįšvilui už koncelebruotas šv. Mišias; Jo Ekscelenci
jai Vyskupui V. Brizgiui už paskutinę absoliuciją po Šv. Mišių 
ir visiems gerto, kunigams ir vienuolėms kurie dalyvavo šer
menyse, bažnyčioje ar kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems kurie užprašė šv. Mišias už 
mūsų mamytės sielą ir tiems kurie prisiuntė gėlių bei pareiš
kė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame Nekalto Prasidėjimo Švč. P. Marijos parapijos 
kunigams, šv. Kryžiaus ligoninės kapelionams ir slaugėms, 
Dr. F. Winskunui už patarnavimus ir priežiūrą paskutinėms li
gos metu. Dėkojam grabnešiams, giiminėms ir visiems laidotuvė 
se dalyvavusiems kuriems neturime galimybės atskirai padėkot.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Petrui Biliūnui ir jo žmo
nai už malonų patarnavimą.

SŪNŪS, DUKTERYS IR ANŪKAI.

A. + A.
URŠULEI DUDĖNIENEI mirus, 

jos vyrui KAZIMIERUI, sūnui JURGIUI su šeima ir 
dukterims su šeimoms ir kitiems giminėms reiškia
me užuojautą.

Ksavera ir Alfonsas Pimpis 
Aurelija ir Bronius Poiikarčiai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARGUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Sst Street Tei. 476 2345
1410 So. SOth Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 VVest lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ 0 I R t K T ORI A I 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonu YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(BAGKAWIGZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpnblle 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
8307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401 1446 S. SOth Avė., Cicero, Iii. Tel. OL 2-1003
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Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
Redeguoja J. Placas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636

X “Aidučių” choras, vado- J. Ai VALSTYBĖSE 
vaujamas muz. A. iSitephens, iš- — Prel. Juozas A. Karalius, 
leido savo pirmą plokštelę “Ai- ilgametis Sv. Jurgi© parapijos 
dutės dainuoja”. Ją galima įsi- klebonas Shenandoah, Pa., vi- 
gyti Marąuette Parke pas Živilę suomenininlkas ir kultūrininkas, 
Numgaudaitę, WA 5-0973, Cice- gruodžio 20 d. atšventė savo ku 
roję pas Gražiną Grybaitę, 656- • ruigystės 50-ties metų suikaktį. 
4490, ir Rridigeporte pas Graži- Kunigu įšventintas 1919 m.

X Balfo vajaus oficialus už-' ną Bičiūnaitę, 326-2724. gruodžio 20 d. Baltimorės ika-
baigiuias ir Chicagos apskr. 25 j X šv. Antano parapijos baž tedroje (Plačiau apie Jubiliatą 
metų veiklos paminėjimas įvyks nyčioje Ciceroje šv. Mišios lie- bus po Naujųjų metų), 
sausio 25 d. 3 vai. Gimimo Pa-1 tuviškai bus aukojamos gruo- — Susivienijimo lietuvių Ame 
nedės švenč.ausios parap. salė- džio 31 d. 7 vai. vak. rifeoje (SLA) organizacijos isto

X Inž. Bronius Nainys, JAV riją paruošti apsiėmė trys au- 
LB centro valdybos pirminin- toriai: Juozas Petrėnas, Anta- 
kas, Naujų Meftų išvakarėse, na« Diržys ir A. Budreekis. Ved- 
gruodžio 31 d., kalbės Margučo kalas būsiąs apie 350 pusi. apim 
radijo programoje. ties.

X šį sekmadienį, sausio 4 d.
12 v. galėsi suišilti, žiūrėdamas 
į egzotiškus Polinezijos vaizdus

ję, 6812 So. Waelitenaw Avė. 
Rengimo komisiją sudaro: K. 
Bružas, O. Zailsikienė, J. Janu
šaitis, F. Sereiekas, K. Repšys, 
V. Baleišytė ir K. Čepaitis. Va
jaus globėjas adv. Pranas Zo- 
gas, Midland Sav. & Loian Ass. 
prezidentas, dengia rengimo iš
laidas.

X Lemonto Maironio litua-

TĖVYNĖS ŽVAIGŽDUTĖ 
VISUS SAVO BENDRADAR

BIUS IR SKAITYTOJUS SVEI

KINA SU NAUJAIS METAIS

KARIUOMENES ŠVENTĖ

UGTOJE LIETUVOJfc 
— A. a. Antanina Šliautere-

Lietuvos kariuomenės Šventė 
yra švenčiama lapkričio mėnesio 
23 dieną. Tą dieną 1918 metais 
Vilniuje buvo išleistas pirmas

— Lietuvos kariuomenei įsakymas.
! Lietuvos kariuomenė kūrėsi la
bai sunkiomis sąlygomis, nes be-

tz • -v v. suraukiančius vokiečius sekė bol-Kaiedos yra viena is gražiau- ¥ ,... x___v.._. ________ :x ševikai ir visą laiką vyko kauty
nės.

Lietuvoje ši šventė buvo ne-

KALĖDV ŠVENTĖS

nistinės mokyklos Kalėdų eglu- kad sendraugiai, 
tė bus sekmadienį, sausio 11 į X A. a. Joseph Leppa, gyv. 
dieną, 2 vai. po pietų mokyklos Willow Springs, UI., mirė gruo- 
salėje, 400 MoCarthy Road, Le- džio 28 d., laidojamas gruodžio 
imant, III. Mokytoja Jadvyga 31 d. Lietuvių Tautinėse kapi- 
Lukošiumenė su talkininkėm s nėse. Mirties pranešime, tilpu-

. ------ --------- —r-*r—-------- , šių švenčių metuose. Kalėdos iš
ir gerdamas Ikavą Jaunimo cent . rru^. ap ričio 20 . Akme- pUOja gruodžio mėn. 25 dieną.
re, 203 kamb. Visus kvieč.a at- n®Je> Šiaulių raj., sulaikiusi 60 Katalikai švenčia Kalėdas todėl, , , ,. ,T , _ , ,.

m. arailaus. Lietuvoje Iko tre- kad jos primena Jėzulio gimimą. j Nebūdavo t, dien,
jetaa dukterų su šeimomis, o Prekybininkai tai progai iSgalvo- Pan?okų mokyklose, neveikdavo 
Amerikoje, Cicero, M., vvras vQJ „oSVqj v,,-vb. įstaigos. Miestas būdavo papuos
Jonas išliauteris, buvęs
vos kariuomenės viršila. „„ ,
- Gyventojų surašymas į- tus, nes, kaip visi žinote, jie bu- senos Pradzioie

vyras jo visokių žaislų, kad vaikai pirk
tų. Tas yra labai neteisinga. Jėzu- 
lis gimė atrakinti dangaus var-

t jpt,. . T , , . ... i • tas vėliavom ir tą dieną būdavoi-iietu- tų. i as yra labai neteisinga. Jezu-
ik „iJ utvuVint/,rOv. dldehs kariuomenes paradas. Ei-

Aldona Griniene ir Kleopatra šiam vakar dienos laidoj, buvo vyksta a3lUS1° 15 d* Jam 3au se’ vo užrakinti dėl Adomo ir Ievos'J J J aPm į^^irgo oul-
Buinevioiene ruoša žemesniųjų klaidingai atspausdinta “Šv. niai ruošiamasi. Įsteigta 190 gy nuodėmės. Ji buvo įvykdytu kai Rq vaJas y
skyrių pasirodymą. Programoje Kazimiero kapines” vietoj Liet. vetltojų surašymo diiyrių, suda- pirmieji žmones neklause Dievo dal udavo visos ginklo rūš
dalyvaus ir mokyklos choras, tautines kapines. D^a o500 surašymo apylank ų, ir suvalgė uždraustą obuolį. Je- kajp pėstininkaij artįlerija, gusa-
vadovaujamas muziko Fausto X genelių namų statybos rei- ^4 įteikta net 11,000 suralši- žus gimė toks, kaip ir mes. Gy-
Strodios, ir taut nių šokių gru- kalu pasitarimas ir spalvota nėtojų. 
pėa su mokytoja Modesta Um- operetė Alvudo kultūriniame pa 
brasiene. ’ rengime, sausio 3 d. 6 v. v. Mar

X JAV LB Centro valdyba ąuette Parko parapijos salėje, 
nutarė: a) globoti Tautinių šo- ’Sveikatos, higienos reikala s ir 
kių grupės Grandinėlės i Išvyką i pedagoginės — kultūrinės pa- 
i Pietų Ameriką, b) organizuo- ska tos. Nuo 4 v. p. p. užkandis 
ti Mokslo ir kūrybos simpoziu- i įr spalvoti vaikams filmai. Nuo 
mo darbų išleid mą ir c) pri- 7:30 iš Vienos laikų operetė su 
imti PLB valdybos pasiūlymą Jeanette MacDonald ir Neison 
siėkt. pasitarimų su ALTa, PLB Eddy (Bitter ,S!weet). V.si kvie- 
valdybos vceipirmininkui dr. H. Aitami
Brazaičiui tarpin.nkaujant.

X Leonardas Valiukas, JAV
LB centro valdybos pavedimu, 
sudarė informacinę komis.ją, ku 
rios pirmasis uždavinys yra Vo- 
sario 16-tosios proga kuo pla
čiau paskleisti informae’ją apie

Žiema Piešė Asta Baškauskaitė

i . . n . t- k } rai, lakūnai ir jurininkai. Umfor-veno, kaip ir mes. Bet Jis buvo ’ . y ,. . . ,.muoti šauliai, jaunalietuviai,
organizacijos, 

gimnazijų mokiniai

~ - TA* - y. ... . . IIlUULf 3— Kauno muzikos mokyklos Dievo sūnūs. Jėzus gimė ir mirė, skautaį ,vairlos
(konservatorijos) 50 m. veiklos ^ad mus išmokytų, kaip reikia mok kj j 

i. . — cnroAnti T’aic laiVaic *ncu7ici i Ti ti_sukaktis buvo paminėta Kaune 
Mokyklą įkūrė komp- J. Nau
jalis 1919 metais. P rmieji dės
tytojai buvo: J. Naujalis, J. 
Štarka, P. dėka. Tada mokyk
lą lankė 40 mokinių. 1925 m. 
muzikos moky Idai suteiktas 
konservatorijos vardas.

— Jouškio vidurinės mokyk

gyventi. Tais laikais nevisi į Jį ti
kėjo. Jėzulis gimė mažoje prakar- 
tėlėje ir Jį šildė gyvulėliai.

Mes per Kalėdų Šventes Jam 
dėkojame už Jo gimimą. Mes vi
si einame į bažnyčią ir ten mel
džiamės ir klausome mišių.

Vaikams Kalėdos yra — “Ka
lėdų senis” ir daug dovanų. Bet 
tai nėra tikra Kalėdų reikšmė.

irgi dalyvaudavo parade.
Kaune Karo Muziejaus Sode

lyje, buvo Nežinomo Kareivio Ka
pas. Prie kapo buvo paminklas-----------------
ir aukuras. Paminklas buvo pas
tatytas iš akmenų, kurie buvo ir mane nupiovė Supiaustė ga-
surinkti laukuose, kur vyko kovos balais ir suvertė į upę. Plaukiau. 
dėl nepriklausomybės. Kariuome- ir plaukiau toli ir atsiradau prie^ 
nės .Šventės proga ir per kitas di- baldų dirbtuvės. Ten man pasi-: 

X Naujus Metus sutinkant 50 metų sukalktis buvo ištoil Tikra Kalėdų reikšmė yra, kai i džiąsias tautines šventes^ prie darė visai blogai. Ten mane
Onos Algminienės radijo vaiz ^^1 paminėta Jon škyje. Pa- mes visi esame linksmi ir dėkingi 

delis Alvudo vaikų teatro (dir. &rlndmis posėdis įvyko “Žibu- Dievui už viską, ką mes turime, 
akt. Alfas Brinką, pad. Aldona rio” kino &aJė3e> kuriame daly- Mes Jam dėkojame už mūsų na- 
Sobieskenė) 86-toj mėnesinėj vavo aPie 700 žmoni9- Buvo su- mus, tėvelius, mokytojus, drau- 
radijo valandėlėj sausio 5 d. 7 m<akyt- J- Vainauško dai gus ir už viską, ką Jis sutvėrė.
v. v. Soiphie Barčus radijo šei-

paivergtą Lietuvą amerikiečių i mos valandoj. Dalyvauja: Anta- 
visuomenej ir aprūpinti JAV LB nas ir Eleonora Kivėnai, And-

ir skambant Laisvės Varpui. Lais
vės Varpas buvo dovanotas Ame-

lės darbų ekspozicija. Buvo ir Bet gražiausia Kalėdų Žvaigždė rikos lietuvių.
puotja, __ vaišės. mūsų širdelėje bus, kai mes būsi

— Vilniaus universitete šiuo me geri ir Dievulį mylėsime.

Nežinomo Kareivio kapo būdavo džiovino, piaustė, lipdė, kalė ir 
įspūdingas vėliavos nuleidimas, dažė. Po kiek laiko mane paliko 
grojant karo invalidų orkestrui j ramybėje. Netekau visos savo sti

prybės, tik prigimtį tą pačią tu
rėjau.

Vieną dieną atėjo ponas ir

GALVOSŪKIAI

I

apylinki ų valdybas anglų kalba 
informacine medžiaga, tinkama 
vietinei spaudai bei nadijui.

X Kun. Benediktas Sugintas 
pasiuntė per Ralfą už 1970 m.

rius Sobieskis, Arvydas Žygas, 
Aldona Ankienė, Kęstutis Čer- 
niaiuslkas ir akt. Alfais Brinką.

X Padėdami “Draugui”, skai 
tytojai padeda ir sau, nes kas-

sausio mėnesį Letuviškoms švie- dien gauna genai informuotą 
temo įstaigoms tokias sumas: dienraštį. Aukojo: po 3 dol. — 
Vasar o 16 gimnazijai _ 700 Skipitis, J. Cėsna, J. Pe,tuš- 
dol., Liet. saleziečių gimnazijai ka, K. Normantas, A. Juodval- 
— 200 dol. ir Punsko vidurinei iliS) a. Trečiokas, V. Abrami- 
mokylidai 20 dol. Iš viso 920 do1!. kas, dr. G. Grilni s, O. Mikalajū- 

X A.L.B.K. Moterų sąjungos nienė, V. Žirgulevičius, J. Stoš- 
20 kuopos susirinkimas įvyks kus, VI. Stoškus, V. Miairijošius; 
sausio 4 d. 1 valandą p. p. mo- po 2 dol. — C. K liulis, A. Ma- 
kykios salėje. Revizijos kom si- šiomis, Aldona Dyšas, V. Auš- 
ja perskaitys savo pranešimą, rotas, M. Klimas, M. Gečiaus- 
Visos narės kviečiamos dalyvau kas, V. Mackevičiūtė, James N.

# ¥ . . . Bray, K. Miliūnas, J. Kral kaus
X Vincės J. Juškaitės ir Re- įkas; 1.50 dol. — A. Gilvydis; 

migijaus J. Bičiūno sutuoktuvės po t doL _ j Paženįnas, j. 
įvyks šių metų gruodžio 31 d. Czerelkaviezius, G. Viskantas. Vi
2 viai. p. p. šv. Jurgio fcažnyčio- giems nuoširdžiai dėkojame, 
je (prie 33-čios ir Lituanica). I x VI. žemaitis, Longlac,

X M. Milašienė iš Kenoshos Ont., prisiuntė 6 dol. auką. 
atsiuntė 5 dol. auką. Ačiū. t x Angeline Zubricki, Floren-

X L. Piiura, Racine, Wisc., ce, Wisc. už kalendorių mums 
dėkodamas už kalendorių, pri- prisiuntė 5 dol. aulką. Dėkoja-1
dėjo 5 dol. spaudai 
Esame dėkingi.

paremti, me.

Kurios buvo aisčių giminės 
(tautelės)? Už kiekvieną gerą 
atsakymą po 1 tašką.

II
Kaip vadinasi Pennsylvanijc^ 

valstybės sostinė? (3 taškai).
III

Kortų žaidime yra viena korta, 
kuri prasideda žodžiu “Black..”. 
Užbaikite. (5 taškai).

IV
a) Vienas garsus vadas, kurio 

vardas prasideda raide N..., gi
męs mieste su raide A... Užbaiki
te pavadinimus. (5 taškai).

b) . Vienas Oklahomos mies
tas žinomas, kaip “viso pasaulio 
alyvos sostinė”. Kaip jis vadina
si? (5 taškai).

c) Upė Kinijoje, tekanti iš Ti
beto į Geltonąją jūrą, susideda 
iš dviejų žodžių. Parašykite tuos 
du vardus. (5 taškai).

Atsiuntė Ž.Š.A. Brakauskai.

Čia, Chicagoje Kariuomenės mane parsinešė nai..<7. Jis savo 
Šventės proga būna trumpas mi- žmonai sakė, kai parėjo: “Šią 
nėjimas, kurį dažniausiai ruošia į gražią kėdę nupirkau tau dova- 
ramovėnai ir birutininkės. Minė- nų”! Taip aš sužinojau, kad ma- 
jimą sudaro šv. Mišios, vainiko į no vardas ne ąžuolas, bet kėdė. 
padėjimas prie Nežinomo Karei- i Virginija Markevičiūtė,
vio kapo, paskaita ir trumpa me- Kr. Donelaičio Lituanistikos

metu lietuvių kalbos mokosi 
anglas Rufus Price ir norvegas 
Hellige Rinholm.

i X Sporto klubų atstovai ir
vis' užimteresuoti sporto veiklia 
kviečiami pasitarimui Jaunimo 

! centre sausio 6 d. 8 vai. v.
X Cicero skautai, švęsdami 

šarvo veiklos 20 metų sukaktį, 
sausio 10 d. rengia iškilmingą 
vakarienę ir šcliaius. Prtadž'a 6 
vai. vak. parapijos salėje. Skau
tai visus kviečia dalyvauti.

X Prel. A. Vasys iš Aubum, 
Mass., parėmė “Draugą” 5 dol. 
auka. Ačiū.

X Chicagos Aukšt. lit. mo
kykloje šį šeštadienį, sausio 3 
d., pamokos bus įprasta tvarka.

X Zigmas ir Vaiė Dailidkai, 
Chicago, III., prisiuntė 5 dol. 
auką spaudai paremti. Ačiū.

X J. Saurusaitis iš Baltimo
rės parėmė mūsų dienraštį 5 
dol. auka. Dėkojame.

X R. ir U. Kosmanai, Chi
cago, UI., dėkodami už kalendo 
rių, pridėjo 5 dol. auką. Ač'ū. į

X Marija Bučinskas, Tiano- 
num, Md., parėmė spaudą 5 dol 
auka. Dėkojame

Asta Baškauskaitė, 
Brocktonas.

ninė dalis.
Rita Likanderytė, 

Dariaus- Girėno lit. m-los VIII 
sk. mok.

KALĖDOS

Mokykla, V klasė
PATI PUOŠIU EGLUTĘ
Man labai patinka Kalėdos, 

nes aš pati padarau savo eglutei 
papuošalus ir pati puošiu savo 
eglutę. Kai mano tėveliai važiuo-

Kalėdos yra mano geriausios ja pirkti eglutės, aš visuomet su 
šventės, nes mes gaunam daug jais važiuoju. Kai eglutė jau na- 
dovanų. Bet ne tik tai; man irgi mie, nekantriai laukiu, kol tėtė į- 
patinka, kad mūsų šeima ir aš stato į specialų indą, tada puolu 
einam į bažnyčią ir, kad mes gau- prie jos ir pradedu ją puošti. Ka
nam gero maisto, kaip vištų, sau ledų rytą aš atsikeliu labai anks- 
sainių ir ryžių. Aš mėgstu ruoš- ti, nes aš noriu pasižiūrėti, ko
ri Kalėdų eglutę. Kalėdos būna kias dovanas Kalėdų Senis atnėj- 

1 gruodžio mėnesį, 25 d. j šė man. Man Kalėdos labiausiai
Gediminas Bivainis, Maironio 

IV sk. Brooklyne. N.Y. 

KĖDĖ

X Mrs. H. Wegner iš Roches- 
tefrio, N. Y. parėmė “Draugą”
5 dol. auka. Dėkojame.

X Balys Kulikauskas iš Oak
niškai Darbo ~vietia -^ Brod- Lawn Parėmė Draugą 5 dol. Dė X Čiurlionio galerijos ruošia-
head, netbli Beiodt, Wis. Skam-,kojame’ imoje vasario mėn«sio jungtinė-
binti tėvų marijonų provmei-1 X R Antanavičius iš Provi- je parodoje užsiregistravo 49 
jolui, tel. LU 2-1666 (slk ) dence, R. I., dėkodamas už .ka- da lininkai, (pr.)

lendorių, prisiuntė 5 dol. Ačiū

X Ieškomas vyras, kuris 
norėtų pagelbėti ūkio darbuo
se. Dėl atlyginimo tartis asme

X RAŠOMOS MAŠINĖLES, 
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angį. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
lėdinės sveik, kartelės, liet. 
mašinos. Reikalaukite katalogų. 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.)

X AM radijo dovanai, kai 
pirksit Zenith spalvotą TV Ra
dijai, stereo fono magnetofonai, 
plokštelės, įvairios dovanos, ra- 
Ko tik reik. — tai pas Balį Braz- 
džionį užeik, 2646 W. 71st. St. 
PR 8-5374: Krautuvė atidaryta 
ir sekmadieniais nuo 9 v r. iki 
2 popiet. (sk.)

X Algimantas Viktorą va di- 
Reikalinga moteris, gyve- na partizaną Joną. Premjera 

nanti Brighton Pairko apyl., pa- įvyksta sausio 17 ir 18 d. d. 
dėti sergančiai marinai ir pri- Jaunimo centre. Bilietai MAR- 
žiūrėti 4 m. vaiką, nuo 10 vai. GENIUOSE, 2511 W. 69th gat- 
ryto ilki 3 v. pop'et. Tel. LA 3- vė. Penkis stulpus stato LB 
1261. (sk.) Jaunimo Teatras, (pr.)

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
PLAYHOUSE TEATRE 
2515 West 69th Slreet

$25.00 porai — Maistas ir gėrimai.

e’V»mM>'lr4«p; 778*9791 77R-!?<l<»?t

Ugnelė Stasaitė iš Clevelando mums 
rašo: Sveikinu Šv. Kalėdomis “Tė
vynės Žvaigždutės’’ redaktorių ir vi
sus jos skaitytojus.

KALĖDOS
Kalėdos yra Kristaus Gimimo 

Šventė. Kalėdų mes visi laukia
me. Per Kalėdas visus aplanko 
Kalėdų Senis. Kalėdų senelis my
li visus gerus vaikus. Per Kalėdas 
mes visi gauname daug gražių 
dovanų. Mūsų mokykloje ren
giame Kalėdų Eglutę. Mokiniai 
išpildo kalėdinę programą. Tėve- j 
liai labai džiaugiasi, matydami į 
ką jų vaikučiai išmoko. Kalėdų 
Eglutės, metu visus mokinius ap
lanko Kalėdų Senelis ir apdova
noja saldainiais.

Prieš Kalėdas būna Kūčios. 
Per Kūčias susirenka visi šeimos 
nariai, prie Kūčių stalo, kuris 
būna apdėtas visokiais valgiais. 
Ant Kūčių stalo būna dvylika 
valgių, nes Kristus turėjo dvyli
ką apaštalų, todėl žmonės deda 
dvyliką valgių ant Kūčių stalo.

Pavalgius Kūčias, namus ap
lanko Kalėdų Senelis, kuris suke
lia visiems daug džiaugsmo. To
dėl Kalėdos ir yra visų labiau
siai laukiama šventė.

Audronė Šoliūnaitė, 
V-to skyriaus mokinė 

Temokto Maironio
Lituanistinė mokykla į

patinka iš visų švenčių.
Marąuette Parko Lit. mok 

IV sk. mokinė,
Dovi’ė Užubalytė 

Aš esu kėdė ir noriu papasako- i VIENAS KLAUSIMAS 
ti apie savo gyvenimą. I Sūnus: — Tėveli, prašau man

Mano tėtis buvo labai didelis duoti pinigų, man baisiai reikia, 
ąžuolas. Vieną dieną žmogus jį j Tėvas: — Gerai, jei atsakysi į 
nukirto ir aš jo ranką paleidau, vieną klausimą.
nukritau ir tuoj pradėjau augti. Sūnus: — J kokį?

Lietuvoje viena ūkininkė par
davė 15 kiaušinių po 8 ct. ir 3 
sūrius-po 50 centų. Kiek litų ga
vo ūkininkė už kiaušinius ir už 
sūrius? (3 taškai).

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI
♦1. Lietuvą okupavo rusai ir v^- •; 

kiečiai. Galutinai pagrobė rusai.
2. Smegenų.
3. Philadelphia, Pa.
4. a) Vincas Krėvė 
b) Ją atvežė iš Meksikos Dr.

Augau ir augau ir per daug me
tų užaugau į stiprų medį. Aš la
bai džiaugiaus, kad buvau dide
lis medis. Daugelį metų paukš
čiai mano šakose suko lizdus ir 
gražiai čiulbėjo. Aš galėjau visą 
apylinkę matyti. Buvau didžiau
sias medis giroje.

Vieną dieną atėjo pikti vyrai

Tėvas: — Kiek lapų turi 
medis mūsų kieme?
Sūnus: — Tris tūkstančius du 
šimtus keturiasdešimt penkis. 
Tėvas: — O iš kur tu žinai? 
Sūnus: — Tėveli, tai jau an
tras klausimas. Tu sakei, kad 
tik į vieną turiu atsakyti.

“Liepsna” nr. L

tas J0^ Poinsett.
c) Sumatroje. Sveria 15 svarų.
d) Be vardo, be oro..
5. Kalb (kalba, kalbėti, kalbi

ninkas...)

L.aksinų Šventų Kalėdų!
Viktutės Jogaitės piestas sveikinimas redaktoriui ir skaitytojams.

ŽIEMOS MALONUMAI

Šaltas vėjas, baltas sniegas 
Teikia džiaugsmo ne visiems: 
Senesnieji greit sušąla, 
Jaunesnieji atsigauna.
Lekiam rogėmis nuo kalno 
I pakalnę vis greičiau,
Tai apvirstam, apsiverčiam, 
Krintam žemėn vis dažniau.

Žiemos džiaugsmo malonu
mais

Pasidžiaukime dažniau,
Nes pavasario saulutė 
Tirpdo sniegą vis greičiau.
Baltas sniegas greitai nyksta, 
Malonumai jau mažėja; 
Sudiev šalčiai, žiemos sportas, 
Lauksiu saulės spindulių.

Vilija Malciūlė


