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VAKARU VOKIETIJOS KRIKŠČIONIU 
DEMOKRATU PARTIJA RAGINA SAVO 

VADA KANCLERI ADENAUERĮ PASITRAUKTI
Sekančių metų pradžioje, o vėliausiai

BONNA. — Vakarų Vokieti- ekonomijos ministeris ir vice- 
jos krikščionių demokratų par- kancleris Erhardas. 
tija vakar paprašė kanclerį A- Atsiradus žurnalo “Der Spie-
denauerį, 86 metų, pasitraukti 
iš šių pareigų sekančių metų 
pradžioje, o vėliausiai — vasa
rą.

Jau seniau buvo šioks toks 
spaudimas pačioje krikščionių 
demokratų sąjungoje, kad kanc 
leris Adenaueris šią vietą už
leistų jaunesniam asmeniui. Į 
kanclerio vietą norėtų patekti

Žurnalo “Der Spiegei” 

klausimu

BONNA. — Diplomatiniai 
sluoksniai teigia, kad pirmiau
siai žurnalu “Der Spiegei” ne
pasitenkinimas kilęs Paryžiuje, 
o ne Bonnoje. Gen. Lauris Nor- 
stado Šiaurės Atlanto sąjun
gos (Nato) štabas parašęs Va
karų Vokietijos gynybos minis
terijai protestą, kad žurnale at
spausdinta informacija išėjusi 
iš Nato dokumentų.

Netrukus po to buvo “Der 
Spiegei” redaktoriai areštuoti.

gel” bylai — areštavus kai ku
riuos žurnalo redaktorius dėl 
karinių paslapčių atskleidimo, 
laisvieji demokratai, dalyvau
ją koalicinėje Adenauerio vy
riausybėje, pareikalavo pašalin 
ti gynybos ministerį Straussą, 
kuris įsakęs areštuoti žurnalo

vasarą
“Der Spiegei” žymesnius redak
torius.

Dabar pati Krikščionių demo 
kratų sąjunga ragina savo va
dą Adenauerį užleisti kanclerio 
kėdę kitam politikui.

Vaizdas iš Kultūros kongreso simfoninio koncerto 
praėjusį sekmadienį.

Marijos Aukštesnėje mokyklos salėje Čikagoje 
Nuotrauka V. Noreikos

Britanlija norinti 
peržiūrėti savo

prekybą su Kinija •
LONDONAS. — Britų vyriau 

sybės pareigūnas pareiškė Pei- 
pingui, kad raudonosios Kinijos 
prekybos viceministeris, kuris 
planavo atvykti į Londoną dėl 
praplėtimo anglų - kiinečių pre
kybos, yra nepageidaujamasj 
Britanija taipgi peržiūrinti da
bartinę pramoninę komerciją su 
Kinija. Gal būt, Britanija nebe
stus kiniečiams komunistams še 
šis Viscount prop-sprausminius 
lėktuvus, kuriuos buvo pažadė
jusi.

INDIJOS PROBLEMOS
Pramonė padidėjusi 90 procentų, o žemės ūkis 

nežengia pirmyn
ROMA. — Šiom dienom Ro-

Pavergtoje Lietuvoje
— Sudaryta ateistinė taryba.

Pagal “Tiesą” (253 nr.) pa
vergtoje Lietuvoje sudaryta 
mokslinės - ateistinės propagan
dos tapyba, į kurią įeina moks
lo, kultūros veikėjai, partiniai, J 
spaudos, radijo, televizijos at- i
stovai. .Narių tarpe: J. Žiugžda, mos Salvatorijonų centre sirų- 
prof. P. Slavėnas, J. Ragaus-, malankariečių apeigų Trivan- 
kas ir kt. Spalio 25 d. įvyko I drumo arkivyskupas Benedik- 
pirmasis tarybos posėdis. Svars ’as ^ar Gregorios pateikė pra- 
tyta, kaip pagerinti ateistinį nešimą apie žmogiškas ir krikš-
darbą.

— Britanijos premjeras Mac 
millanas gruodžio 16 ir 17 d. vi
zituos prancūzų prezidentą de 
Gaullį.

TRUMPA! iŠ ViSUR
— Indonezijos užsienio reika

lų ministeris S&nabrio tarpinin
kaująs sutaikinti raudonąją Ki
niją su Indija.

— Britanijoje šiuo metu yra 
117 milijonierių, o tokiais laiko
mi tie, kurių metinės pajamos 
yra ne mažiau kaip 75,000 sva
rų.

— t'agys, sužinoję, kad italų 
politikas Nennis yra ligoninėje, 
įsilaužė į jo butą ir, be kita 
ko, išgėrė jo šampaną ir kon
jaką.

— Sovietų politinis pirklys 
vicepremjeras Mikojanas šian
dien Washintgone vizituos pre
zidentą Kennedį.

Ispanijos ir Maroko pasitarimai
RABAT, Marokas. — Ispani

ja ir Marokas sutarė formaliai 
derėtis teritoriniais reikalais.

Pranešimas apie busimąsias 
derybas sekė po generolo Aū- 
gustin Munoz Grandės, ispanų 
vicepremjero, vizito Rabate.

Nuoširdūs buvę pasikalbėji
mai tarp generolo Munoz Gran
dės ir marokiečių vadų.

Jungtiniame komunikate, pas 
kelbtame lapkričio 25 d., sako
ma, kad pasitarimai nutiesė nau 
ją kelią, kuris apsaugos Maro
ko ir Ispanijos interesus.

Iki šiol Rabato pretenzijos į 
ispanų turimą teritoriją šiaurės 
vakarinėje Afrikoje, atrodo,, yra 
nesuderinamos su Madrido įtai- 
gojimu, jog jis turi suverenumo 
teisės ispanų Saharoje ir enk- 
lavos (valstybės teritorija, iš 
visų pusių apsupta svetimos 
valstybės teritorijos) Maroke.

Madridas atsisakė svarstyti 
Rabato pretenzijas į teritorijas.

KALENDORIUS
šv. Jokūbas,

Sveikinimai žvejams — 
rusų kalba

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Per Vilniaus radiją kelis kar 
tus per mėnesį skelbiami svei
kinimai jūroje plaukiantiems 
Lietuvos žvejams. Nors jūreivių 
tarpe esama ir lietuvių (tegul 
ir nėdauguma), tačiau lapkričio 
13 d. perduoti sveikinimai net 
ir lietuviams buvo skelbiami ru
sų kalba.

Lapkričio 28 d. 
Rimgaudas.

Lapkričio 29 d. 
nas.

ORAS

šv. Saturni-

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 50 laipsnių, galimas lietus;
rytoj — daugiausiai apsiniaukę, prįe žuvusiems už laisvę pamink- 
truputį pasikeis oro temperatū- lo Jaunimo Centro aikštėje Čika- 
ra goję. Ši apeiga atlikta praėjusį

' . nn sekmadienį Kultūros kongreso pro-
Saule teka 6:55, leidžias 4.22. ga. Nuotr, V. Noreikos

Nebus kapsulių susitikimo erd
vėse — Klausinėjamas spaudos 
konferencijoje Houston mieste, 
Tex., astronautas Gordon Cooper 
pareiškė, kad JAV pareigūnai iš
braukė iš erdvės programos jo 
kapsulės susitikimą su kitu erdvės 
laivu. 1963 metų balandžio mėn. 
jis skris kapsulėje aplink žemę, 
išbūdamas tolimose erdvėse 24 va
landas. (UPI)

čioniškas problemas.
Konstatavęs, kad metinės kiek 

vieno Indijos gyventojo paja
mos vidutiniškai tesiekia 70 do
lerių, indas arkivyskupas pri
minė, jog tuo tarpu, kai nuo 
1947 metų pramonė Indijoje pa
didėjusi 90 procentų, žemės ūkis 
liko kaip buvęs, ypač dėl mi
lijonų pabėgėlių iš Pakistano. 
Kadangi žemės ūkio padėtis In
dijoje yra sunki, ten. ypač dide
lio atgarsio susilaukė popiežiaus 
Jono XXIII enciiSiKa “Motina 
ir Mokytoja”.

“Popiežiaus raštas — sakė 
arkiv. Gregorios — pateikia 
svarbų statutą žemės ūkio eko
nomijai, duodamas gražių vil
čių tautoms, kaip Indijai, esan
čioms vystymosi stadijoje.”

Ganytojas teigė, kad Indijai 
lengviau yra įmanoma ir patar
tina orientuotis pagal pozity
vius projektus, negu tokiuos, 
kaip pvz. gimimų kontrolę, val
džios finansuojamą, bet Indijos 
žmonių nepriimtą.

Paskaitos pabaigoje arkivys
kupas siūlė Indijai pagelbėti pro 
gramą, panašią į tą, kurią Baž
nyčia yra pateikusi vykdyti Pie 
tų Amerikoje.

Arkiv. Gregorios yra Madra-

Nesutarimai taikos
tarybos prezidiume

STOKHOLMAS, Švedija. — 
Neseniai Stokholme įvykusiame 
Pasaulio taikos tarybos prezi
diumo posėdyje pasireiškė dide
li nesutarimai ryšium su Indi
jos - Kinijos pasienio kovomis. 
Kinijos režimo delegatas prezi
diume Cheng Shen-yu švedų 
spaudoje paskelbė viešą pareiš
kimą, kuriame kalbama apie 
Nehru atstovo provokaciją. Ten 
pat tvirtinama, jog dabartinį 
pasienio konfliktą sukėlusi “re-, 
akcionierių indų valdančioji kli
ka”. .

Ryšium su šiuo pareiškimu 
Stokholmo dienr. “Dagens Ny-

BUENOS AIRES. — Lt. gen. heter” ironiškai pastebėjo, jog 
Benjamin Menendez, 78 metų, pasaulio taikos taryba, kuri 
išėjęs atsargon armijos vadas, skelbiasi siekianti taikos pasau- 
penktadienį uždarytas karinia- iyje, pirmoj eilėj turėtų susi
me kalėjime San Caflos de Ba- rūpinti taika savo viduje.- 
riloėhe pietinėje Argentinoje,
900 mylių pietryčiuose nuo Bu
enos Aires.

Generolas Menendez ir kiti 
išėję atsargon kariai buvo a- 
reštuoti dėl sąmokslo nuversti 
prezidento Guido vyriausybę.
Generolo Menendez vyresnysis PRAHA. — Čekoslovakijos 
sūnus pulk. Benjamin Menen- gyventojai pyksta ant komu-

Naujausios
žinios

— Popiežius Jonas XXIII su
sirgęs, bet vakar apie tai ne
buvo pranešimo iš Vatikano.

— Britanija ir Indija vakar 
pasirašė sutartį, kad indai bri
tams grąžins ginklus, kai jie 
nebebus reikalingi.

— Septyni vokiečiai, jų tarpe 
du sargybiniai, vakar iš Rytų 
Berlyno atbėgo į Vakarų Ber
lyną siaučiant rūkui.

— Prezidentas Kennedy pa
sisiūlė tarpininkauti dėl kovų 
pašalinimo Jemene. Kennedy pa
rašė laiškus Jordano, Saudi A- 
rabijos ir Jemeno vyriausy
bėms.

— Britų premjeras Macmilla- 
nas ir prezidentas Kennedy su
sitiks gruodžio 19-20 d.d.

slų daktaras ir yra buvęs eko
nomijos profesorius dviejose 
universitetinėse Trivandrumo 
kolegijose. Jis yra atsivertęs į 
katalikybę, prieš tai priklausęs 
sirų stačiatikių Bažnyčiai. Šiuo 
metu jis yra Keralos valstybės 
Auklėjimo taryboje, o visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo darbų ei
goje išrinktas į Rytų Bažnyčių 
komisiją.

Argentmos generolas 
iime

Velykų antros dienos 

švente naikinama

dez jr. irgi ieškomas areštuoti, 
Taipgi ieškomas dr. Jorge

Mayer, narys vyriausybės ko
miteto, kuris buvo suorganizuo
tas praėjusį balandį ištirti kal
tinimus, jog prezidento Frondi
zi vyriausybėje vyravusi ko
rupcija. Dr. Frondizi režimas 
buvo nuverstas kovo mėn. gale. 

— Rusija paprašė Japoniją
parduoti jai už 100 milijonų do- 

so universiteto ekonominių mok I lerių 20 krovininių laivų.

nistų partijos: mat, jos centro 
komitetas pasiūlė partijos kon
ferencijai, įvykstančiai gruodžio 
mėnesį, panaikinti dvi šventes: 
Velykų antrą dieną ir spalio 
28 d. — pirmosios respublikos 
įkūrimo šventę.

Iš provincijoje išeinančių laik 
raščių matyti, kad šis komunis
tų partijos centro planas susi
duria su gyventojų smarkia re
zistencija.

SOVIETAMS PRIMINE LIETUVOS KOLONIZACIJA
Mikojanas pietuose ir pasitarimuose New Yorke

Pašalinti indai
< •generolai grįžo į

karinę tarnybą

NEW DELHI. — Indijos ge
nerolai, pašalinti iš armijos iš
stumto gynybos ministerio Kris 
nos Menono, grįžę į komaiidą, 
pateikė naują karinį projektą 
ministeriui pirmininkui Nehru. 
Jie teigia, kad Indijai reika
linga dviejų milijonų vyrų ar
mija atsispirti prieš raudonąją 
Kiniją, šiandien Indija turi apie 
600,000 vytų armiją.

— Prancūzijos prezidentas de 
GauUe paprašė dabartinį prem
jerą Pompidou sudaryti naują 
vyriausybę dar prieš susiren
kant naujam parlamentui sekaft 
čią savaitę.

— Brazilijos lėktuvas Boeing 
707, kuriame buvo 97 asmenys, 
skridęs iš Rio de Janeiro į Los 
Angeles, vakar nukrito netoli 
Peru sostinės Limos. Visi skri
dę tame lėktuve žuvo. Tarp žu
vusiųjų yra Peru žemės ūkio 
ministeris ir du Kubos dikta
toriaus Castro pareigūnai.

— Vaistininkų suvažiavimas. 
Šiom dienom įvyko prancūzų 
vaistininkų suvažiavimas. Šuva 
žiavime kalbėjo Vaistininkų są
jungos pirmininkas Dreano ir 
Katalikų akcijos generalinis sek 
retorius 'Streiff.

NEW YORK. — Pirmasis So
vietų vicepremjeras Anastas Mi 
kojanas, atvykęs užvakar į New 
Yorką, išreiškė savo meilę dik-

Castro sutikti išgabenti iš Ku
bos atomines raketas ir spraus- 
minius bombonešius.

tatoriui Castro, kai dalyvavo ■>”»««* Amerikos Valstybių ir 
Sovietų derybos tęsiamosbendruose pietuose su Steven- 

sonu ir kitais derybininkais Ku
bos klausimais. Pietūs buvo 
Jungtinių Tautų rūmuose ir 
juos ruošė Jungtinių Tautų ge
ner. sekretoriaus pareigas einąs 
U Thant. Išeidamas iš tų pietų, 
Mikojanas korespondentams pa
reiškė : “Mes kalbėjomės ašt
riais klausimais, bet nebuvo gin 
čijimosi.”

Jis taipgi pasakė, kad nesą 
lengva susitarti su Jungt. Tau
tų delegacija. Castro pritariąs 
inspekcijai, su sąlyga, kad to
kia inspekcija būtų vykdoma ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se bei kaimyniniuose kraštuose, 
stebint, ar neruošiama agresija 
prieš Kubą. Mikojanas Kuboje

Stevensonas pareiškė, kad de
rybos bus tęsiamos toliau. Šian
dien kalbamasi su KuzneCovu, 
Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministerio pirmuoju pa
vaduotoju. Jungtinių Tautų pa
reigūnai pažymėjo, kad pietūs 
su Mikojanu praėję nuoširdžio
je nuotaikoje. Stevensonas ir 
Mikojanas abudu pakėlę tostus 
už U Thant, kad jisai abudu 
šiuos kraštus suvedė deryboms 
dėl Kubos.

Prieš pietus Mikojan 45 min. 
kalbėjosi šu Jungtinių Tautų 
sekr. pareigas einančiu U Thant. 
McCloy ir Stevensonas su U 
Thant kalbėjosi anksčiau. Ku
bos ambasadorius C. Lechuga

Britai puola Sovietus dėl 
kolonializmo

Jungtinių Tautų generaliniam 
susirinkime Britų delegacijos 
vadovas Patrick Dean plakan
čiai atakavo Sovietų Sąjungos 
imperializmą kai vyko debatai 
apie kolonializmą. Dean pakal
tino, kad rusų atstovai dekolo
nizacijos komitete, susidedančia 
rhe iš 17-kos tautų atstovų, no
rėjo susisukti lizdą savo šalto
jo karo propagandai. Jų vyriau 
sias susirūpinimas buvo ne kon 
struktyvįnis sprendimas, o de- 
struktyvinis kritikavimas. Ir tai 
neišvengiamai juk išplaukia iš 
sovietų pagrindinio siekimo su
kurti chaosą ir sąmyšius nau
jai iškylančiose tautose.

Dean priminė, kad Britanija 
jau daugiau kaip per 100 metų 
vis savo kolonijas veda į nepri
klausomybę, kai tuo tarpu Ru-

munistinėje santvarkoje vis sie
kia užkariavimų. Dean klausė:

— Kaip gi yra su teritorijo
mis, kurias Sovietų Sąjunga ga
vo per ir po II Pasaulinio karo, 
pažymėtinai — kaip su Estija, 
Latvija, Lietuva, Pietų Sachali
nu ir Kurilų salomis.

Dean pakaltino, kad Sovietai 
propaguoja pasaką, būk kolo- 
nia'inė ekspansija yra vykdo
ma tik vakariečių ir, kad tepa
silieka tik Vakarų imperijos.

išbuvo 24 dienas ir prikalbėjo 'taipgi vizitavo U Thant.

Keblus panašumas
PARYŽIUS. — Viename Pa

ryžiaus priemiestyje namai at
rodo tokie panašūs, jog dažnai 
vaikai verkdami sustoja gatvė
je, nes nežino, kuriame name 
jie gyvena.

Paryžiaus spaudoje atsirado 
pasiūlymas vaikų motinų nuo
traukas klijuoti prie namų du-

sija carų laikais ir dabar ko- i rų iš gatvės pusės.

— Britų laikraštis raudono
sios Kinijos ir Indijos klausimu. 
Britų “The Observer” Indijos- 
Kinijos tema rašo, pirmiausia 
dėl užpuolikės Kinijos:

“Ji panaudojo jėgą sunaikin
ti autonominiam Tibetui. Da
bar, nesiskaitydama su tarptau
tine teise, ji naudoja jėgą savo 
naudai keisdama Kinijos - Indi
jos sieną. Jos teoretikai skelbia, 
kad pareiga aktyviai remti ko- 
mun. sukilimus kituose kraštuo
se. Jos vyriausybė neigia su
gyvenimo dėsnius, kokius kė
lia Chruščiovas. O Indija yra 
kraštas, kuris stipriaiU nėgu 
kuris nors kitas stengiasi nau
dotis pakantumo dėsniu ir rie- 
smurtauti. Yra, žinoma, ir tam 
tikrų dėmių jos laikysenoje. 
Nehru padarė didelių klaidų 
Kašmiro atžvilgiu ir dėl Nagų, 
klaidų, kurios dabar grįžta na
mo, ir jo elgesys su Goa var
gu buvo ne smurtas. Bet neša
liškas žmogus vargu gali pa
neigti, kad per pastaruosius 15 
metų Indijos politika tiek na
mie, tiek užsieniuose apskritai 
yra buvusi šviesi viltis niūria
me pasaulyje.”
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JŪRŲ SKAUTUOS KORP. GINTARAS 

5 METAI!
Spalio 27 d. korporacija Gin

taras iškilmingai paminėjo sa
vo akademinio gyvenimo penk
metį. Minėjimas prasidėjo 5 v. 
p. p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
kur, dalyvaujant krikšto tė
vams dr. S. Biežiui ir dr. J. Ag- 
Iinskienei, tėvas J. Kubilius, S. 
U. — dvasios vadovas pašven
tino korporacijos vėliavą. Po 
pašventinimo vėliavnešiai, viso 
ibūrio korporantų lydimi, nuvy
ko į uždarą sueigą. Invokaciją 
perskaitė tėvas J. Kuibilius, S. 
J. Buvo didinga ir jautru, kai 
naujai pakeltieji senjorai su
stiprino savo akademinį skau- 
tavimą priesaika Korp! vėlia
vai. Naujai pakeltųjų senjorų 
vardu gražų žodį pasakė Ginta
ras Rėklaitis. Ta pačia proga 
diplomantai senj. V. Putrius, 
senj. V. Šimaitis ir senj. B. Ur 
bonas buvo pakelti į (filisterius.

Iškilmingoji minėjimo dalis 
prasidėjo kvietimu į garbės pre 
zidijumą gen. konsulo dr. P. 
Daužvardžio su ponia, prof. V. 
Biržiškos, dr. S. Biežio, s. A. 
Dundzilos, dr. V. Tauro su po
nia ir kun. J. Kubilius, S. J. 
Sugiedojus tradicinį Gaudea- 
mus, sekė vėliavos įteikimo 
apeigos. Perduodamas vėliavą 
korporacijos pirmininkui dr. S. 
B'.ežis Vaizdžiai apibūdino 
Korp! Gintaras nuveiktus dar
bus, palinkėjo ir toliau su užsi
degimu jungti lietuvišką studi
juojantį jaunimą. Dr. J. Aglins 
kienė, prisegdama didžiulį gin
taro gabalą prie vėliavos juos
tos, palinkėjo korporacijai būti 
idėjiniai tyrai, kaip šitas lietu
viško aukso gabalas.

Sveikinimų eilę pradėjo Lie
tuvos gen. konsulas dr. P. Dauž 
vardis, gražiai įvertindamas šią 
jauną ir veržlią korporaciją už 
jos pozityvų darbą Lietuvos 
laisvinimo srityje, ruošiant ir 
teikiant rezoliucijas; kultūrinė
je Veikloje — už meno parodų 
ruošimą ir poezijos knygų išlei
dimą ir kvietė Korp! Gintaras 
prisidėti prie Lietuvos paviljo
no suruošimo 1963 m.

Tylos minute buvo pagerb
tas pirmųjų skautų Vilniuje glo 
Ibėjas, miręs prof. Mykolas Bir
žiška.

Penkmečio proga Korp! Gin
tarą pasveikino L. tS. S. pirmi
ninkas s. A. Dundzila, Filiste
rių sąjunga, Studenčių Skaučių 
draugovė, Korp! Kęstutis, 
Korp! Grandis, Korp! Varpas, 
Lietuvių Studentų sąjungos 
centro valdyba, L. S. IS. Chica
gos skyrius, Baltijos Jūros tun 
to tuntininkas s. A. Butkevk 
čius ir Detroito jūrų skautų 
vardu ps. A. Pesys.

Šia proga buvo pristatytas 
ir naujas Korp! mecenatas j. 
s. Ed. Vengianskas.

Po sveikinimo, naujai pakel
tieji senjorai, dalyvaujant vi
siems korporantams, krikšto 
tėvams ir garbės filisteriams, 
savo asmeniško skautavimo 
grandies žiedą įjungė į korpo
racijos pasižadėjimų grandinę, 
kurią pradėjo Korp! steigėjai 
prieš penkerius metus. Po to 
sekė buvusio korporacijos pir
mininko senj. L Slėnio metų 
apyskaitinė kalba ir pareigų 
perdavimas naujam pirminin
kui senj. Audriui Aglinskui, 
kuris pristatė naująją valdy
ba.

i Užuojauta tiems, kurie 
nebuvo

Chicagos skautininkų ramo
vės suruoštas pobūvis buvo 
linksmas ir nuotaikingas, nors 
skautininkų susirinko ir ne
daug. S. M. Ročkuvienė įdėjo 
daug sielos ir darbo, kad vaišės 
būtų gražios ir skanios. Jai tai 
kino sesės Jonikienė, MeiluVie- 
nė, Namikienė, Rozniekienė. 
Statkienė ir Varekojienė. Meni
nę programą atliko s. N. Užu- 
balienė paskaitydama savo kū
rybos keletą eilėraščių, o s. B. 
Varekojienė palinksmino savo 
feljetonu. B. Pakštas pagrojo 
rageliu, o P. Jančys padainavo, 
keletą dainelių, B. Pakšto or
kestras visus išjudino šokti. 
Skautininkai pageidauja ir dau 
giau tokių pobūvių, tik reikėtų 
iš anksto maždaug žinoti daly
vių skaičių, kad nereikėtų da
ryti bereikalingų išlaidų. S. S. 
Parėmė skaut. Ramovės veiklą

Sktn. V. Šimkus ir s. Urbo
nas, atsilankę į Chicagos skau
tininkų Ramovės kavutę, parė
mė Ramovės veiklą aukodami 
daugiau negu jiems priklausė.

Inž. fil. Vyt. Šliūpas, perėmęs 
ASS pirmininko pareigas iš adv.

I fil. Edm. Korzono (dešinėje).

Inž. Fil. Vytautas J. Šliūpas, 
j aušrininko Dr. Jono Šliupo sū
nus, 1962 metų rudenį perėmė 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadovavimą. Inž. Šliūpas gimė 
Palangoj 1930 m., mokslus bai
gė Amerikoje, kur 1953 m. 
Illinois Technologijos Institu
tas Chicagoje suteikė bakalaų- 
reato diplomą ir kartu pakvie
tė į Chi Epsilon — civilinės in
žinerijos garbės broliją. Sekan- 

j čiais metais buvo hidraulikos 
I asistentu Wisconsin universite
te ir įsigijo magistro laipsnį. 
Nuo 1957 m. tapo vad. profe
sionalu inžinierių ir šiuo metu 
yra vienos bendrovės Hidrauli
kos skyriaus viršininku. Darbo 
reikalais du kartus lankėsi Af
rikoje. Skautiškame — lietuviš 
kame gyvenime inž. Šliūpas irgi 
yra gerai pažįstamas. Į skautų 
organizaciją įstojo 1945 m. 
Tuebingene. 1949 m. buvo pir
mosios lietuvių skautų JAV 
“Geležinio Vilko” draugovės 
draugininku, 1952 m. davė skau 
to vyčio įžodį ir Korp! Vytis 
pasižadėjimą. 1956 m. pakeltas 
į paskautininkus. Inž. Šliūpas 
yra buvęs skautų vyčių būrelio 
vadas Chicagoje, oro skautų 
dr-vės draugininku, Korp! Vy
tis centro valdybos nariu, 
Korp! Vytis ir ASS Chicagos 
sk. pirmininku, Chicagos Sk. 
junjorų tėvūnų, dr. Vydūno var 
do Studentų Skautų Šalpos fon 
do nariu ir dabartiniu direkto
riumi, Lituanikos Tunto spaų-

Lapkr. 4 d. Detroito “Balti
jos” tunto skautai, “Gabijos” 
tunto skautės ir akademikai 
skautai-ės pradėjo Skautų s- 
gos paskelbtus Jubiliejinius me 
tus. VSP v. s. K. Kodatienė 
ryte per “Lietuvių Balso” radi
ją kalbėjo Seserijos Vardu ir 
padėkojo visiems už bet kokią 

i pagalbą skautų-čių organizaci
jai.

10 vai. visi skautai-ės orga
nizuotai su vėliavomis dalyva
vo pamaldose šv. Antano para
pijos bažnyčioje. Kun. Simana
vičius savo pamoksle gražiai 
pasveikino skautus, skatino jų 
veiklą.

Po pamaldų visi dalyvavo 
Jubiliejinėje sueigoje, kuri vy
ko tik nupirktuose Lietuvių Na 
muose. Miela buvo žiūrėti į išsi 
rikiavusias gausias skautų-čių 
gretas, jų švytančius veidus ir 
jais besirūpinančius vadovus: 
tuntininkę v. sk. A. Atkočaitie- 
nę, tuntininką pavadavusį s. A. 
Vąitiekaitį, jūrų ps. A. Pesį ir 
kt. atsilankiusius, skautiškais 
reikalais besisielojančius.

Akademikų vadovas ps. Alg. 
Zapareckas labai gyvai, skau
tiškai pravedė visą sueigą. 
Prieš iškilmingą rimtąją dalį, 
visus linksmai nuteikė. Kai pa
klausė, kas norės vykti į Jubi
liejinę stovyklą prie Atlanto, 
miškas rankų pakilo į viršų, — 
visi, net ir mažieji, jei juos tik 
vežtų. Vadovams ir tėveliams 
liko malonus rūpestis, kaip 
juos visus nugabenti.

Ramiai, Himnas. Įsakymai, 
viskas vyko įprasta tvarka, 
gražiai pravesta ir iškilminga

LSS NARIŲ PASIRUOŠIMAS 
JUBILIEJINEI STOVYKLAI:

Kiekvienas LSS narys šiuos 
JS pasiruošimo 1962/63 metus 
taip praleidžia, kad jis pats tik
rai toje Jub. stovykloje daly
vaus ir į ją vyks pilnai pasiruo 
šęs.

Skautaujį. LSS nariai įsigys 
aukštesnių patyrimo laipsnių 
bei specialybių — visais būdais 
pagilins skautavimo žinias, pri
tyrimą ir mokėjimą, kad pilnai 
ir naudingai galėtų JS dalyvau
ti.

Per tą laiką išmoksta sto
vyklinių dalykų, kurie pakelia 
stovyklautojų lygį bei paaukš
tina stovyklinį gyvenimą skau- 
tine ir tautine prasme.

Vyresnieji pasiruošia savo 
broliams bei seserims padėti 
tobuliau skautauti stovykloje; 
paruošiamuoju laikotarpiu juos 
instruktuoja, moko ir lavina, 
su jais užsiima ir jiems pade
da.

Pasiruošia į JIS gyvenimą į- 
nešti ką ypatingo tos Stovyk
los prasmei išryškinti.

Kiekvienas busimasis J S sto
vyklautojas iš anksto užsitik
rina išteklių reikalingoms išlai
doms; specialiai uždarbiauja, 
taupo ir t. t.

I Kiekvienam svarbu turėti as 
meninį stovyklinį inventorių, 
reikalingas priemones ir įvai
rius daiktus stovykloje gyventi 
ir programai išeiti.

Jei kelionė į JIS nenumatoma 
bendra su vienetu ar vietove,

dos skyriaus vedėju, “Skauti- 
jos Balso” skyrelio steigėju, 
Lituanikos tunto sukaktuvinio 
leidinio redaktoriumi, Korp! 
Vytis Garbės Teismo pirminin
ku, pirmojo Lituanus Remti ko 
miteto pirmininku, Filisterių 
Skautų sąjungos centro v-bos 
pirmininku ir “Mūsų Vytis” žur 
nalo bendradarbiu. Yra nariu 
sekančių visuomenės organiza
cijų: JAV Civilinių Inžinierių 
.S^gos, JAV Profesionalų Inži
nierių dr-jos, ATO Fratėrmty, 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje, Lietuvių Akademikų 
Alumnų klubo ir Liet. Inžinie
rių ir Architektų sąjungos.

dalis. Minutės susikaupimo pa
gerbti mirusieji, šventės pro
ga Seserijos vardu sveikino ir 
žodį tarė v. s. K. Kodatienė ir 
akademikas sk. K. Griškelis.

Pasibaigus iškilmingai daliai, 
ps. Zapareckas tolimesnį suei
gos vedimą perdavė įbroliui Gris 
keliui, o pats su kitais vado
vais ir tėveliais aptarė kokiu 
būdu gauti lėšų ir nugabenti į 
stovyklą tuos visus norinčius 
skautus-es. Susitarta mugės ir 
visą kitą parengimų pelną skir
ti tam tikslui. Tėveliai, kaip vi
sada, pažadėjo savo nuoširdžią 
talką ir paramą.

Skautiškasis jaunimas daina
vo, žaidė, džiūgavo. Ir paukšty
tė, ir akademikas, ir sausumos, 
jūros skautas-ė linksmai suko
si tame pačiame ratelyje.

Pasitaikius progai, apsupta
me ratelyje džiaugsmingai pa
sveikintas Lietuvių Namų val
dybos pirmininkas p. V. šarka, 
pareikšta padėka ir perduotas 
tas malonus jausmas, kurį 
skautai-ės jautė pirmą kartą 
turint sueigą savuose namuose.

Po sueigos skautai-ės, pasi
skirstę grupėmis, aplankė savo 
mirusių skaueių-tų kapus ir už 
dėjo vainikus ant ps. Vyt. Tar- 
vainio kapo, stud. skautės Lidi
jos Petrauskaitės ir jaun. sk. 
Marytės Meškuotytės.

Kazei Tarvainienei, a. a. Vy
tauto mamytei, kuri per 10 
metų pirmą kartą dėl sunkes
nės ligos negalėjo nei Vėlinių, 
nei šią dieną su mumis prie 
sūnaus kapo dalyvauti, linkime 
visi kuo greičiau pasveikti.

taip pat iš anksto tenka iš
spręsti kaip nuvykti į JS ir 
kaip iš jos grįžti.

Evantualiai gali tekti padi
dinti santaupas kelionės išlai
doms mokėti.

Priklausą vienetams LSS na
riai dalyvaus su savo vienetais 
ir stovykloje. jungsis per juos.

Negalį su vienetaiš ruoštis ir 
dalyvauti, turi išsiaiškinti, kur 
ir kaip priklausyti, kaip derin
tis ruošiantis ir kaip stovy
klauti.
LSS 1963 M. JUBILIEJINE 

STOVYKLA
LSS vadovybei nutarus, 1963 

m. vasarą įvyks Lietuvių Skau
tų sąjungos Jubiliejinė stovyk
la.

Šiąja JS siekiama tinkamai 
paminėti ir skautišku būdu į- 

Į prasminti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo (1918. H. 
16) ir Lietuvos skautybės įkū- 

Į rimo (1918. XI. 1) 45-rių metų 
sukaktis.

Siekiama ,kad Jubiliejinė sto 
vykia būtų tobulai tipinga skau 
tiška stovykla, su būdingais 
lietuviškaisiais reiškiniais.

Stovyklos dalyviais — pa
grindiniais stovyklautojais bus 
LSS nariai, pradedant skautais 
ir skautėmis.

‘ Norima, kad stovykloje pil
nai dalyvautų ir kitos lietuvių 

’ skautijog šakos, šalia skautų ir 
: skaučių, dar akademinis sąjū
dis, skautai vyčiai, vyresniosios 
skautės, jūros skautai.

Nenumatyta, kad vilkiukai ir 
paukštytės tiesiogiai Jub. Sto
vykloje stovyklautų. JAV At
lanto rajonas projektuoja jiems 
atskirą stovyklą maždaug tuo 
pačiu laiku ir netolimoje vieto
je nuo JS.

Jub. Stovykla įvyks rytinia
me JAV pakraštyje 1963 metų 
rugpiūčio mėn. antrojoje pusė
je;_______ _

Hamiltoiu Ont. Canada

DR, IRENA ZELTINŠ
(Latve dantų gjdjtoji) 

praneša savo naują adresą 
752 Main St., E. Hamilton, Ont. 

Tel. LI 7-3122
Ofiso vai: 9—12; 2—6 — išskyrus 

pirm. 9—12; 2—S
ketv, tik 2—S

GALIMA NUPLAUTI 
KARPAS

Dr. J. LoCncchio, Clevelan
do klinikos dermatologijos spe
cialistas, skelbia, kad karpos 
atsiranda iš virusų, kurie pada 
romi neaktyvūs karštu vande
niu. Jam pavyko išnaikinti kar 
pas 15-je pacientų, pakartoti
nai mirkant jas 45—48 laipsnių 

j šilimos vandenyje.
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* P. ŠILEIKIS, 0. P
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezal. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDMOS TECHNIKOS I AB 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir SeStnd.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
llenj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MT 8-0001.

Ofisas: S148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 Iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. OSrtl Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso lelef. 476-4042

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 lst Street 
Vai. Pirm., ketvlrt, penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2751 VVest 5Ist Street 
(Bendra praktika tr Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt 2-9 
vai., penkt 10 v. r. lkl 9 v. y.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6D60

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalybS akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vidaus Ir vaikų ligos
2737 VVest 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
Šeštad. nuo 10 iltį 12 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.

Tel ofiso ir rez. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

Vėžio ir leukemijos cheminė tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefon.o valandos kotv. m,io S iki 9 

p. p. VVA 5-3388.

Ofiso tel, PR 8-2220
Namu — rez. FRosnect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki 

6; antrad. ir penktad. nuo 4 iki S; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

= • Redakcija straipsnius tal-
3 so savo nuožiūra. Nesunau- 
£ dotų straipsnių nesaugo, juos 
x grąžina tik ij anksto susita- 
£ rus. Redakcija už skelbimų 
£ turini neatsako. Skelbimų 
£ kaine- prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonus: GRoveblll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

Valandos: 9—-12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 VVest 35th Street 
(Kamp. 35-ta ir Haisted) 

Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 
Treč. susitarus.

Ofiso tel. BI 7-0400 
Dienos metu tel. CA 5-5010 

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1467 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

VaI • Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
ŠeStadienials 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfavette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue 
Vai.: Kasdien popiot nuo 12—8 vai. 
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAF
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South W este m Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 8 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p 
a,ntrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71»t Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan. Chicago 28, m. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v- p. p., trečiadienį — uždaryta.

rel. Ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 VV. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. b 6-8 p.p 
Šeštadieniais 10-12 valandos.

Trečipdieniata uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč, Ir sekmad. tik susitarus.

• Redakcija dirba kasdien E 
8:30 — 5:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas E 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie = 
niais — 8:30 — 12:00

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REnublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., Y A 7-7381
VAL.: 10 ryto lkl 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p. 

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L Seibutis
Inkstų, pūslės Ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7968 9. Western Avė., tei. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 8-4383; 80 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, UI.

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

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

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

Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1—8 p. p.

Trečiad. ir šeštad, pagal autar".;.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTI?

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

Visual Training — Contact Lensea 
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. — 7 p. p. 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — 6 p.p.;

šešt. 10:30 v. r. — 6 p. p.
'______ Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __ 4 ir
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 
v. Iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS V

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-619B

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo 1 lkl 8 vai, popet, kas
dien. išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas — GRovehiil 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Bpedalybė r AK UšERIJA Ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRoBpect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

S248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais tr susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3159

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Haisted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenne
Vai,. 11 v ryto iki 8 v. p.p.. 6-7 v.v.

DR. STASTS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



De Gaulle laimėjimas ir

PRANCŪZIJOS VAIDMUO
Prezidento de Gaulle parti

jos (Naujosios Respublikos są
junga) labai ryškiu parlamen
tinių rinkimų laimėjimu ilges
niam laikui yra stabilizuojama 
Prancūzijos , vidaus politikos 
padėtis. Dar per trejetą metų 
de Gaulle galės valdyti kraštą 
savo “geležine” ranka. Mat, 
tik po trejų metų tesibaigs jo 
prezidentavimo terminas. Par
lamentas yra išrinktas penke- 
riems metams.

De Gaulle partijos didelis 
laimėjimas lapkričio 18 ir 25 d. 
rinkimuose turi daug reikšmės 
re vien tik vidaus politikoje, 
bet taip pat ir Vakarų Euro
poje.

Viduje jis turės atviras ran
kas vykdyti savo planuojamas 
socialines reformas, kurios lie
čia darbininkams pakėlimą al
gų, geresnes gyvenamąsias pa
talpas, ilgesnes atostogas ir 
darbo užtikrinimą. Užsienio 
politikoje prezidentas de Gaul
le turės žymiai daugiau įta
kos. Ypač Vakarų Europai jis 
galės pažymėtinai daugiau duo 
ti. Su juo labiau skaitysis, nes 
jis savo krašte turės pastovią 
vyriausybę ir jos užnugaryje 
parlamentą, kuris rems jo po
litiką.

Nuo dabar bent per penke
tą metų nebus taip dažnų vy
riausybės pasikeitimų, kas 
kenkdavo stipriau reikštis už
sienio politikoje, pirmoje eilė
je vykdant Vakarų Europos 
stiprinimo ir konsolidavimo 
planus per NATO, per Bend
rąją ekonominę rinką ir t.t. 
Gal tik Anglija rodys kiek ne
pasitenkinimo, nes de Gaulle, 
kaip jau gerai yra žinoma, lig
šiol nebuvo šalininkas priimti 
Angliją į Bendrąją Europos 
rinką. Užtat anglų ministeris 
pirmininkas Harold Macmilla- 
nas skubinsis į Paryžių tartis 
su de Gaulle rinkos ir kitais 
užsienio politikos reikalais.

¥
De Gaulle - Macmillano pasi

tarimas, kaip jaučiama, nega
lės praeiti pro šalį tų klausi
mų, kuriuos iškėlė Kubos kri
zė. darant ir tam tikrų nau
jų taikos pasiūlymų Sovietų 
Rusijai. Po pasitarimų su Pran 
elizijos prezidentu Anglijos 
premjeras vyks į Washingto- 
ną konfereuoti su prezidentu 
Kennedy. Macmillanas tikisi 
surasti kelią, kaip būtų gali
ma susikalbėti su Nikita Chru 
ščiovu Berlyno ir nusiginkla
vimo klausimais.

Prezidentas de Gaulle į tuos 
kalusimus turi visai kitokias 
pažiūras. Jis nesutinka su An
glijos premjero nusistatymu. 
Jis nemano, kad Vakarai turi 
lankstytis prieš Nikitą, dary
ti jam nuolaidas ar su juo tar
tis. Pats Nikita turi daryti 
pasiūlymus, nes ne kas kitas, 
o tik jis yra Berlyno krizės 
kaltininkas. Ligšiolinė de Gaul

le laikysena buvo stipri ir griež 
ta. Galvojama, kad ji ir toliau 
pasiliks tokia, o gal dar griež
tesnė. Svarbu, kad de Gaulle 
daugelyje užsienio politikos 
klausimų gana gerai sutaria 
su Vakarų Vokietijos kancle
riu dr. Adfenaueriu.

*
Daugelio pOltinių partijų va

dai niršo, kai de Gaulle užsi
mojo pravesti krašte reformas 
plebiscito būdu, kai paleido par 
lamentą ir naujus rinkimus pa 
skelbė. Bet jis galvojo, kad 
tas kelias vidaus politikai sta
bilizuoti yra geriausias ir tik
riausias. Anot jo, tai yra dia
logas tarp jo ir Prancūzijos 
žmonių. Karo metu jis yra pa
reiškęs, kad “Prancūzija — 
tai aš”. Taip pat ir taip yra 
pasakęs: “Aš priklausau kiek
vienam, bet ne vienam atski
rai.” Tačiau politikos kritikai 
turi kitokią nuomonę. Jie gal
voja, ir teisingai, kad pastovi 
demokratija yra reikalinga 
daugiau kaip vieno vado, nors 
jis būtų ir populiariausias bei 
gabiausias. Yra reikalinga visa 
valdžio sstruktūra iš kvalifi
kuotų parlamentarų, teisėjų ir 
kitų. Pagaliau privalo būti ir 
opozicija.

Kai kas mėgina lyginti de 
Gaulle “prezidentinį režimą” 
su Jungtinių Valstybių siste
ma. Palyginimas nėra tikslus. 
JAV prezidentas turi skaity
tis su kongresu, su aukščiau
siuoju teismu. De Gaulle įve
damoji sistema yra kitokia. 
Negalima net įsivaizduoti, kad 
mūsų prezidentas paleistų kon 
gresą ir šauktų naujus rinki
mus dekreto būdu. Kas būtų, 
jei čia nebūtų aukšč. teismo, 
kuris pasisakytų diskutuoja
mais konstitucijos klausimais 
ir, kad pati JAV vyriausybė 
tvarkytų tokias įmones, kaip 
geležinkelius, televiziją ir t.t.

Kad ir nedaug panašumo 
tebus de Gaulle santvarkoj į 
Amerikos demokratiją, visvien 
ji būs demokratinė ir, veikda
ma tam tikrą laiką, suras, kad 
visos politinės partijos yra rei
kalingos,— reikalingos kraš
tui ir viena kitai. Su laiku bus 
surasta, jog valstybės gyveni
me nė viena partija negali lai
kyti, kad ji nėra pakeičiama 
arba kad ji būtų be vertės. 
Demokratinėje santvarkoje 
jos visos, žinoma, tos, kurios 
yra valestybei ir tautai ištiki
mos, yra reikalingos. Nors, 
tiesa, Prancūzijos atveju po
litinių partijų buvo ir yra per
daug. Atrodo, kad vienas iš 
de Gaulle tikslų yra partijų 
skaičių sumažinti. Bet tai ne
bus lengvas uždavinys.

Išvadoje tenka pasakyti, kad 
paskutinieji Prancūzijos vi
daus politikos posūkiai yra 
naudingi kraštui, naudingi Va
karų Europai ir visam laisva
jam pasauliui.

Sena politinės kovos prienionė-šnieižk savo priešu
Pašalinti Adenauerį, min. Strauss'ą — pirmas Maskvos sieki
mas. Sovietai pradėjo kampaniją, mielai naudojo Vakaruose 
skelbiamą medžiagą, ypač "Spiegei slaptąsias" informacijas.

Kai nesąmoningai patarnaujama priešui, kenkiama
Vakarų laisvės tikslui.

Pereitą kartą teko pastebėti, 
kad, ryšium su “Der Spiegei” 
šefo Augsteino ir kelių redak
torių bei leidėjo suėmimu kilu
siomis aistromis visuomenėje, 
nėra lengva susivokti visoje 
klampynėje bei susidaryti aiš
kų vaizdą. Gal net tai sunkiau 
Vokietijoje gyvenant. Tačiau 
vis dėlto bent šių eilučių auto
riui atrodė visai aišku, kad, 
prieš “Time” tipo (tik paviršu
tiniai) magaziną panaudojus 
policines priemones, atsirado 
reta proga versti ne tik daug 
priešų turintį, energingąjį gy
nybos ministerį Straussą, bet 
ir visą valdžią su Adenaueriu 
priešaky. Liūdniausia, kad tas 
“oro pravalymas” kaip tik pil
nutiniai sutampa su Maskvos 
siekiais. Juk ji pirmoji šaukė 
apie spaudos laisvės varžymą 
Bonnoje, o Vilniaus Radijas de
javo, kad nukentėjęs “pažan
gus” savaitraštis “Der Spiegei”. 
Atrodo, mes visi žinome, kaip 
suprantama “pažangumo” sąvo
ka šiapus ir anapus geležinės 
uždangos. (Beje, vilniškis radi
jas šią sąvoką pabrėžė, žinoma, 
neturėdamas galvoje svetimžo
džių...)

Marš. Malinovskis — pašalinti 
Strauss’o įtaką!

Kai visas vokiečių skandalas 
nukrypo į asmenis, natūralu, 
kad visos puolimo strėlės pasu
ko pirmoje eilėje į min. Straus- 
s’ą. Tiesa, jis ir parlamente, 
bent apklausinėjimo metu, buvo 
padaręs klaidų, tačiau viena tik
ra — šio meto vak. vokiečiai 
neturi geresnio pakaitalo Straus 
s’ui, jis vienintelis turėjo ir Va
karų, aiškų NATO pasitikėji
mą. Na, o spiegelinis skandalas 
buvo aiški proga jį sumurdyti. 
Dabar, kai prisimeni to “Spie- 
gelio” įtūžusią kampaniją prieš 
Straussą, galima prisiminti ir 
katalikų krypties savaitraščio 
“Rheinischer Merkur” žodžius, 
paskelbtus dar šių metų liepos 
6 d: (27 nr.). Jis anuomet nu
rodė, kad asmeninis priešo su- 
kompromitavimas tai mėgia
miausia politinės kovos priemo
nė, išlikusi dar iš senų laikų.

Kodėl to Strauss’o taip ne
kentė Maskva ? Ogi jis buvo vy
riausias kariuomenės pajėgų va-

V. ALSEIK A, Vokietija

das, o juk po amerikiečių tai 
gausiausi NATO kariniai dali
niai. Dar daugiau, būdamas re
alistas ir gilios inteligencijos 
asmenybė, tas Strauss’as buvo 
griežtai priešingas sirenos bal
sams iš rytų — balsams šau
kiantiems į koegzistenciją, gal 
ir į neutralumą. Tad ar nuo
stabu, kad sovietų marš. Mali
novskis viename Varšuvos pak
to dalyvių pasitarime pasisakęs, 
jog reikia išjungti Strauss’ą, 
reikia sukliudyti, kad laimėtų 
vokiečių militariniai pasiūlymai 
NATO vadovybėje.

Sovietai, satelitai — jis turi iš
nykti iš politinės arenos!

Kai nutarta pašalinti nepa
togų žmogų, tai neilgai trukus 
Maskva, Praha, Varšuva, r. Vo
kietijos Pankowas pilnu tempu 
išvystė puolimų kampaniją prieš 
Straussą. Jis vadintas ir “ant
ruoju Hitleriu” ir “karo ištroš
kusiu revanšistu”. Pasižiūrėki
te politinių šaržų “Pravdoje” 
ar Vilniaus “Tiesoje”, pasiklau
sykite politinių apžvalgų per 
Vilniaus radiją ir ką patirsite? 
Didžiausias niekadėjas, tai — 
Strauss’as, nes jis... ruošiąs ka
rą. Ištisi metai kampanija vyko 
visokiomis priemonėmis. Pvz. ir 
per radiją, besiklausant kelias- 
dešimts vidurinės bangos sto
čių, dažnai užkliūni už slapto 
prieš Bonnos valdžią nukreipto 
siųstuvo “Freiheitssender 904”. 
Jis siunčia lengvą muziką, bet 
protarpiais vis įterpia kandžią

ministerio Strauss’o kritiką. Ar 
jūs norite susilaukti diktatū
ros, —• klausė tas siųstuvas, — 
o juk Strauss’as lengvai gali 
virsti diktatorium... Tad klau
sytojai įtaigojami: verskite tą 
tipą...

Remiamasi Vakaruose paskelbta 
medžiaga

Jau žinomas, sovietų spaudos 
ar radijo propagandoje naudo
jamas metodas — kuo plačiau 
remtis pačių Vakarų skelbiama 
medžiaga. Mielai cituojami opo
zicijos, pvz. socialdemokratų nei 
giami pasisakymai, tačiau itin 
svarbiu šaltiniu laikomos mi
nėto “Spiegelio” paskelbtos re- 
veliacijos, informacijos!. Juk šis 
žurnalas jau 10 metų kovojo 
prieš kanclerį Adenauerį (tai 
pripažino 46 nr. kitas iliustr. 
žurnalas, aštriai ginąs “Spiege- 
lį” — “Der Stern”), jis buvo 
nutaręs “sunaikinti” Strauss’ą. 
Tiesiog, galvojo komunistai, tai 
juk tikras aukso šaltinis mums.

Vokietijoje nemaža vadinamų 
“fellow travelers”

Taigi tas Hamburgo savait
raštis skelbė apie “tragediją” 
— po Adenauerio ateisiant 
Strauss’o erą (1961 m. 24 nr.), 
Daniel Jens slapyvardžiu šefas 
Augstein buvo pastebėjęs, kad 
“jei kas r Vokietijai nepripažįs
ta valstybinės egzistencijos, ken 
kia taikos reikalams” (1959 m. 
9 nr.), vėl jis būtinai siūlė pri-
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Kur pradeda slinkti raudonasis maras, ten atsiranda pabėgėliai. 
Čia matyti į Calcutą atvykusi viena britų šeima.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS

DRAUGAS, trečiadienis, 1952 m. lapkričio mėn. 28

Didieji milžino bandymai

Nehru numato ilgą karą prieš kinus 

GEDIMINĄ S GALVA

Spalio 20 d. prasidėjo kinų 
puolimas. Himalajų kalnuose. 
Nehru kaimyno žygį vadino sa
vivaliavimu, kelioms dienoms 
praslinkus — užpuolimu ir šio
mis dienomis jis taria: įsiverži
mas į Indiją. Kinai per vieną 
mėnesį žaibo smūgiais prasiver
žė per Himalajus, sumušė in
dus ir lapkričio 21 d. pasiūlė 
paliaubas. Indija nesiryžta ki
nų siūlymo priimti, bet nėra pa
siruošusi atkirčiui. Kinų smū
giai pažadino didįjį milžiną, ku
ris tik raivosi ir bando pašalinti 
tarpusavio nesutarimus.

Indijos suskilimas
1951 m. surašymo duomeni

mis, Indija turėjo 357 mil. gy
ventojų. Menamais duomenimis, 
gyventojų skaičius siekia arti 
400 mil. Indija užima antrą vie
tą savo gyventojų skaičiumi, 
nes pirmoji išpuola Kinijai. In
dai nėra vien arijai, nes užtin
kama negrų, australiečių ir mon 
golų priemaišų. Minėto sura
šymo metu užtikta 845 kalbos 
ir tarmės. Indiškasis tikėjimas 
jungia 85% gyventojų, bet kiti 
tikėjimai įneša aršų nesutari
mą. Visuomeninis pasiskirsty
mas kastomis neišnykęs. Indas 
pietietis nepakenčia šiauriečio. 
Kastos kovoja prieš kastas.

Indiškojo tikėjimo pasekėjai 
nesutaria su Mahometo pasekė
jais. Sikai nedraugingi indams. 
Braminai graso ne braminams. 
Bengalijos gyventojai nedraugin 
gi gyvenantiems Assame. šiau
rės indai drasko pietinėje Indi
joje išleistus angliškus laikraš
čius, kai pietiečiai naikina šiau
riečių spausdintus geležinkelio 
bilietus. Atskiros sritys svajoja 
apie atsiskyrimą ir nepriklau
somybės paskelbimą.

gi ir neturtingi, skirtingų tikė
jimų, skirtingų kastų indai at
siliepė į vyriausybės atsišauki
mą. Opozicija ištiesė jai ranką, 
bet Nehru ilgokai svyravo, ar 
savo bičiulį K. Menon atleisti 
iš krašto apsaugos ministerio 
pareigų. Nehru ne kartą bandė 
tarpininkauti svetimus nesuta
rimus sušvelninti, tačiau jis pa
sirodė esąs ganėtinai silpnas sa
vo kraštui rikiuoti.

Nehru politiniai klaidžiojimai

Jo esminiai polėkiai pasirodė 
esą klaidingi. Jis bandė tęsti 
jėgos nepanaudojimo politiką,

Į kurią Gandi naudojo kovoti 
prieš britus. Tačiau tas pats 
Nehru įsako žygiuoti Indijos 
kariams ir užimti portugalų vai 
dytą Goa sritelę. Jis tariasi esąs 
tikrovinės politikos šalininkas, 
bet pamiršo svarbiausią kaimy
ną Kiniją ir jos kėslus. Jis šal- 

■ tai ranka numojo į Tibetą, nors 
1 jis buvo esminis Indijos šarvas.
, Jis turėjo numatyti, kad ki
nai ilgai nelūkuriuos smogti In
dijai. Pusės milijono kariuome
nė buvo ne tik blogai apgink
luota, bet ir nepaprastai blo
gai savo uždaviniui paruošta.

Didžiausio smūgio jis sulaukė 
užsienio politikos bare. Nehru 

j skelbtoji nešališkumo politika 
ir talkininkavimas komunisti
niam <sparnui tarptautiniuose 
pasitarimuose sulaukė atpildo. 
Maskva ir Pekinas pakenčia 
neutraliuosius, iki jie naudin
gi. Abi sostinės bešališkuosius 
praryja, pasitaikius gerai pro
gai.

I Šiuo metu Indija maldauja 
f paramos iš vakariečių. Siunčia- 
, mieji ginklai neišgelbės krašto.
| Indijos nedalia, kad ji nepasi- 
I ruošusi ginklu atsikirsti ir tai
kos pasitarimuose savo teises 
apginti. Ji vengia paliaubų su
tarties ir karo, nors aišku, kad 
vakariečiai gali tik ginklais in
dus paremti, bet nenusiteikę 
greta jų rikiuotis Himalajams 
ginti.

Sąmyšiai ir kraštutinumai
Indijos tikrasis ženklas kraš

tutinumai. Jie ryškūs krašto po
litikoje. Svarbiausi klausimai: 
parūpinimas duonos prieaug
liui, ūkinės gerovės pakėlimas, 
socialinės pažangos klausimai 
net nė nebandyti. rimtai spręsti. 
Nehru užsimojo ūkinius klausi
mus įsprausti į techniškus rė
mus, tačiau jis iki šio meto ne
parodė jokių polėkių socialinėje 
srityje.

Kinų užpuolimas, palyginti, 
greitai išjudino kraštą. Turtin

BERLYNAS. — Sovietų Są- 
I jungos kareiviai paskutiniu me
tu padažnino savo vizitus į Va
karų Berlyną. Tai' pranešė Va
karų Berlyno policija užvakar. 
Sovietų armijos trys autobusai 
kasdien atvažiuoja apžiūrėti Va 
karų Berlyno. ’

Spaudoje ir gyvenime

‘AR JIE TURI SĄŽINĘ?”U,

Iš Lietuvos pasiekia žinios apie 
įvairius tragiškus atsitikimus. Vie
ną jų aprašo Vilniuje leidžiama 
“Tiesa” Nr. 270 (lapkr. 17 d.):
Kaune besimaudydama nuskendo 
Nijolė Astrauskaitė.

“Maudydamasi Nemune, ji Be
teko sąmonės ir pradėjo skęsti. 
Merginą negreit ištraukė iš van
dens. Kvalifikuotos medicininės 
pagalbos vietoje niekas suteikti 
negalėjo. Netoliese stovėję ‘Vol
ga’. Prie mašinos, paplūdimyje, 
saulėje kaitinosi moteris.

— Padėkite, — kreipėsi žmo
nės į ją. — Nelaimė!

Bet automašinos savininkė pa
dėti atsisakė.

Praėjo nemaža laiko, kol atva
žiavo merginos motina, jos kaimo 
žmonės. Jie nuvežė Nijolę j ligo
ninę. Nuvežė ne automobiliu ‘Vol
ga’, o savivarčiu sunkvežimiu. Bet 
ligoninėje budinčio gydytojo nera
do. Jis irgi buvo. .. paplūdimyje. 
Kol jį surado, praėjo nemaža lai
ko. Gydytojui atvažiavus, medici
na jau buvo bejėgė.”

Toliau tame straipsnyje, pava
dintame “Ar jie turi sąžinę” pra
nešama, kad skenduolei . gelbėti.

mašinos nedavusiųjų pavardės 
yra Albinas ir Leoną Minelgos.

Ji — Kauno “Gegužės Pirmo
sios” fabriko profsąjungos vietos 
komiteto pirmininkė, jis — Kau
no duonos kombinato vyriausiasis 
mechanikas”; gi gydytojas, kuris 
vieton budėti ligoninėje, buvo iš
vykęs į paplūdimį — Kazlauskas.

Jaudindamasis, kad buvo paro
dytas toks nesąžiningumas gyvy
bei gelbėti, straipsnio autorius to
kį pasielgimą vadina žiauriu ir 
beširdišku.

Betgi tūkstantį kartų žiauresnis 
ir beširdiškesnis pasielgimas buvo 
masinis žmonių gyvybių nepaisy
mas žudant Pravienkiškėse, Rai
nių miškely ir t. t., tremiant ne
kaltus žmones gyvuliniuose vago
nuose į Sibiro speigus, žudant, de
šimtimis tūkstančių žmonių vergų, 
darbo /Stovyklose, gabenant į Ka- 
zakstano plėšynes ir t. t. Kai pats 
sovietų režimas taip žiauriai ir 
beširdiškai nesiskaito su žmonių 
gyvybėmis, neparodo turįs sąžinę, 
ar reikia stebėtis, kad ir piliečiuo
se randama tokių pačių tendenci
jų.?.! — J. Ž'ilL

Išvertė P. Gaučys

Antroji dalis

Ir, uždedamas savo rankapalaikes ant viršininko 
pečių, pridūrė:

— Tasai mūsų pulkininkas labiau suktas, nei ra
gas! Ten tamstai turiu dvi pieningas karves, labai 
geras. Vieną dieną jas atsiųsiu.

— Bus gerai priimtos, misteri Dangeri.
— Ak, sumanusis pulkininke! Ar nenorėtum su 

manim išmaukti po gurkšnį?
— Kiek vėliau. Aš užeisiu į nakvynės namus, nes, 

tariuos, tuoj neišvyksi.
— Sutarta. Ten tamstos lauksiu. O tu, Muchiki- 

ta, neini su manim?
— Ačiū, misteri Dangeri.
— O! Tai retas atsitikimas! Muchikita šiandieną 

nenori išgerti. Gerai. Ligi pasimatymo, kaip jūs sa
kote, ligi pasimatymėlio, donja Barbora. Cha! Cha! 
Šį kartą donja Barbora atrodo labai susimąsčiusi.

Iš tikrųjų, susiraukusi ir susimąsčiusi, su ranka 
ištiesta ant Lygumų įstatymo, kurį tik ką njo Per- 
naletė buvo skaitinėjęa, vaidindamas jųdviejų sutar
tą komediją, norint pasijuokti iš Luzardo reikalavimų 
remiantis “donjos Barboros įstatymu”, kaip jis buvo 
čia vadinamas, nes savo pinigų pagalba ji buvo pa
siekusi to, kad jis būtų paruoštas pagal jos norus, — 
moteriškė atrajojo pagiežą, kurią joje sukėlė Santo 
žodžiai.

Pirmą kartą girdėjo panašų grasymą. Ir kas dar 
labiau ją siutino, kad kaip tyčia tai buvo jos įstaty
mas, jos pinigais apmokėtas, vertęs ją duoti tai, ką 

i ji buvo nusistačiusi paneigti. Niršdama suglamžė bro- 
i šiūrėlę, šnabždėdama:

— Kad tasai popieris, kad tasai gabalas popierio, 
kurį aš galiu suglamžyti ir į skutus sudraskyti, galė
tų mane priversti daryti tai, ko aš nepageidauju!

Bet šitie įtūžimo žodžiai, be pagiežos, reiškė dar 
ir kitą dalyką: negirdėtą įvykį, pagarbą, kurios nie
kad anksčiau donja Barbora nejuto1'.

II

JAUKINTOJAI

, Keletą dienų Karmelitas saugojo “Obelmušę” iš 
“Juodkarčio” būrio. Altamiroje nebuvo niršesnio ku
melio už tą laukinį raudį, — dėlto buvo garsus ir tu
rėjo savo vardą. Jis negalėjo pakęsti svetimam būryje 
gražios kumelės, nepamėginęs jos atmušti, ir nebuvo 
lengva kitiems kumeliams atsilaikyti prieš jo pa
siutišką puolimą su spyriais ir kandimais. Iš kitos vėl 
pusės, žmonės dar nesugalvojo būdo jam sugauti. 
Daugelį kartų jį gaudė, tačiau, kad ir kaip gerai krū
muose būdavo paslėpti užtvarai, visada juos pastebė
davo ir laiku pasprukdavo.

“Obelmušoji”, balta ir liekna, kaip garnys, buvo 
gražiausia jo būrio kumelė. Tačiau a,tėjo laikas, kada, 
kas laukiniam kumeliui uždrausta, kaip jo duktė, tu
rėjo būti pfašalinta iš jo būrio. “Juodakartis” atme
tė atgal ausis, jai parodė dantis, duodamas suprasti, 
kad nuo šiol nebegali kartu būti, ir ji pasiliko stovėti 
vidury stepės, stebėdama atsitolinančią šeimą, kuriai 
ji jau nebepriklausė, suglaudusi plonas kojas, virpin
dama ružavas šnerves ir šviesiomis akimis liūdnai 
žiūrėdama,

Jai įprastomis vietomis slankiojo viena, abejinga 
ir lėta, ir, grįždamas namo, Karmelitas ją pamatė iš 
tolo bežiūrinčią į auksinių dulkių debesį, kurį ten 
akiratyje kėlė džiaugsmingas jos prarasto būrio šoki
nėjimas.

Kitą rytą Karmelitas nuvyko prie girdyklos ir 
pasislėpė terpentino medžio šakose su paruoštu lasso. 
Tačiau kumelė buvo tokia pat klastinga, kaip ir jos 
tėvas, ir jos reikėjo tykoti ištisą savaitę.

Pagaliau pateko į sląstus. Ją pančiodamas, Kar
melitas guodė, sakydamas:

— Nesirūpink, “Obelmušoji”. Stovėk ramiai.
Pamačiusi puikią kumelę, kumečio vedamą pri

rištą Mariselė sušuko:
— Koks gražus gyvulys! Kas kada turėjo tokį?
— Karmelitai, aš ją perku iš tavęs — pasiūlė 

Santas.
Bet paniuręs kumetis šaltai atsakė:
— Neparduodu, daktare.
Lygumose — kur, anot priežodžio, judanti nuosa

vybė niekam nepriklauso — laukinio gyvulio savinin
kas yra tas, kas jį pagauna, ir paprotys nustato, kad 
tuo atveju, jeigu ūkio savininkas jo nori sau, turi 
nupirkti už sumą, kuri iš tikrųjų susidaro iš atlygini
mo už sugavimą ir prijaukinimą. Tačiau sugavėjas 
turi pilną teisę neparduoti, jeigu jį skiria sau pačiam.

Vargingas buvo jos prijaukinimas, nes “Obelmu- 
šė” išdavikiškai šokinėdavo ir reikėjo būti labai pa
tyrusiu jojiku, kad galėtum ant jos išsilaikyti. Tačiau 
arklys, kurį Karmelitas prijaukindavo, nors ir kaip 
būtų buvęs klastingas, likdavo švelnus kaip šilkas,

— Kaip sekasi, Karmelitai, su “Obelmuše”? —- 
klausdavo Luzardas.

— Ak, daktare! Žingsnis po žingsnio ji mokosi 
žengti. O kaip tamstai sekasi su savąja?

_____  (Bus, daugiau)
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Didžiojo valstybininko 80-ties metui sukakčiai

JONAS, BUDRYS,
Lietuvos gen. konsulas New Yorke

Pasikalbėjimai Kaune
Į Kauną galėjau atvykti tik 

sausio 5 dienos rytą, kur ma
nęs jau laukė, ir aš tiesiog iš 
stoties nuvykau į štabą į karo 
tarybos posėdį (Karo taryba: 
ministeris, viceministeris, karo 
vadas, gen. štabo viršininkas ir 
vadai diviz. vado teisėmis). Šį 
kartą kariuomenės vadas bu
vo kaž kur išvykęs ir nedaly
vavo.

Padariau išsamų pranešimą ir 
baigiau tuo, kad viskas ten pa
ruošta ir žmonės nerimauja, il
giau juos laikyti tokiam nervų 
įtempime neįmanoma. Visi ty
lėjo. Ministeris majoras Sližys 
prabilo: “Viskas gerai, bet ne
turime vado. Kam siūlome, at
sisako. Vienam kariuomenės va
das davė įsakymą, bet ir tas 
pareiškęs:

— Jūs, vade, galite man įsa
kyti eiti su kariuomene ir uni
forma, bet ne civiliai apsiren
gus.

Viceministeris kapitonas Juo
zas Papečkis, daugiau kaip me
tus mane pažinojęs, ir tiek anks 
čiau, tiek per visą pasiruošimo 
laikotarpį rodęs man draugiš
kumą, kreipėsi į ministerį: “Po 
ne ministeri, kontržvalgybos 
viršininkas viską paruošė, ir tai 
gerai jis persiėmęs ta idėja, 
įsitikinęs, jog ji įvykdoma, jam 
ir paveskite vadovybę”. Majo
ras B. Sližys atsakė: “Aš nieko 
prieš neturiu”, ir žiūri į mane. 
Aš sėdėjau šalia ministerio.

Po to impulsyviai atsistojau 
ir pratariau: “Aš nesiskverbiu 
į vaius, bet be vado, tiek žmo
nių suvedžiojęs, negaliu sugrįž
ti į Klaipėdą. Jei kiti nesupran
ta siūlomos jiems garbės — pa
veskite, įvykdysiu”. Gen. štabo 
virš majoras Gricius: “Vado 
paskyrimas negalimas be kariuo 
menės vado pritarimo. Pulki
ninkas grįš vėlai. Ryt rytą aš 
referuosiu jam tai pirmu klau
simu.”

Kieti pasitarimai pas 
min. Galvanauską

Skirstėmės. Kapitonas Papeč
kis, paėmęs mane po ranka ir 
draugiškai šypsodamasis, pa
klausė: “Juk padarysite?” — 
“Neabejoju”, atsakiau. “Ir aš 
jumis tikiu”, atsisveikindamas 
pridūrė.

Prie durų mes buvome sus
tabdyti ir perspėti, kad visi su
sirinkusieji tuo pačiu klausimu 
turėsime pasitarti su ministeriu 
pirmininku Ernestu Galvanaus
ku 5 valandą ir nurodė vietą. 
Įspėjo laikyti paslaptį.

Vieta buvo ankšta. Susirin
kome visi rytinio posėdžio da
lyviai; be viceministerio J. Pa
pečkio. Kariuomenės vado irgi 
nebuvo. Užtat buvo “eksper
tas”, buv. vicemin. majoras B.

Min. pirmininkas apžvelgęs 
paklausė, ar jau visi. Ir nuėjo

pakviesti tos rezidencijos šei
mininko. Po dešimties, gal ir 
kiek daugiau minučių, min. E. 
Galvanauskas grįžo susinervi
nęs vienas ir pasakė: “Nuo ko 
pradėsime?”

Majoras Gricius: “Nuo ma
joro B.” Majoras trumpai, bet 
šį kartą drąsiai: “Buvau, ma
čiau, kraštas vokiškas, joks su
kilimas ten negalifnas.” Lygiai 
žodis į žodį, kaip tie mano pra
džioje paminėti didlietuviai Klai 
pėdoje.

Aš mačiau, jog neįprasta B. 
drąsa turi remtis kokiu užkuli
siu., Gal ir rūmų šeimininkas 
dėl tų sumetimų nepasirodė. Vi
su žvilgsniai pakrypo į mane. 
Jų veiduose rodėsi lyg gailestis
— ne asmeniškai man, bet pra
rastai idėjai, kuri, aš mačiau, 
ir juos buvo paviliojusi. Jie pri
tarė jai ir pradėjo ja tikėti. Ką 
aš jaučiau tuo momentu, kitas 
dalykas, bet iš viršaus sten
giausi išlaikyti ramumą. Jutau, 
kad tenka greit veikti. Žiūrėjo 
į mane ir min. pirmininkas. Jo 
žvilgsnis nepeikė — jis laukė.

“Ar aš galiu prašyti majorą 
B. pakartoti savo žodžius, man 
pasakytus prieš tris dienas Klai 
pėdoje?” — paklausiau. Majo
ras B. visas išraudo, pajudėjo 
kėdėje. Bet aš prisibijojau, kad 
štabo viršininkas majoras Gri
cius pradės jį ginti nuo mano 
“puolimo”,, todėl greitai tęsiau 
toliau: “Ponas majoras tyli, tad 
aš juos pakartosiu”. Tr pakar
tojau apie tas 20 granatų. “Aš 
tokiam drastiškam pianui nepri 
tariu, bet norėčiau paklausti 
poną majorą: kas įvyko, ir tai 
staiga, kad jis taip radikaliai 
pakeitė savo nuomonę?” Majo
ras dar daugiau sumišo. Aš gi, 
pasinaudojęs jo tyla, pradėjau 
aiškinti ir ginti savo nuomonę. 
“Kraštas ištisai lietuviškas, tai 
matyti kiekviename žingsnyje, 
tik miestai vokiški arba suvo- 
kietėję. Taip, dauguma jų ne
paims ginklo, bet to ir nerei
kia. Aš patyriau ir nusivylimo 
iš atskirų asmenų, bet aš jau 
spėjau tą lietuvišką kraštą ir 
jo žmones pamilti.”

Kalbėjau jausmingai ir ma
čiau kad susirinkusieji klausosi 
atidžiai. Pagaliau tvirtai pareiš
kiau: “Mano giliu įsitikinimu, 
užsimota, teisingai, drąsiai ir į- 
vykdyti reikia — jei apvilsime 
dabar klaipėdiečius, jie atsisuks 
nuo Lietuvos visiems laikams”. 

Kariai sustojo pusiaukely
Nespėjau baigti, kai mano tik 

rai gerbiamas majoras Gricius 
garsiai pareiškė: “O aš visgi pri 
tariu pono majoro B. nuomonei
— jis visgi buvo viceministeris.” 
Majoras Gricius buvo teisus — 
B. tikrai buvo buvęs viceminis
teris, bet ar tas pateisina jo 
nuomonę? Min. pirmininkas E. 
Galvanauskas pareiškė: “Aš jau 
pasisakiau jūsų ministeriui —

Lietuvos generalinio konsulo New Yorke Jono Budrio žmona 
šiomis dienomis aplankė “Draugo” redakciją. Kairėje -- J. Dauž- 
vardienė, p. Budrienė, Daužvardienes motina Rauktienė ir Ona 
Numga.udienė.

sukilimas gali būti inscenizuo- klauso tolimesnė eiga.” Tuomet 
tas, o kitkas priklauso nuo jo ministeris B. Sližys tarė: “Ge- 
ir jūsų kariškių.” rai, lai būna nuspręsta”.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass.

Balfo sukaktis

jautri, vienybės šaukianti, kal
ba buvo Tumo iš Norwoodo, 
kuris jų skyriaus vardu, atve-

Balfo 72, sk. Broektone jau ze 
atšventė, po atgaivinimo, savo 
darbo dešimtmetį. Veik visą lai
ką skyriui vadovavo Mykolas 
Gofensas, remiamas savo veik
lios žmonos Stasės ir darbščių 
valdybos narių.

Veiklos dešimtmetis atžymė
tas lapkričio 10 d. iškilmingu 
pobūviu Sandaros salėje.

Atsilankė centro reikalų ve
dėjas kun. Lionginas Jankus,
Šv Kazimiero parapijos klebo
nas kun. Feliksas Narbutas, Nu 
kryžiuotojo Jėzaus seserų ka
pelionas kun. Jonas Švagždys, 
“Darbininko” redaktorius Simas 
Sužiedėlis, Norwoodo ir Bosto
no Balfo pirmininkai, Laurinai-
tytė-Končienė iš Waterburio ir

NAUJI ŠVENTIEJI 
Į visuotinį Bažnyčios susi

rinkimą suvažiavę 2,000 vys
kupų ir kitų aukštų dvasinin
kų, patvirtino kanonizavimą ke-

la.bai įdomią savo padarytą Į tūrių naujų šventųjų. Palaimin- 
raketą, kurios raktą padovano— tlnp Petras Rymai d, hranceseo 
jo Balfo 72 skyriui. O šis ra-i Maria Croese ir Antonio Maria 
ketos raktą išleido loterijon. 1 pucci bus kanonizuoti gruodžio 
Tuo laiminguoju tapo Edmun- ® d., ° Pa^- Vincentas Pallotti

pilie- į — sausio 20 d.das Ketvirtis iš Bostono 
čių klubo pirmininkas.

Raketoje rasta paruošta vai
šių stalas, papuoštas gražia gė
le. Staigmena buvo įdomi ir 
prasminga.

Dvi jaunutės, tautiniais rū
bais pasipuošusios lietuvaitės iš 
Bostono, nuoširdžiai pakanklia- 
vo lietuviškų dainų, o trys, jau 
trečios kartos, čia gimę lietu
viukai traukė šmaikščias me
lodijas akordeonu.

Kai loterijoj dar buvo likę 
vynas, tortas, du meškiukai ir 
Bronės Liudonienės pieštas pa-

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBES, LIGOS

ir visų kitų įvairių rūšių bei 
"home owners" apdraudoniis tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi 

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
AI’DKAUDU AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

Deja, šiame susirinkime ne- Po to E. Galvanauskas mane
nusivedė į šoną ir tarė: “Turi- Augybė Brocktono veikėjų.
, „„„ Programą pravedė Bludnikas.te suprasti vieną dalyką jsau Vaišeg eno.ė Liudonienė Blud veikslas> tai skoningoji laimė

sią! savo nuomonę vado, seno gokite prancūzų karius, nesau- P nusirinko našta ra ii lip. iZ t •• „i i nikienė Plonienė su padėjėjomis toja Pasirinko pastarąjį — lie-kite į juos, nebent jie jus pul- j „ ’ p j j tėviškas rno-iii pnlwq, * J . . .. . . ■ _ ri, — Beržinskiene, Duobiene, Biel tuViaKas gubas,tų. Prancūzai tiek turi nuosto- j ’ 
lių žmonėmis per karą, kad jų i 
visuomenė mums nedovanos, ir j

buvo viceministerio kap. J. Pa- 
pečkio, nė kito reiškiančio drą-

sibirioko, pulkininko Stanaičio. 
Sibiras buvo žiaurus, bet tar
nyba ten išdirbdavo kovingą ir 
savarankišką žmogų.

Šiuo atsitikimu politikas E. 
Galvanauskas drąsiai pritarė 
akcijai, bet kariai supasavo. Su
pasavo, nes jų viršininkas ma
joras B. Sližys nepratarė nė 
žodžio. Viskas baigėsi per pus
antros valandos.

vyriausybė turės atsiųsti kor
pusą reikalui sutvarkyti. Jūsų 
šūkis —- kariaujame prieš vo
kišką direktoriją.

Antras dalykas, neskubėkite 
eiti į miestą, apgulkite jį, su
praskite, kad jūs ne reguliari

Nuvykau į savo įstaigą, kur kariuomenė, o savanoriai ne iš 
karto tampa batalijonais ir pul-stengiausi mintim peržvelgti vi

sus įvykius ir ieškoti kokio nors į kais. Delskite. Gausite mūsų 
mažiausio plyšio. Papečkis, Pa- ■ įsakymą grįžti — neklausyki-

J10%, 20%, 30% pigiau mokėsite j 
fuž apdraudų nuo ugnies ir auto- 
Įrnobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% west 85th Street 
Chicago 42, Illinois 

Tel. G A 1-8654 ir GR 6-4339

kevidiene, Šmitiene, Valiūnie- 
ne, Baranauskiene.

Prieš vaišes maldą sukalbėjo 
Brocktono lietuvių parapijos 
klebonas kun. F. Narbutas.

Pagrindinę kalbą pasakė Bal
fo centro reikalų vedėjas.

Kun. J. švagždžiui, po jo kal
bos, sugiedota Ilgiausių metų. 
Buvo ir daugiau kalbų ypač

B. Liudonienė ne tik sugeba 
vadovauti vaišių paruošimui, 
72 skyriaus sekretorės parei
goms, bet ir piešia. Minėjimas 
gražiai praėjo.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

ro sukėlimą, jiems labai nepa-
, tinka NATO ir pan. Jų tarpe 

pečkis... vienintelis išganymas, I te. Valdžios rolė viena — jūsų atsiras ir teisininkų, ir meninin-
galvojau. Susiskambinau su kp.! kita. Ar supratote mane?’ 
Klimaičiu ir M. Lipčium. Abu' užbaigė. Atsakiau, jog pilnai 
nusiminę — ką dabar daryti?I supratau. Min. pirmininkas la

kų, ir dvasininkų, ir žurnalistų, 
profesorių ir kt. Kita grupė, tai 
vadinamieji “idealistai”, kurie,

Pasakiau, kad, mano manymu,1 bai maloniai nusišypsojo ir drau ' šaukdamiesi į “švarumo princi
reikia surasti kap. Papeškį ir i giškai paspaudė man
išgirsti, ką dar galima daryti. 
Jis dėl savo padėties geriau ga
li žinoti, kas toji grupė, kuri 
panaudojo majorą B. ir kokiais 
motyvais. Sutarėm, kad jie abu 
atvažiuos pas mane. Ilgai ne- ! 
trukus atvyko jie abu, o su jais Į 
ir Š. Sąjungos jiirmininkas prof' 
V. Krėvė - Mickevičius.

‘Laimės sukilėliams”, 
(Bus daugiau)

ranką.
tarė.

SENA KOVOS
PRIEMONĖ

(Atkelta iš” 3 pusi.)

Naudingi E. Galvanausko 
įspėjimai

pus”, siekia pašalinti korupci
ja tariamai susitepusius minis- 
terius, o dar kiti — visa armi- j 
ja apmokamų sovietinių agen-

Ilgiausių metų visiems 72 sk. 
veikėjams, Gofensų, Plonių, 
Bludnikų, Liudonių, Eikinų, 
Venčkauskų šeimoms ir niekad 
nepailstančiam iždininkui Vla
dui Jakimavičiui. Šokiams gro
jo Šmito kapela.

Laukia brocktoniečiai, kada 
ši salė virs erdvesne patalpa 
panašiems pobūviams, kada bus 
susiprasta pajudinti fondus ir 
parodyti, jog ir lietuvis pajėgia 
erdviau, patogiau ir šviesiau 
žvelgti į ateitį.

K. Keblinskienė

Moterys, kurios yra tik vienas
tų ir jų priskaitoma bent 16,000. Protas. mūsų nežavi taip, kaip 

tos, kurios tėra tik viena širdis.
Kai nelaukiama teismo • 

sprendimo...

Šias eilutes rašant dar ne-

W. Holanes

pažinti Oderio ir Neisės sieną buvo žinoma, kaip toli siekė val- 
(1960 m. 34 nr.). Visa tai “auk džios koalicijos dalyvių — FDP

Iš vicemin. J. Papečkio namų 
sužinojome, kad jis yra minist
rų kabineto posėdyje ir referuo
ja ministerijos sąmatą. Nuta
rėme visi vykti ten ir bandyti 
iškviesti kap. J. Papečkį. Tai 
pasisekė. Kap. J. Papečkis išė
jo iš posėdžio, ir mes suspėjo
me jį trumpai painformuoti. Jis 
pasakė, kad posėdis baigiasi; 
jis iškvies ir ministerį majorą 
B Sližį.

Tuo metu durys iš posėdžio 
salės atsidarė, ir išėjo kartu ne 
tik majoras B. Sližys, bet ir j 
E. Galvanauskas bei min. Vyt. i 
Petrulis. Viceministeris J. Pa
pečkis pranešė mūsų nusivyli
mą ir čia pat prašė ministrą ! 
B. Sližį leisti man nelaukiant 
veikti is pradėti organizuoti šią 
pusę. Finansų ministras Vyt. 
Petrulis, pats gyvenęs Klaipė
doje, irgi pritarė. Min. pirminin 
kas E. Galvanauskas pridėjo: j 
“Kiek sykių man tenka kartoti,! 
kad nuo jūsų ministerijos pri

i sinė medžiaga” Maskvos propa
gandininkams, nors, iš kitos pu 

į sės, negalima paneigti, kad to
kių nuomonių nebūtų ir daugiau 
Vokietijoje, nors jos ir ne vi
suomet patenka į viešosios nuo 
monės kanalus.

Dar aišku, kad šių dienų Vak.

arba laisvųjų demokratų bei 
opozicijos — socialistų — paleis 
tos strėlės. Tačiau jau dabar 
viena aiškėjo — tas realusis, 
be to, ir ambicingas min. Straus 
s’as jau pavyko eliminuoti iš 
galimų kandidatų būsimai lais
vai kanclerio kėdei. Aiškėjo ir

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. VVestem GR 6-6592 
Atdara 11-4 lr 6-8

f

Vokietijoje rasime ne šimtus, tai, kad nepaisant stabiliai at- 
bet tūkstančius vadinamų “fel- 'į rodančios valdžios, bent nuo 
low travelers” arba “pasinaudo- pernykščio rudens išryškėjo la- 
ti tinkamu idiotu” (tai Lenino bai nestabilios nuotaikos pa- 
žodžiai...) — jie, kartais ir ne- čioje visuomenėje. Tai ateičiai 
sąmoningai palaiko Kremliaus žada įvairių staigmenų ir, abe- j 
liniją, jie save laiko neutralis- jotina, ar jos bus naudingos 
tais, kovoja prieš atominio ka- laisvajam pasauliui.

Simfoninio koncerto metu praėjusį sekmadienį po sol. J. Vaznelio 
jos kompozitorius V. Jakubėnas.

(dešinėje) dainos, iššaukiamas 
Nuotrauka V. Noreikos

WESTWOOD LIOUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951
KING’S RANSOM, Scotch Whiskey

94 proof 4/5 ................................................... $6-19

VALLOE CHLKKY, Danijos vynas. 4/5 .......... $ĮJ5

* * CHIANTI, Italijos stalo vynas, kvorta.......... $1.15

** Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc. 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne -.$5.49

AUGSBURGER, Bavarijos skonio alus
24 būt. dėže .......................................................... $4.70

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute-
W dėžė .......................................  $5.10

CRYSTAL ROSE, Portugalijos vynas
___4/5................................................................ $1.05

★★ AQUAVIT-KMYNINE, Švedijos degtinė
O. P. ANDERSON ......................................... $3,95

*★ URQUELL PILSENER, Čekoslovakijos
alus, 24 buteluj dėžė ....................................... $8.50

Prie čia pažymėtu kainu taksai prisiknitoini atskirai Siame 
skelbime yrą išvardinta tik maža dalis nerimu. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitu kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metu senumo. Užsakant didesni kiekį 
pristatome j namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

Aluminijaus,

Stainless Steel 
ir Stiklo Išdirbiniai

KOMERCINĖS KRAUTUVIŲ 
DURYS
REZIDENCINĖS ANTROS 
DURYS
STUMIAMOS PATIO DURYS 
STUMIAMOS VONIOS DURYS 
PIRMINIAI IR ANTRINIAI 
ŽIEMINIAI LANGAI 
TIIERMOPANE LANGAI 
STOGELIAI — (AWNINGS) 
TVOROS — TUREKLIAI 
KABINETAI — VEIDRODŽAI 
IR KITI NAMAMS 
MODERNINIMO REIKMENYS

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PRospeet 8-2781 
ir GRovehilI 6-1760

(Visi reikmenys tiesiai iš dirbtu
vių žemomis kainomis)

5% F. H. A. išmokėjimai

%
KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANIi SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
iįiy#

,,,, Naujas aukštas dividendas numatomas 
motfitl ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALAN MIC* PIRM- lr ketv......................... 8 T. r. iki 8 p. B.■"UHIIIUJ. ANTRAD. ir PENKT..................... » ▼. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD...........9 ▼. r. Iki 12 ▼. d. Trečiad. uždaryta.

f
Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

UEIUVIV PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St„ Victor y 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
MARŲUETTE PK., 6211 S. Westem, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 

-2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Ave krautuvė. 
% ----- ----------------------------------------------

%



r BOSTONO ŽINIOS
SAVAITE liet 

ŽENKLE
iŠKAM i skirti .vaikams. Sportas yra vie-

Ina ss priemonių suburti lietuvis 
kam jaunimui. Bet nepalikti jų 
vienų, kaip buvo daroma iki 

Lietuvių Enciklopedijos re- šiolei. Jų pasirodymus ir treni- ' 
dakcijos narys Antanas Mažių- ruotes turi lydėti daug lietuviš 
lis šia tema turėjo paskaitą kui kų akių ir rankų. Dar ne vis- 
tūriniame sufcatvakaryje. kas yra žuvę, tik reikia noro ir

Prelegentas, kuris yra buvęs pastangų.
ir vėl yra lituanistinės mokyk- Stasio Santvaro apžvalga. I 
los mokytojas, kuris visados Lapkričio 11 d. Neolituanai | 
stengiasi būti su mūsų priau- šventė 40 metų sukaktį. Kuni- 
gančia karta ir dažnai dalyvau- gas Jonas Švagždys, Brocktono 
ja jaunimo stovyklose, savo žo-1 seselių kapelionas, šventė 80 į 
dyje pasakė labai daug karčios metų amžiaus sukaktį. Tai la- | 
tiesos lietuviškumo reikale. Tas bai taurios ir didelės lietuviš- 
buvo taikoma daugiausia pa- kos širdies kunigas ir žmogus, 
tiems tėvams, o kartu ir vi- Jau pasirodęs dr. Kazio Gri
siems lietuviams. Jis sakė, kad i niaus knygos Il-ras tomas. Li- 
tragiškiausia esą, kad tėvai nu- j tuanus žurnalo Nr. skirtas Lie- 
tausta greičiau nei vaikai. Pa- S tuvos rezistencijai. Dr. Juozas 
vyzdžiais nurodė savo teigimo Girnius jau redaguoja 28-tą to 
patvirtinimą. Motina, su Lietu- mą Liet. Enciklopedijos, 
vos universiteto diplomu, kuri
ir čia jau yra. pakopusi aukš- VAKARAS LITUANISTINEI 
čiau, atėmė iš dukros lietuviš- į MOKYKLAI PAREMTI 
ką knygą, esą nepatogu prieš
amerikiečius. Jaunimo organi- Iš vakaro diskutavom lietu- 
zacijos vadovė nupirkusi angliš j vybės išlaikymo klausimą, o šis 
ką maldaknygę savo dukrai ir1 vakaras, jau virtęs tradiciniu, 

irgi buvo viena iš priemonių

\-
Lietuviškas švietimas

Prez. Kennedy ir dukrelė Caro- 
line stebi ledo rutulio rungtynes 
Hyannis, Mass.

geros muzikos kritikų įvertini
mo.

Akomponiatore yra pakvies
ta Lea Lesta-Miller
turėjo eilę savo rečitalių.

Bostono ir apylinkės lietuviai

MŪSŲ KOLONIJOSE
VCorcester, Mass,

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 28 5

jo poetines
jas.

kūrybos mokyto-

Gražiai paminėtas Maironis

Spalio 18 d. Maironio parke 
jaukiai įrengtoje šiais metais

Jaunime, imk Maironį ir 
skaityk!

Toliau paskaitoje nurodė Mai
pastatytoje salėje surengtas lie j ronio reikšmę tautiniam atgi- 
tuvių tautinio atgimimo dai- j mimui, jo populiarumą tautoje, 
niaus Maironio šimto metų gi- nė vienas lietuvių poetas nėra 
mimo sukakties paminėjimas, susilaukęs tiek daug laidų savo 
Būdinga, kad kaip tik šiais Mai raštų, kiek “Pavasario balsai” 
ronio metais Labdaringos drau-. susilaukė, šeštoji laida skaito- 
gijos vadovybė pasirūpino pas- ma testamentinė, išleista prieš 
tatyti ir gana skoningai įreng- autoriaus mirtį ir jo paties per 
ti dainiaus vardu pavadintą sa-Į žiūrėta, ištaisyta ir naujai per- 
lę. Worcesterio lietuviai gali di- į rašyta. Lietuvos nepriklauso

mybės laikais Maironis buvo 
kiek primirštas, nors gimnazi-

džiuotis vieninteliai visoje A- 
merikoje turėdami garbingo
tautos poeto vardu parką su jose. mokiniai dar deklamuoda- 
giažia sale. Tas parkas, buvu- vo jo eilėraščius. Po II Pasau- 

_; šio Šv. Kazimiero parapijos kle- jjo karo, antros Lietuvos oku- 
bono J. Jakaičio pasiūlymu, Mai pacijos metu, Maironis vėl iš- 
romo vardu pavadintas 1923 m., ■ ^įĮ0 vjsa savo didybe ir gro- 
kada Lietuvoje Maironio poe-1 žiu. Ir jis dabar yra tautoje 
tiška žvaigždė jaunųjų rašytojų gyvas, kaip ir anais caro prie-

žodžius tiesiog visus užbūrė. Po 
deklamacijos St. Santvaras iš
sireiškė; “Iš tikrųjų, koks didis 
Maironis, tokie žinomi eilėraščiai 
ir kiek įspūdžio sukėlė.”

Pasveiko I. Nauragis
Buvęs operos solistas Ip. Nau 

ragis buvo gavęs širdies prie
puolį ir ilgesnį laiką gydėsi šv. 
Vincento ligoninėje. Jau sugrį
žo iš ligoninės ir pamažu pra
deda atlikinėti Šv. Kazimiero 
bažnyčioje vargonininko parei
gas.

— Gražina PanJiukonytė - 
Kriaučiūnienė su savo vyru Ro
mualdu mašina buvo atvykusi 
iš Kankakee, III., į Worcesterį 
aplankyti savo tėvų.

— Rašyt. A. Giedrius su sa
vo šeima persikėlė vėl į Wor- 
cesterį ir apsigyveno ponų Mik 
šių name 26 Woodland Str., 
Worcester 8, Mass. Pr.

| reigas. Krikšto apeigas atliko 
: kun, Pacevičius. Po krikšto pas

■AugSaičaus susirinko nemažas 
skaičius svečių, o taip pat, da
lyvavo ir Šv. Jono parapijos 
klebonas kun. P. Ažubalis ir 
kun. Pacevičius.

Dar dalyvavo ir iš toliau at
vykusių svečių. Augaičiai dar 
augina sūnų Vidą ir dukrą Sil
viją, kurie džiaugiasi sulaukę 
broliuko Edvardo Prano.

Svečias

Meluoti, tai parodyti, kad nepai
soma Dievo ir bijoma žmonių.

— Piutarchas

j VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
U ŪSU SPECIALYBE.

I PRECIN PHOTO STUDIO
I 40<t8 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 
Į (Incorporated)
I EDVARDAS ULIS, aav.

kuri irgi

buvo temdinama. spaudos laikais. Baigdamas žo-
Minėjimą pradėjo ir įžangos dį kalbėtojas kreipėsi į jauni-

čia pat prie bažnyčios akivaiz
doje kitų jai įteikusi. Kaip to
kia motina galinti skiepyti sve
timam jaunimui lietuviškumą, 
kai ji to nedaro su savo vai
kais. Inteligentė motina, kuri 
dar blogai naudoja anglų kal
bą, rašo laišką savo septynių 
metukų dukrai į stovyklą an
gliškai.

Kai jis buvęs lituanistinėj 
mokykloj prieš kelis metus ir 
sugrįžęs dabar, jis mokyklos 
jau nebepažinęs kaip mokinių 
skaičiumi, taip ir pačiu moks
lu. Skaičius sumažėjęs, o prie 
“o” raidės jau dedame nosinę. 
Ir taį daro mokiniai, kurie jau 
eilę metų lanko mokyklą.

Kaip atrodo klausimas, kad 
tiek daug lietuvių nesudarėm 25

tam klausimui paremti.
Maldą sukalbėjo kun. Jonas

Klimas, o mokyklos tėvų komi
teto pirm. Bronius Paliulis, sa
vo trumpame žodyje peržvelgė 
Amerikos lietuvių gyvenimą. 
Senieji ateiviai parodę labai 
daug atsparumo tautų tirpini
mo procesui. Parapijos, mokyk
los, laikraščių leidyklos, chorai, 
pašalpinės, religinės ir politinės 
organizacijos yra jų darbų pa
minklai ir darbo vaisiai. Šian
dien dar užtinkame trečios kar
tos lietuvių, kalbančių lietuviš
kai. Naujoji ateivių banga at
nešusi irgi daug. Tai lyg atgi
męs gyvenimas naujais talen-

lietuvių studentų Fordhamo uni pėdija, statomos

žodį tarė minėjimo rengimo ko
miteto pirmininkas V. Mačys. 
Į garbės prezidiumą prie gėlė

Kaip apsaugoti savo vaikus nuo 
i nusižengimų ? Žinių rasite tik ką 
I išėjusioj knygelėj

Husižengimii išvengimas
Šią 'knygelę paruošė mokytoja 

Magdalena Šulaitienė ir Pranas 
Šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kai, buv. Cook apsk. prokuroro 
pad. Knygelės kaina 35 et. Pini- 

į gus su užsakymais siųsti:

“D R A U G A S"
i 4545 W. 63rd St. Chicago 29, I1L

Kanadoje
Toronto, Ont.

Krikštynos

Prano ir Albinos Augaičių 
sūnus buvo pakrikštytas spa
lio 28 d. Šv. Jono Kr. bažny
čioje. Krikšto tėvais buvo A. 
ičepukas iš VVellando ir Gražina 
Augaitytė iš Toronto, kuri vie
noj įstaigoj eina atsakingas pa-.

mą ir ragino skaityti Maironio 
raštus: “Jaunime, imk Maironį 
ir skaityk!”

Pr. Račiukaičio vadovaujami 
šeštadieninės mokyklos moki
niai padeklamavo iš Maironio

prašomi nepraleisti tokios re- m*s *r Maironio paveikslu pa
puošto stalo pakviesti šie as
mens: kun. J. Steponaitis, ra
šytojai St. Santvaras ir A. Gied poezijos, o keturios skautės (.J.! 
raitis (Giedrius), L. Enciklope-'Garsytė, Gedvilaitė, D. Mačy- 
dijos leidėjas J, Kapočius, dr. Į tė ir D. Pauliukonytė) pakaito- 
B. Matulionis, Meno Mėgėjų Ra-1 mis paskaitė baladę “Čieins- 
telio pirm. K. Adamavičius, 26 kas”.

i Vyčių kuopos pirm. J. Drums- Meno Mėgėjų Ratelio choras, 
i tas, Labdaringos draugijos pir- [ vedamas muz. J. Beinorio, pa-1 

Ši sekmadienį matysime L. ■ mininkas A. Kuzmickas, skautų dainavo Maironio sukurtas dai-1 
Fuldos, 4 veiksmų komediją Nevėžio tunto tuntininkas P. nas: Jaunimo giesmė, Lietuvai 
“Mokykloj draugai”. Sutapi- Molis, skaučių Neringos tunto brangi, Ten kur Nemunas ban- 
mas — “Mokyklos draugai’ tuntininkė L. Garockienė, skau guoja, Miškas ūžia, Kur lygūs 
ateina į pagalbą jaunimui, nes tų tėvų komiteto atstovas J. laukai ir Kur bėga Šešupė, 
šio parengimo pelnas skiriamas Pipiras, LB vietos apylinkės Minėjimas baigras Maironio 
Putnamo vasaros stovyklos
statybos rėmimui.

Rūpinamės lietuvybės išlaiky

tos progos.
Bilietus kurie dar neturi bus 

galima gauti prie įėjimo.
Studentams Ibilieto kaina vie

nas doleris. Iki pasimatymo 
koncerte.

KULTŪRINIS ĮVYKIS IR 
PARAMA JAUNIMUI

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

lAiooino ELECTROniCS
ITV-RAOIOAI -OUOST. REKORDERIAI j 
, STEREO FONOGRAFAI-PLOKSTEL
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPŲ 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam temlauslos kainos Ir garantija

tais, literatūroje, muzikoje, me ' mu vasaros stovyklos yra viena 
ne ir kitur. Leidžiama emciklo- į§ priemonių ir ramsčių lietu-

kultūros reikalų vedėjas Pr. parašyta giesme “Marija, Ma- 
Račiukaitis, prof. V. Mantau- rija...” Nepaisant nepalankaus 
tas ir Pr. Pauliukonis. Kun. J. oro, visą dieną dribo šlapias 
Steponaitis atkalbėjo invokaci- sniegas, o vakare pradėjo šal-
ją, paskaitęs vieną iš Maironio 
parašytų giesmių. Po himnų ra-operos, eina Vybeį išlaikyti. Kas gali nenorėti 

versitete vasaros lituanistikos nauji žurnalai. Tas net ameri- padėti šiame reikale? Čia miūsų j šytojas Stasys Santvaras papa- 
semestrui. Jau eilė šeštadieni-į kiečius priverčia pagalvoti apie visų pareiga. šakojo savo jaunystės — mo-
nių mokyklų išnyko, o liku- lietuvius. Taigi sekmadienį, gruodžio 2 kiniško gyvenimo 1915-18 me
stoms irgi jau reikia ruoštis lai, Jis taip- pat kėlė susirūpini- 3 vap p. p. visi į “Mokyklos tais Vilniaus “Ryto” gimnazi-
dotuvems. To viso priežastys: ;mo dėl nutautėjimo. Kas ištiks
namas, automobilis, dvi televi
zijos šeimoje ir noras, kaip vie-

visą tą lietuvišką gyvenimą, jei 
gu mes būsime abejingi lietu-

draugus” So. 
School salėje.

Boston

LIETUVIŲ KALBA 
UNIVERSITETE

Jau eilė universitetų studen 
gas ir pratinti jaunimą prie tams leidžia lietuvių kalbą pasi

nas mokinys atsakęs: “Aš bū- viškumui ir vaikai nesimokys 
siu žydas ir masonas”. Į klausi- lietuviškai. Skatino prenumeruo 
mą, kodėl? Jis atsakė, kad tik ti lietuviškus laikraščius ir kny 
jie valdo pinigus.

Net keliolika asmenų pasisa- i skaitymo. Ragino ugdyti meilę 
kė tuo reikalu ir tuo pačiu rū- I savo tautai ir tėvų žemei, 
pėsčiu. Kai vienas pasisakė, kad i Programą išpildė solistas B. 
su tuo nesutiksiąs ir nurodė Povilavieius, akomponuojant J. 
puikią studentų stovyklą Cape 'Gaideliui ir smuik. Izid. Vasy- 
Cod, kurioje buvo apie 80 stu- liūnas, akompanuojant Vyt. Va 
dentų. Prelegentas paminėjo pa i syliūnui. Veikė loterija ir svar

High j0je patirtus įspūdžius apie Mai 
j ronio “Pavasario balsus” ir pa
mėgimą Maironį deklamuoti. Vė 
liau Kaune jam teko jau gyvą 
Maironį pamatyti ir iš tolo ste
bėti einantį su A. Jakštu pasi
vaikščioti. Dar vėliau išleidęsrinkti, kaip vieną iš privalomų 

kalbų. Harvardo universitete ®avo rinkinį, užra-
Algis Makaitis kreipėsi į uni
versiteto vadovybę, kad jam 
būtų leista laikyti egzaminus iš

šęs dedikaciją ir išdrįsęs nueiti 
pas Maironį į butą ir įteikti 
jam savo poezijos rinkinį. Po

lietuvių kalbos ir jie būtų už- | to Pas rašytoją V. Mykolaitį, 
skaityti. Sutapimu dr. Marija ! Putinj* ir kitomis progomis daž

vardėmis vietos dvi studentes biausia spaudos kioskas, kur p. Gimbutienė dirba Harvardo uni 
versitete ir (Makaitis pas ją iš-iš tos stovyklos, kurios pačią p. Kulbokai išplatino nemaža 

pirmą stovyklos dieną jam nu- i kiekį lietuviškos spaudos, 
siskundė, kad visi kiti iš jų juo

ti. Žmonių j minėjimą buvo 
susirinkęs gana gausus būrys. 
Minėjime buvo numatytas ir 
antras prelegentas anglų k. pro
fesorius V. Mantautas, kuris, 
neatvykus lauktiems klausyto
jams, savo paskaitos neskaitė. 
Visas minėjimas praėjo jau
kioje nuotaikoje, sklandžiai su
organizuotas ir neilgas.

Maironis vis tik didis
Po minėjimo pagerbti bosto- 

niškius svečius buvo surengtas 
kuklus priėmimas, kurio metu 
dalyviai pasidalijo patirtais įs
pūdžiais apie Maironį ir Wor- 
cesteryje jo vardu esamą par
ką. A. Venclovas tikrai meniš
kai padeklamavo “Vilnius prieš 
Aušrą” ir “Trakų pilį”. Dekla-

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI., WR 5-8063

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė.,

Chicago 29, HL

3321 S. Haisted St - CLiffside4-56651

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a., PB 6-1063

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FKontier 6-1882

4i%
current dividend

5%
kiasi, kad jos kalbančios lietu
viškai.
" Prelegentas parinkęs skau
džiausius atsitikimus, kad dau
giau atkreipti dėmesį, nes jeigu 
tokiu tempu nutautės tėvai, tai 
greit rinksimės mokyklos lai
dotuvėms.

Buvo laibai konkrečių pasiū
lymų, Kelti spaudoje ne tik ne 
geroves, bet ir iškylančius lie
tuvius, parodant ir paskatinant 
kitus, kad lietuviai yra gabi 
tauta. Visos lietuvių bendruo
menės pareiga sudaryti lietu
višką nuotaiką mokyklai. Moti
nų ir moterų klubo pareiga ne 
politikuoti, o daugiau dėmesio

BALTŲ KONCERTAS 
BOSTONE

Pirmasis šios serijos koncer
tas įvyks gruodžio 6 d. 8:30 v. 
v. Jordan Hali patalpose.

laikė lietuvių kalbos egzami
nus. Kur nėra lietuvių kalbą 
mokančio universiteto persona
lo, jie persiunčia studentų dar
bus į kitus universitetus ir gau
na įvertinimą ir užskaitas.

— Kazys Merkis, žinomas
Koncerto programą išpildys šachmatų vadovas ir žaidėjas, 

latvių operos solistė Ludmila kuris darbe buvo nusilaužęs ko- 
Sepe, sopranas, kuri baigė Ry- ją, po poros mėnesių ligoninės, 
gos konservatoriją ir,debiutavo jau sugrįžo į namus ir pradeda 
Liepojaus operoje. Sovietams rūpintis šachmatininkais, ' nors 
okupavus Latviją, pasitraukė į dar vaikšto ant ramentų.
Vokietiją kur ir dabar gyvena. 
Ludmila :Sepe turėjo eilę reči
talių Vokietijoje, Danijoje, švei 
carijoje, Švedijoje, Anglijoje, 
Canadoje ir įvairiuose Ameri
kos miestuose. Visur susilaukė 
šilto publikos priėmimo ir labai

Du respublikonų broliai susitinka Washingtone. Kentucky šen. 
Thruston Morton (kairėj) jau yra senate antras terminas, gi jo 
brolis Rogers kongresan išrinktas šįmet Marylande.

niau susitikdavęs tautos dainių.
Kaip prelegentas prisipažino,
Maironis buvęs netiesioginis i matoriaus įsijautimas į poeto

on investment bomu 
DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Už 4 metų investmento bonus mokame 4J£% dividendų kas pusmeti ir 
dar išmokėsime po Ua% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 
Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

KAZĮ K FURNITURE CO.
5905 So. Kedzie Avė., PR 8-1331, Chicago 29, III.

Specialus išpardavimas matracų — BURTON 
DIXIE (Slumber on) RESTONIC Dr. Fuller, 
HOLLYWOOD lovos ir kiti modemiški baldai. 
Prieš pirkdami baldus patikrinkite kainas pir
miau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau negu 
kitur.
GAMINAME BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS

Pasirinkite stilių ir medžiagą, kuri jums patinka. Taip pat 
atnaujiname senus baldus.

JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAIČIAI
Jam esant ligoninėje lietuvių 

komanda turėjo rungtynes su 
Harvardo universitetu ir jas 
pralošė. Lapkričio 30 d. turės 
rungtynes su Sylvenia koman
da, kurios vyks So. Bostono 
Liet. Piliečių d-joj. K. Merkis 
nors telefono pagalba rūpinasi 
sudaryti komandą, kuri gerai 
atstovautų lietuvius.

— Eugidijus Jakulis, atlikęs 
karinę prievolę Amerikos ka
riuomenėje, jau sugrįžo į Dor- 
chester pas tėvelius. Savo atei
ties gyvenimą mano pasukti 
elektronikos kryptimi.

— Nauja teisininkų valdyba. 
Bostono teisininkų draugijos ‘ 
valdybą šiems metams sudaro: 
dr. Edvardas Jansonas, dr. Bro 
nius Mikonis ir Juozas Vembrė, 
kand. Pr. Lembertas ir And. 
Keturakis.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Vlrginia 7-7747

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visa diena. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad- „ 9 „ 8 „
Šeštad. 9 12:80

anticipated dividend 
on investment aocounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehiU 6-7575



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 28

DR. JANEVIČIUS PASKIRTAS KLINIKOS 

DIREKTORIUM

Dr. V. Janevičius

Šiomis dienomis dr. Vincas 
Janevičius, dirbęs Veteranų 
Administracijos ligoninėje vyr. 
gydytoju Danville, III., paskir
tas Kankakee valstybinės ligo
ninės naujuoju klinikiniu direk-

dymų - tyrinėjimo 
gi vėliau buvo paskirtas mote
rų tarnybos vedėju.

torium. Ši vieta nuo 1961 metų 1 1960 m. dr. V. Janevičius at-
sausio 1 d. .buvo laisva, t. y., vyko į Veteranų Administraci- 
nuo to laiko, kai tos ligoninės jos VVest Side ligoninę Chica- 
superintendentu buvo paskir- goję, kad pabaigtų psichiatri- 
tas dr. Gabrielius Misevičius, jos srityje specializuotis, idant
Visą laiką buvo ieškoma tinka
mo kandidato tokiai atsakingai

CHICAGOS ŽINIOS
ADVOKATAI NEIŠDUODA 

SAVO KLIENTŲ
Chicagos advokatai William 

Barnett ir George Crowley ne
išduoda vidaus taksų skyriui 
(Internal Revenue Service) var 
dus dviejų klientų, kurie užmo
kėjo valdžiai $280,000 užsiliku
sių taksų. Federalinė valdžia 
per 18-ką mėnesių bandė išgau 
ti jų vardus, kad galėtų juos 
patraukti į kriminalinį teismą 
už pavėluotą taksų mokėjimą

KANDIDATAI Į MIESTO 
MERUS

Chicagos meras Richard Da- 
ley, grįžęs iš atostogų, dar ne
pasakė, ar jis kandidatuos į 
merus ar ne. Iš respublikonų 
pusės Benjamin Adamoivski 
jau išstatė savo kandidatūrą, 
gi kiti respublikonų partijos 
pareigūnai nori išstatyti Ed
mund Kucharski į merus.
PAMINĖS ATOMINĖS ENER 

GIJOS SUKAKTĮ
Chicago miestas gruodžio 2 

d. paminės 20 metų sukaktį, 
kai Chicagos universiteto spor
to aikštėje pirmą kartą buvo 
sukontroliuota atominė energi
ja. Į minėjimą suvažiuoja 32 
mokslininkai ir technikai, anuo 
met dalyvavę pirmame atomi
niame bandyme.

NAUJOS AUTOMOBILIŲ 
LENTELĖS

Illinois valstybė gruodžio 1 
d. pradės pardavinėti 1963 me
tų automobilių lenteles, kurias 
galima iškabinti nuo tos pat 
dienos. Kurie bandys važiuoti 
su senom lentelėm po vasario 
15 d., bus areštuojami. Pernai 
valstybė išdavė 3,388,000 au
tomobilių lentelių. Naujos len
telės yra žalios spalvos su gel
tonais numeriais.

RADIJO STOTIS IR MBC 
TINKLAS

Chicagoje radijo stotis WC- 
FL (1000 kil.) greitu laiku pri
sijungia prie Mutual Broadcast 
ing kompanijos tinklo.

CUKRUS NETIRPSTA JOS 
BURNOJE

Viena Chicagos radijo stotis 
pakartotinai transliuoja dainą 
apie Lizą, kurios burnoje cuk
rus netirpsta. Dienraščio repor- i 
teris patikrino, kad cukrus pra j 
deda tirpti Fahrenheito 340 , 
laipsnių karštyje. Žmogaus kū
no temperatūra yra apie 98.6 
laipsnių.

SPALVOTA TELEVIZIJA
Televizijos stotis WGN-TV 

(kanalas 9) pradėjo kaikurias 
programas transliuoti spalvo
mis. Spėjama, kad Chicagoje 
žmonės turi apie 125,000 tele-

klinikos direktoriaus vietai už- |vizij°s aparatų, galinčių prig
imti. Tinkamiausiu asmeniu pa- sPal'zot-as piogiamaš. 
sirodė dr. V. Janevičius. GYDYTOJŲ MOKYKLAI

50 METŲ
Dr. V. Janevičius gimęs Lie- ■ Chicagos Gydytojų mokyklai 

tuvoj, Vilniuje, kur studijavo lapRr 2g d gueina 50 metų j. 
universitete medicinų, vėliau tas 2 10Q tą mokyklą baigusių dar 
studijas tęsė Vokietijoje, Ham-i gydytojų beveik pusė tu.
burgo universitete, o baigęs 
studijas, gavo medicinos gydy
tojo lapisnj. Dirbo Hamburgo 
universiteto klinikos gydytojo 
darbą.

1951 m. dr. V. Janevičius at
vyko j JAV ir internship atliko 
South Shore ligoninėje Chica
goje. Netrukus jis (1953) m. 
buvo priimtas East Valstybinėn 
ligoninėn kaip štabo gydytojas. 
Po poros metų, 1955 m., jis bu
vo paskirtas į Galesburgo State
„ it • , .ti Drauge” jau galima gauti įvai-Research ligoninę, kur atliko ' rių kalėdinių kortelių. Dabar jau 
...... , ,■■ pats laikas siųsti užsakymus, nespsichiatrijos praktiką. Čia JIS kuo užsakymo iki gavimo praeina 

įgijo vedėjo postą ir tęsė (ban- • ,TdaS špatas ‘būna1 UbaTapTrlutea
tarnybą, todėl galima pavėluoti su prisiunti-

RINKTNYS NR. 1
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortelė. Kaina $1.50

B. Be to, dar galima gauti anks
čiau išleistų įvairių, gražių Kalėdi
nių kortelių, kurioms sveikinimo 
tekstus yra parašiusi poetė Julija 
telė. Kaina $1.50.

C. Lietuvių dailininkų: P. Augiaus, 
V. K. Jonyno, P. Kiaulėno, J. Pau
tieniaus, J. Steponavičiaus ir T. Va
liaus. seniau išleistų 16 sveikinimo 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

korteles specialiai šilko spausdinimo 
būdu pagamintos su lietuviškais pie
šiniais ir sveikinimais. Dėžutėje 10 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 3
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

ninkų - klasikų Madonų su Kūdikiu 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 kortelių. 
Kaina $2.00.

2) Naujos. Jos pačios pieštas "Ka-
v ■ . ledų Senelis” su dovanomis. Dėžu-savo tautiečiui dr. V. Janevi- tėję 12 kortelių. Kaina $2.00.

„. . . .. , , . I 3) Lietuvos miestų herbai. SeniauC1U1 SekmeS tiek sveikatingumo | išleistos. Dėžutėje 8 kortelės. Kaina
tarnyboj, tiek lietuviškam visuo I

... . , RINKINYS NR. 4meniskam gyvenime, juo la-: ,. , . . „u Nauji jva.irus gražus religiniai Ka-
biau, kad Kankakee ir apylin-; ledų vaizdai su angliškais sveikini- 

, ,. v nnj tekstais: Madona, Holy Family,kėje lau praktikuoja nemaža į Little Ang-cls, Chcrub Christmas etc.
4 lietuvių daktarų, kurie galėtų1 usžutgJe 21 1<ortels' Kalna 

dirbti labdaros Balfo darbą,
Liet. B-nės apylinkės branduo-

įgytų teisę Amerikos Board 
egzaminams iš neurologijos ir 
psichiatrijos srities. Nuo 1961 
m. iki 1962 m. lapkričio vidurio 
jis tarnavo Danville ligoninėje.

Dr. V. Janevičius priklauso 
Chicagos Medikų d-jai, Illinois 
valstybės Medikų d-jai, Ameri
kos Medikų d-jai ir Amerikos 
Psichiatrijos draugijai.

Šia proga norime palinkėti

lį sudaryti.
Magdalena Šulaitienė.

vIOIN OUR
WARE

CLU

4 ptece 
place setting to sav&rs

Šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos, 
šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERWAKE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną bartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXWARE komplektai gau
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui. .. paštu pareikalavimai 
nepriimami. investment

Account*

DJSTRJCT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

ri savo praktiką Chicagoje. 
NESANTAIKA ŠEIMOJ

PoweU Herring, 5139 S. Ma- 
ryland, iššoko pro trečiojo auk 
što langą, kai jo žmona į jį 
paleido du šūvius iš revolverio. 
Jis nusilaužė nugarkaulį. Jo 
žmona buvo ant jo užpykusi.

KALĖDINĖS KORTELĖS
Christmas Cards

Užsakymus siųsti:

Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, Illinois

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
Ant kampo mūras. 2 butai ir 3 

kamb. beismente. Gazu šild. Garažas. 
$27,600.

Gražus meti. 5 kamb.. Alumin. 
langai. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. $12,900.

"Prte Jaunimo Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $19,890.

aukšto niūras. 8 metų. 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24,500

2 butų mūras. 5 ir 6 kamb. Alyva 
šildymas. Reikia pigiai parduoti. 
$26.500.

tO metų mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
Įr 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. Derėti nuo $32,700.

Elegantiškas ranch. Arti parko 7 
kamb. Įrengti plač. gyventi. $35,000.

Didelis bungaloiv arti 63-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil- 
dym. $19,900.

5 butų mūras. $5,000 nuomos. 
Naujas alyva šildymas. Garažas. 
$44,900.

Naujas mūras. 5 % kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18,500.

6 kamb. bungaknv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $1 3,700.

2-jų aukštų mūras, šviesūs, dideli 
2 butai. Naujas gazu šildymas. Ga
ražas. $24,500.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69fh Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

6 % kamb. visai naujas mūr., 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22,450.

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga
zu, plytelių vonia, susaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
mūsų įstaigos. Tik $16,400.

2 a. apartmentinis, nauja šilima 
gazu, 2 a. garažas, pajamų apie 
$14;OOO, M. pke. Tik $89,000.

2 butų po 3 mcig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26,400.

5 butai lr biznis. T-abai geroj vie
toj, M. Pke, Įmokėti tik $15,000.

Graži 6 kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platūs 
sklypas. $21,500.

NERIS REAL
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. 2Į/2 kamb. butas su 
baldais, 1-me aukšte, Brighton 
Parke. VI 7-0351._______________

Marąuette Parko centre, atski
rame name išnuom. 4 kamb. butas,
3 mieg., centralinis šildymas.

GR 6-1985

Marąuette Pk. išnuomojami du 
kambariai su baldais, vyrui. At
skiras įėjimas. Telef. 436-4949.

Marą. Pke. išnuom. didelis kamb. 
vyrui. Atskiras įėjimas ir visi pa
togumai. GR 6-3069.
............ .......... ........................................... ......... ... i

Išnuom. kambarys 6 ka.mb. bu
te prie 2-jų suaugusių šeimos, su 
teise naudotis virtuve, vyrui arba 
moteriai. 6811 S. Claremont Avė.

Išnuojn. naujai atremontuotas 
6 kamb. apšild. butas 2-me aukš
te. Apžiūrėti po 5 v. v. 1521 So. 
49th Avė., Ciceroje.

Išnuom. 3 kamb. butas 2-me 
aukšte. Vandens šiluma. 7244 So. 
Artesian Avė. Marąuette Parke.

dėmesį j

RADIO PROGRAMA
v

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, iš stotie? 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Parduodama. Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Fiorists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas k 
‘Draugas”

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCK8

Kieklvenų sekmadieni nuo 
1:30 Iki 2:00 vaL n. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Hont.
Radio Statlon WLOA, Braddock.

Pennsylvants

Perskaitę “Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Bizniui — ofisui patalpa ir mo
dern. 6 kamb. butas. 2-jų ankštu 
mūras. Nauja statyba. $31.000.

MŪ1-. bungaknv. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50 p. loto. $19,500.

Biznis ir 3 butai. Geras namas: 
geroj vietoj. Garažas. $38,800.

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$200 nuomos. Alyva šildym. 18.000.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15,000 gryno pelno. Sumanus lr 
energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20.000 ar mažiau.

6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $49.500.

Naujas 3 butų modemus mūras. 
Muro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49,500.

2 butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41,000.

Pajamų bungalow, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19,950.

3 mieg., 3 metų mūras. Brighton 
p. Tik $21,800.

2 x 5 ir 3 rūsy. Iškelti vamzdžiai 
30 p. sklypas, 2 a. garažas, prie 
Maria H. S. Vertas prašomos kainos.

2 butų mūras. Geros pajamos, 
Gage p. $19,000.

Liuksus 6 kamb., 5 metu mūro 
ranch rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $3 2,500.

Gražus butas ir taverna su visais 
įrengimais, geras biznis, M. pk. Tik 
$24,900.

Visai nauji mūr. modernūs na
mai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
Iki $22,500.

11-3 AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdi; sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2% kamb. išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kaina $19,000.

10 METŲ (MŪR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA IR « KAMB. BUTAS

Mur. Gage Pk. Viskas naujai iš- 
dekoruota. Apsauga nuo potvynio. 2 
auto garažas. $29,500 arba geriausias 
pasiūlymas.

TIK S 18,000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė

dos sklypo ramioje Marąuette Pk. 
vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

2x5 BRIGHTON PK.
Labai švarus mūr. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500.

5 IR 4 KAMB. MARQl'ETTE PK.
10 metų 1% aukšto aukšto 10 

metų mūr._ Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35,500.

P. LEONĄ S
REAL ESTATE

2735 West 7 Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Geras med . 2—-4 ir 1—3 kamb.
aukštos paj.. centr. šild. gazu. Mar-
ąuette parke. $17.800.

Ten pat 6 kamb. tvirtas bung.
$16,200

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas
be.ism. centr. šild. gar. $18.700.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 55 pėdų sklypo. Luxus 
butas — geros pajamos. $35.000.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

ŠIMKUS
4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

72-ra ir Mozart, Mūr. bungalo\v, 
5 kamb., garažas, $18,700.

Prie Marąuette P-ko naujas bun
gaknv, 5 įĮj kamb. $17,300.

(i butų jnur. 2 metų Bargenas. 
$62.000.

Pajamų buugalovv, 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,900.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St. RE 7-9515

25 akrai ąžuolyno, su namais 
$7,000, įmokėti $1,000.

Restoranas 10 vienetų Motei & 6 
kamb. butas ant 95-tos St.

ti kamb. mūrine resid., šild. gazu, 
$1,500 .mokėti, už $16.500.

7 metų namas, garažas, sodas. 2 
akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter, Lernont, III., CL 7-6075

Parduodamas 7 kambarių namas 
su 2 mašinų garažu, porčium. 2% 
ha. žemės su 140 vaismedžių, gra
ži vieta, geras pirkinys, išsikelia- 
me. Sav. CL 7-2094.

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
priedų. M. p. Tik $20.600.

Mūr. 2x4 ir 2 k. rūsy, M. p. Ga
ražas. 3 0 p. lotas, $19,500.

Mūr. 2x6 Brighton p. Garažas, 
naujas gazo šild. $26,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. GSth St., HE 6-5151
2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 

garažas. Bright. Pk. skubiam par
davimui. $19,900.

6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. 
3klypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti 
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke
ramikos plytelių vonios. Alyva karš
to vand. šildymas. Garažas $250 mėn. 
pajamų. Savininkas apleidžia miestą, 
$31,900.

6 kamb. medinis. Nauja gazu šilu
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. 
Arti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skam
binti poniai Jakubėnienei

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospeet 8-2233

Mūr. 4 kamb., 80 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 8, geras, Brighton Par-
k,©.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,*00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 514 kamb. 

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke. I nl0, $2ū500.

$22,500. | Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 Wesr 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

Marų. P. mūr. 2x4 ir 2 k,, gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $19,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATUEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9
2301 W. 69th St.. Chicago

S TA N KUS 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 30, Illinois

PROGOS-OPPORTUNITIES

NEPRALEISKITE PROGOS!
Savininkas priverstas už suma

žintą kainą parduoti sliopping 
centre likerių biznį. Metinė apy
varta virš $100,000. Teirautis — 
VVA 5=5362, J. Stanaitis,

Parduodama groserių ir mėsas 
krautuvė, prie kampo. Įsigyvenęs 
biznis. OLympic 6-7034

Dėl ligos parduodama HARD- 
WARE krautuvė. Geras biznis, 
įkurtas prieš 12 metų. PO 7-2871, 
'RE 5-3210.

VYRAI IR MOTERYS

Reikalingas mažų užsakymų vi
rėjas — moteris ar vyras. Geras i 
atlyginimas.

DIANA’S RESTAURANT
2356 W. 63 St. PR 8-9661

HELP WANTED — MOTERYS

Jei mėgstate namų ruošos darbų 
ir atliekate Jį gerai, prašom skam
binti KU (i-4038 po 3 vai., popiet. 
Suaugusių šeiniai reikalinga moteris 
padėti kasdieną nuo I iki 7 v. p. p. 
— Skalbti, prosyti, valyti ir virti. 
Geras atlyginimas. Mes gyvename 
Oak Parke .arti Laike St. ir Seo- 
villc Avė.

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

Platinkite “Drauga”

2 namai ant 1 loto Marų. pk., ge
ros pajamos. $19,900.

Mūrinis. 3 mieg. garažas, naujas 
šildymas. M. p. $16,800.

Mūrinis,, naujas. 2x5%, Gage p. 2 
šildymai, 50 p. lotas. Kaina žema.

| 2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeiniai 
turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17,900.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
! ma. Garažas. Arti 66-os ir Mapie- 
wood. Tič $17,000.

1 % aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

S bot. mūrin. 4—5—8, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 lr Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

CICERO—BERWYN
2 butai — 4 ir 2 kamb. Gazo ši

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $26,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb.. ba-

seboard šilima. Apsauga nuo potvy-

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

Savininkas išsikelia į Europą.. Rei
kalinga greit parduoti. Geras C 
kamb., 3 mieg. modernizuotas bun- 
galow. Prie 62-os ir California. 
Daug vertingų priedų. .Žema kai
na.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dotvnspouts. Ringai, bnn.
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, E 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas — “gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kai; 
ir "galvanized”. Dažymas Iš lauko 
"Tuckpointing". Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų lr naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-OO47, RO 2-8778»♦♦♦>♦♦♦«♦«♦ .................. .

HEATING CONTRACTORS]
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vienintėliai iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277il442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI.

| MEDICINOS IR 
kitokį pastatai!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinlui 

GA 5-5807

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning Į nau
jus lr senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit lr sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
REATING & SHKET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 9, IU.

Petrauskas Construstien Co,
2523 W. 69th St. PR 8-3792 

Statomi gyvenamus namas ir 
kitokius biznio pastatas
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Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto rezoliucijos

Priimtos 1962 m. sesijos metu

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 28

. .1. LAISVINIMO VEIKLOS 
REIKALU

V.LĮKO sesija, išklausiusi Vii-i 
ko ir Vykdomosios Tarybos pir
mininkų pranešimus apie atlik
tuosius ir planuojamuosius dar
bus, užgiria jųjų veiklą ir pa
teikia ateities darbų gaires.

Vliko sesija, apsvarsčiusi e- 
samąją padėtį ir aptarusi toli
mesnę Lietuvos laisvinimo akci
ją,

nutarė:
kreipti ypatingą dėmesį į ko

munistų ofenzyvą mūsų atspa
rumui palaužti, jėgoms suskal
dyti ir išeivijai suklaidinti;

stiprinti pavergtosios tautos 
išsilaisvinimo viltis;

remti krašte kovojančius bro
lius ir seseris prieš rusifikaci
ją, indoktrinaciją, persekioji
mus ir priespaudą;

atskleisti laisvajam pasauliui 
Maskvos daromus Lietuvoje re
liginio, tautinio ir kultūrinio ge
nocido nusikaltimus;

pritarti JAV senatorių ir kon 
gresmanų žygiams kelti Lietu
vos laisvės bylą Jungtinėse Tau
tose ir skatinti lietuvių išeiviją 
prie to prisidėti ir visokeriopai 
juos remti; tuo pačiu reikalu 
kreiptis ir į kitų valstybių par
lamentų ir vyriausybių vyrus, 
o taip pat ir į tų kraštų lietu
vių išeivijų tokius žygius viso
keriopai remti;

reikalauti Jungtinėse Tautose, 
tarptautinėse konferencijose, o 
taip pat ir per spaudą, kad 
sovietinė okupacija Lietuvoje 
būtų panaikinta;

palaikyti gyvą ir aktualų Lie
tuvos išlaisvinimo klausimą tarp 
tautinėje plotmėje, susiejant jį 
su Antrojo Pasaulinio karo pa
likimo likvidavimu ir. su visa 
Centro ir Rytų Europos pro
blema ;

atkreipti ypatingą dėmesį į 
naujai besireiškiančias tendenci 
jas Europos Taryboje (Neatsto
vaujamųjų Valstybių Komisijo
je), kad būtų išvengta Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių in
teresų pažeidimo ir diskrimina
cijos;

stiprinti bendradarbiavimą 
su Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimu ir kitomis tarptautinėmis 
ir pavergtųjų tautų organizaci
jomis Lietuvos laisvės bylos la
bui;

siekti glaudesnio bendradar
biavimo su Lietuvos diplomati
niais ir konsuliariniais atsto
vais, Amerikos Lietuvių Tary
ba, Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene, Lietuvos Laisvės Komite
tu ir kitomis organizacijomis;

sudaryti jaunųjų akademikų 
patariamąją komisiją Lietuvos 
laisvinimo darbams plėsti ir in
tensyvinti;

1963 metais atitinkamai at
žymėti Vliko veiklos dvidešimt
metį.

2. POLITINĖS KONSOLIDA
CIJOS REIKALU

1943 metais nepriklausomo
sios Lietuvos partijos ir kovos 
organizacijos sudarė bendrinį 
politinį organą — VLIKĄ.

Vliko pagrindinis tikslas yrą 
kovoti dėl Lietuvos laisvės ir 
remti lietuvių tautos pastangas 
atstatyti Lietuvos nepriklauso
mybę ir sugražinti suverenines 
teises pačiai tautai spręsti savo 
likimą ir valdymosi formą. Tau
tos suverenumas ir jos valia 
yra pagrindas, kuriuo Vlikas 
rėmė, remia ir rems savo vei
kimą.

Vlikas, imdamas dėmesin 
smarkiai besikeičiančias tarp
tautines aplinkybes ir tai, kad 
šių besikeičiančių įvykių rai
doje, gali būti netrukus iškelta

Europos santykių sureguliavi
mo problema visoje jos platu
moje, kada būtų paliestas ir to
limesnis Lietuvos likimo klau
simas, pakartotinai kviečia po
litines grupes, turinčias tuos 
pačius, aukščiau minėtus, sie
kimus, jungtis į Vyriausiąjį Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komitetą vie 
ninga valia ir bendru ryžtu to
liau sutartinai kovoti už Lietu
vos nepriklausomybės ir suve
reninių tautos teisių atstaty
mą.

Šiam tikslui siekti Vlikas su
darė komisiją šių asmenų: dr. 
K. Šidlausko, L. Šmulkščio ir 
J. Talalos.

3. SANTYKIŲ SU PAVERG
TĄJA TAUTA KLAUSIMU

1940 metais, Sovietų Sąjun
ga, okupavusi Lietuvą, tuojau 
ėmėsi priemonių atskirti Lietu
vos gyventojus nuo bet kurio 
susižinojimo ir santykių su lais
vuoju pasauliu. Okupantas Lie
tuvą aptvėrė spygliuotų vielų 
tvora ir apjuosė mirties zona. 
Sovietų pažiūros ir praktika 
šiuo reikalu nepasikeitė. Tai į- 
rodo dar tik praeitais metais 
su dideliu įkarščiu Berlyne pas
tatytoji gėdos siena.

Sovietų agentų peršamieji kul‘ 
tūriniai mainai yra tik Sovietų 
Sąjungos politinis manevras, pa 
čių sovietų nusakytas šiais žo
džiais :

“Menąs nėra nei pats sau tiks 
las, nei vien tik individualaus 
pasigerėjimo dalykas.

Menas mums yra audringas 
veiksnys, išgyvenimas, kuris re- 
voliucionuoja įr išryškina mūsų 
tikslus,

Menas mums yra kolektyvinis 
siekimas, dvasinis bendravimas, 
masių nujautimo įprasminimas 
ir jų valios įkūnijimas.

Menas mums yra priemonė 
klasių neapykantai prieš kapi
talizmą skelbti ir, komunizmo 
bei beklasės visuomenės atžvil
giu, mūsų valiai išreikšti.

Mes negaištame ateities ap- i 
mąstymams; mes gyvename 
šiandien ir mūsų kova vyksta 
dabartyje, kad revoliuciniu ke-; 
liu ją pakeistume.”

Tokios padėties akivaizdoje, 
nėra jokios abejonės, kad Mask 
vos agentų siūlomieji mainai ir 
bendradarbiavimas su okupuo- į 
tosios Lietuvos institucijomis te 
gali turėti tų pačių tikslų. Dar 
daugiau, jie būtų naudojami 
laisvojo pasaulio lietuvių at-1 
sparumui palaužti, užslopinti pai 
vergtosios tautos viltį išsilais-. 
vinti iš rusiškosios vergijos ir 
komunistinės nelaisvės. Krem
liaus agentai siekia netiesiogi
niu būdu šia akcija sušvelninti 
Maskvai nepalankius Lietuvos' 
į Sovietų Sąjungą inkorporaci
jos nepripažinimo padarinius, 
kad laiko tėkmėje galėtų išgau
ti esamosios padėties pripažini
mą. Mes ypatingai kreipiame 
lietuvių visuomenės dėmesį į 
1962 metų lapkričio 3 dienos 
Valstybės Departamento pareiš
kimą:

“Valstybės Departamentas ne 
pripažįsta Pabaltijo valstybių 
jėga į Sovietų Sąjungą, inkor
poracijos ir todėl negali remti 
kultūrinių mainų su sovietų o-' 
kapuota, Lietuva. Tolygiai nėra 
skatinamos amerikiečių kultūri
nės grupės vykti į tą sritį.”

Vlikas Smerkia, visus .tuos,i 
kurie remik bendradarbiailmą 
su Maskvos agentais ir kviečiai 
lietuvių visuomenę boikotuoti 
tokio bendradarbiavimo talki
ninkus.

1962 m. lapkričio 11 d.

Prie už laisvę žuvusiems paminklo, kai buvo padėtos gėlės praeitą sekmadienį, uždarant Kultūros 
kongresą. Nuotrauka V. Noreikos

Lituanistinių mokslų sekcijoje
Kultūros kongrese lituanisti- įrašytų dainų per 90 ritinių, 

niai mokslai susilaukė plataus Jos laikomos Pas. Liet. archy- 
dėmesio. Salė buvo perpildyta, ve.
Posėdžius atidarė prof. Pr. Skar 
džius ir pats davė kalbinę stu
diją apie Dievo ir Perkūno žo
džių bei sąvokų susidarymą, rai 
dą. Dievo vardas savo daryba
senesnis, kaip Perkūnas. Dievo • tarpe 200,000 dainų tekstų ir 
vardas sutinkamas keliose in- 35,000 melodijų. Sovietų metu 
doeuropiečių kalbose (indų, grai tas lobynas labai mažai padidė- 
kų, lotynų), gi Perkūno žodis jęs.
beveik neturi giminaičių. St. Barzdukas savo paskaito

je kalbėdamas apie mūsų rašy
bą, pabrėžė, kad turime laikytis 
jablonskinės rašybos. Painfor
mavo apie sudarytą naują pro-

, . , x * r, jektą didžiųjų ir mažųjų raidžiųbes sąvokos neturėjo. Ar Per-i ‘ . .... , . 1 vartojimo pavadinimuose. Visi
sudėtinių pavadinimų žodžiai ra-

žodžio “Dievas” pirmojo reikš 
mė yra ne šviesa, bet dangus 
(gaubimo prasme). Perkūnas 
iš pradžių individualios dievy-

kūnas pradžioje buvo tikrinis, 
ar bendrinis žodis — sunku nu
statyti.

Dr. J. Balys kalbėjo dainų
tyrinėjimo klausimais. Jis pas- j Mažąja raide rašomi’ tie pa- 
tebėjo, kad gausus procentas vadinimo žodžiai, kurie nebū. 
liaudies dainų yra individualių tini> nugako bet ir be jų
autorių kūrinys.

Daina vystėsi tarpsniais. Pap
rasčiausias garsas — šauksmas. 
Kaį jau atsiranda ritmas, esa
ma pakeliui j dainą, kuri išsi
vysto atsirandant prasmingiems 
žodžiams.. -

Kas atsiranda pirma

pavadinimas turi prasmę, pvz. 
Utenos valsčius.

Laikraščių ir knygų pavadini
mų didžiąja rašyti tik pirmąją 
raidę.

Kai prie dalyvio, padalyvio 
į ir pusdalyvio dar- yra bent vie- 

zo" 1 nas kaitomas žodis, tas jungi-
džiai, ar melodija? Dažnai tai ■ n-,g jšskįrjamas kableliu.
sukuriama kartu. Yra dainų, ' 
kurių tekstas tas pats, bet joms 
įvairiose vietose naudojamos ki-
tokios melodijos. Tai ženklas, į]justravo liaudies dainų, jo pa- 
kad žodžiai atsirado pirmiau, t-eg jrašytų, plokštele.

i Nutarta sudaryti sąlygas An- 
i tanui Mažiukui baigti paruošti 
spausdinimui studiją “Lietuviš-

o melodija atsirado vėliau. Ne 
visada tekstas ir melodija at
siranda kartu.

Mūsų dainos ryškios mino- o ,... . » kon krikščionybe. Senojo lietu-nnemis melodijomis, čia gausiai
aptinkamas lyrinis pobūdis. A- 
pie 80 mūsų dainų yra mote
rų sukurtos, tačiau naktigonės, 
šienapiūtės, dainos apie žirgą, 
mergelę, karo dainos ir kai ku
rios istorinės, atrodo, vyrų su
kurtos.

Anksti išsivystė pasakojamo
sios . dainos, dramatizuojančios 
kokį įvykį, vadinamos baladės. 
Seniausios lietuvių baladiškos 
dainos, yra “Karaliūno dąina”.

Lietuviai turi baladžių ir is- J 
torinių dainų, bet neturi heroi-! 
nio epo. Lietuvių būdui priešin
gas žiaurumas, kerštingumas, o 
tai neatskiriami epinio herojaus! 
palydovai.

Nepamatuotas tvirtinimas, 
kad pagal mūsų dainas lietu
viai nepažįsta meilės džiaugs
mo. Lietuvių erotinėse daino
se vartojama daug simbolių ir 
įstengiama daug švelniau išsi
reikšti, negu dabartinėse radijo 
dainose.

Perdrąsu būtų tvirtinti, kad 
daina neegzistavo be melodijos. 
Buvo albumų, spausdintų dainų 
tekstų. Poezija ir muzika gali 
ir skyrium gyventi. Dainų tyri-' 
mai prasidėjo nuo 1825 m., kai 
Rėza išleido savo rinkinį.

Tremtyje mūsų daina tebėra 
gyva žmonėse, choruose. Ame
rikiečiai prieš keletą metų. išlei
do lietuviškų liaudies dainų 
plokštelę. Išleista jos net ant
ra laida. Prof. Balys JAV yra 
įrašęs į plokšteles kelioliką šim 
tų. dainų, Juozas Būga surinko

Lietuvoje gimtosiomis kalbo
mis kūrybiniai veikalai yra la
bai sumažėję.

Dabar Lietuvoje yra saugoma 
615,000 tautosakinių dalykų, jų

šomi didžiąja, kai tie žodžiai 
eina esmine dalimi, pvz. Lietu- 

i vių Kalbos Draugija.

Šios paskaitos su diskusijo
mis užsitęsė per penketą valan
dų. Dr. Balys savo paskaitas

vių tikėjimo įtaka liaudies krikš 
čionybei”.

Rūpintis išleisti dr. J. Balio

Pranešame savo mieliems draugams ir pažįstamiems, kad 
pavergtoje Lietuvoje, po ilgų fizinių ir dvasinių kančių, ne
sulaukusi Tėvynei laisvės, nei pargrįžtančių vaikų, aprūpinta 
švent. Sakramentais, užmigo Viešpatyje mūsų mylimiausioji 
Motulė

A. -Į- A.
TEKLĖ JANKAUSKIENĖ
Giliausiame liūdesy liko čia jos dvi dukterys dantų gydy

tojos SOFIJA ALIŠAUSKIENE ir JADVYGA VYTU VIENS, 
sūnus Dr. BENEDIKTAS JANKAUSKAS, marti, žentai, 5 
anūkai ir kiti gimines. Rytprūsiuose liko jos duktė Elena. 
Červienė ir du anūkai.

Ilsėkis rainiai, Motule, ant šetekšnos upės kranto.

Y-

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl.......................... $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Pėtrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl.................. .................................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaeulata Press, Putnaim,. Conn., 1957 metais, 
150 psl........................................................................................ $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl....................................................... $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K, Baronas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
195? m. 558 psl...........................................................................$3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl........... ............................................................... $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ................................................ ................................ $4.00

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

j?

Lukošius, vikarai kun. Gaučias, 
kun. Stanevičius, kun. Panavas 
ir kt. Koncerto programa bus 
išpildoma net keturiom kalbom 
— lietuviškai, angliškai, itališ
kai ir vokiškai. Lietuvos iški
lieji solistai Baras ir Stankai
tytė padainuos eilę arijų ir lie
tuvių liaudies dainų, šis kon
certas bus ne tik lietuviška 
šventė Roselande, bet iir kartu

! “Lietuviškų dainų Amerikoje’ 
j II dalį. Ieškoti žmonių, kurie 
' perrašytų ir sutvarkytų a. a. J. 
Būgos tautosakos rinkinių už
rašus. Surasti žmogų, kuris iš 
juostelių perrašytų J. Būgos su 
rinktų dainų melodijas.

Kalbos rašybai suvienodinti 
sudaryta komisija iš St. Barz- 
duko, dr. P. Joniko, dr. Pr. Skar 
džiaus ir dr. A. Salio.

Įvertinta Lituanistinio insti
tuto veikla ir kviečiama jį rem
ti konkrečiais darbais.

J. Daugį.

CHICAGOJE
OPEROS ŽVAIGŽDĖS ROSE

LANDE
Šį šeštadienį, gruodžio 1 d., 

7:30 vai., parap. salėje įvyks 
Tėvų Marijonų Bendradarbių 
Roselando skyriaus rengiamas 
subatvakaris su vaišėmis. Kitą 
šeštadienį gruodžio 8 d. 8 vai., 
įvyks neeilinis koncertas, kuria 
me programą išpildys lietuvių 
operos žvaigždės Danutė Stan
kaitytė, Stasys Baras ir Alvy
das Vasaitis. Šiam koncertui pa 
sirengimas eina darniai, rengė
jams šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetui nuo
širdžiai talkina Visų Šventųjų 
parap. klebonas kun. Pranas

<,KA»l\SkAS
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dabai- atidara. ii- sekm. 11 v. iki 4 v.

mo vi n cT
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy mėty patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, III.

pasirodymas svetimtaučiams, 
kad ir Lietuva turi talentų.

Koncertu yra nemažas susi
domėjimas ir amerikiečių. Šias 
eilutes rašančiam teko turėti 
interviu su “Index Calumet’’ ir 
“So. End Reporter” korespon
dentais, kurių straipsniai ir 
nuotraukos apie koncertą pasi
rodys jų laikraščiuose.

—K. Brž.

.J. I. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2

4330-34 South Galifornia Avenue
' Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345»6 
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108 0*

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUe 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
108?l S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139

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

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VPEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

, < ■
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X Dail. Adolfas Valeška su
projektavo ir neseniai užbaigė 
išpildyti skaldyto stiklo (facet- 
ed slab glass) vitražinę sieną 
Cenacle vienuolyne, 11600 So. 
Longwood St., Chicagoje. Vit
ražų kompoziciją sudaro Kris
taus kančių simboliai.

Šiuo metu dailininkas daro 
taip pat skaldyto stiklo vitra
žini fasadą ir langus Springda- 
le mauzoliejui, Peorija, III. 
Šiems vitražams panaudoti su
stilizuoti gamtos elementai.

X Sol. Birutes Kemėžaitės, 
lyriniai dramatinio soprano, 
dainų ir arijų rečitalis bus 
1963 m. kovo 23 d. Jaunimo 
Centre.

X Juozas Gudaitis, gyv. 4406 
S. Artesian avė., ilgą laiką kaip 
serga. Šiuo metu guli Šv. Kry
žiaus ligoninėj, 552 kamb.

X Ateities šokėjų grupė ir 
jaunesnieji šokėjai atliks pro
gramą Kalėdų eglutės metu Mo 
kslo ir Pramonės muziejuje 
gruodžio 1 d. Ateities šokėjai 
pasirodo jau 19 metų iš eilės. 
Jaunųjų šokėjų Ateitis turi 84, 
nuo 6 ligi 16 m. amžiaus. Vai
kučius moko jų organizatorius 
Gramont, Zapolis ir Giedraitis. 
Muziejuje programa bus atlik
ta 5, 7 ir 8:30 v. v.

X Viena jauna lietuvė moti
na, susirgo ir sunkiai operacijai 
paguldyta ligoninėje. Namuose 
likę trys vaikai 6—11 m. am
žiaus. Labai reikalinga pasiau
kojanti moteris, kuri sutiktų 
laikinai prie vaikų pabūti, už 
ką bus atlyginta. Kurios sutik
tų padėti, prašomos vakarais 
nuo 8 vai. skambinti telefonu: 
HE 4-8366.

X Nekalto ŠV. P. Marijos 
Prasidėjimo parapijos misijos 
prasideda gruodžio 2 d. 7 v. v. 
Pamokslus lietuviškai sakys 
kun. G. Kijauskas, S J.

X žurn. Juozas Venclova 
lapkričio 17 d. Jaunimo Centre, 
paskutinėje žurnalistinėje po
pietėje, kalbėjo apie poeto Mai
ronio kūrybą. Buvo paryškinta 
jo kūriniai, įtaka ir atgimimo 
pasėkos. Be to, jo kūrybos reik 
šmė šių dienų mūsų gyvenime, 
o ypatingai jaunimui išlikti lie
tuviais. Jo mintis papildė L. 
Mockevičius, Degutis, A. Gint
neris ir kt.

X Pranciška Buitkutė išvyk 
sta gyventi pas savo vyrą ser
žantą Matthew Kerry, esantį 
Kasselio mieste, Vokietijoje. 
Vyksta su 4 vaikais 3% mėn. — 
4 metų senumo.

X Šv. Jurgio parapijos Tėvų 
Marijonų Rėmėjai rengia virti- 
nukų vaišes lapkričio 28 d., nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų, 
U. Petraitienės namuose, 3231 
So. Green gatvėje. Bus galima, 
parsinešti ir į namus. Praėju
siais metais labai greitai buvo 
išparduoti virtinukai. Šįmet bus 
pagaminta daugiau. (Pr.)

X Marijos Aukšt. Mok. Mo
tinų klubas ruošia savo kalėdi
nį bazarą gruodžio 9 d. nuo 1 
vai. ligi 5 vai. p. p. mokyklos 
patalpose. Bus dovanų ir pro
grama. (Pr.)

X E. Jakštienė, 1425 S. 49 
Avė., Cicero, III., talkininkau
jant skt. J. Bobinienei ir ki
toms geroms šeimininkėms, ati 
daro delikatesų parduotuvę, 
kurioje galima gauti vietos ir 
importuotų maisto gaminių, be 
to, vėdarų, kugelio, įvairios žu
vies, mėsos ir kitų namie ga
mintų produktų. Krautuvės di
dysis atidarymas įvyks lapkri
čio 29, 30 ir gruodžio 1 dieno
mis. Pirkėjai bus vaišinami ir 
dalinamos dovanos. Priimami 
užsakymai ir parengimams tel. 
652-8185. (Sk.)

X Dirigento Jeronimo Ka
činsko pagerbimas po simfoni
nio koncerto praeitą sekmadie'- 
nį įvyko tik dainą, ir muziką 
mylinčių ratelyje. Susitikime 
dalyvavo koncerto rengimo ko
misijos nariai ir tiesioginiai 
kongreso paruošime nedalyva
vę asmens. Vaišėse padėkos žo
dį tarė komp. VI. Jakubenas, 
kuris priminė susirinkusiems 
J. Kačinsko veiklą Lietuvoje ir 
JiAV. Svečių tarpe buvo sol. 
S. Baras, muz. A. Šimkus, 
muz. J. Kreivėnas, A. Brazdys, 
St. Džiugas su poniomis, A. 
Dzirvonas, sol. D. Stankaityte, 
A. Barkauskaitė, J. Paštukas, 
Vyt. Strolia iš New Yorko, V. 
Petrauskas, K. Skaisgirys, VI. 
Stropus, A. Trinkūnas, V. Ra
džius ir kiti Komp. J. Kačins-. 
kas su ponia praeitą pirmadie
nį išvyko atgal į Bostoną.

X šv. Jurgio parapijoj 40 v. 
atlaidai prasidės kitą sekma
dienį sumos metu. Sekmadie
nio, pirmadienio ir antradienio 
vakarais 7 v. bus atgiedoti miš 
parai su iškilmingomis apeigo
mis. Bus svečių kunigų asistai 
ir išpažinčių klausymas. Pamok 
sius sakys, trumpai lietuvių ir 
anglų kalba tėvų jėzuitų pro- 
vinciolas, tėvas Bruno Markai- 
tis, SJ. Rytais, pamokslai bus 
skiriami mokyklos vaikučiams 
po 8:15 v. šv. mišių.

X Jonas Vaidelys, spaudos 
parodos organizatorius Kultū
ros kongrese, buvo pakviestas 
pasakyti žodį Lietuvos žmo
nėms. Jo kalba buvo įrašyta ir 
bus perduota per Amerikos Bal 
są į Lietuvą.

X Marijona, Lumsargienė po 
operacijos guli Šv. Kryžiaus li- 

i.goninėj 553 kamb. Yra žinoma 
darbuotoja, nuoširdi visų gerų 
darbų rėmėja.

X Lietuvių Teatro Atžaly
no trupėn įsijungė naujų ir jau 
nų jėgų: Vida Janulevičiūtė, 
Kazys Almenas ir Romas Sta- 
kauskas. šiame vienete darbuo
jasi ir iš seniau mums pažįsta
mi Atžalyno aktoriai: Eglė Vi- 
lutienė, Jonas Kelečius, Vacys 
Macieža ir iš Montrealio persi
kėlęs Kazys Veselka. Šiuo me
tu Atžalynas ruošiasi pastatyti 
“Aukso žąsį”, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės premijuotą 
Birutės Pūkelevičiūtės veikalą, 
kurį režisuoja pati autorė.

X Vilė Genienė, LDK Biru
tės d-jos ilgametė revizijos ko
misijos pirmininkė, buvo su
kvietusi pas save birutininkės 
sudaryti apyskaitą ir paskir
styti pelną tradicinio koncerto- 
baliaus, įvykusio lapkr. 3 d. 
Džiaugėsi birutininkės įstoju
sios į Lietuvių Fondą su pra
diniu 200 dol. įnašu, papildžiu- 
sios Sibiro Fondą 100 dol. ir 
paskyrusios šalpos reikalams 
likusius pinigus. Akivaizdoje 
naujų piniginių įsipareigojimų, 
ypatingai kruopščiai buvo ap
tarti Naujų Metų, sutikimo, 
rengiamo drauge su ramovė- 
nais reikalai. Vienbalsiai buvo 
nutarta surengti Maironio mi
nėjimą gruodžio 8 d. Jaunimo 
Centre birutininkių ramovėnų 
šeimoms ir jų svečiams. Ka
dangi įėjimas į šią kultūrinę 
popietę nebus apmokamas, to
dėl ir vėl pareigingosios biru
tininkės pasižadėjo sunešti ka
vai skanėstų. Po posėdžio biru
tininkės nuoširdžiai pasveikino 
mieląją šeimininkę neseniai pra 
ėjusio gimtadienio proga, dova
nų įteikdamos tautiniais orna
mentais papuoštą albumą. Pas
kutinis dienotvarkės punktas 
buvo šaunios ponų Genių vai
šės.

X Užsikviesbit Kalėdoms “Isa- 
bellą” — pu;kųjį vokišką Nord
mende radijo - stereo patefono 
kombinaciją. Gradinsko televi
zijų ir radijų krautuvė, 2512 W. 
47th St. FR 6-1998. Dabar at
dara ir sekm. nuo 11 v. iki 4 
v. (Sk.) i i

VIRTINUKŲ VAISĘS
Įvyks

Trečiadienį, lapkričio mėn. 28 dieną

Nuo 9 valandos ryto iki 5 vai. po piety

U. PETRAITIENĖS NAMUOSE 

3231 South Green Street

Galima pirkti virtinukus parsinešti į namus

Rengia ŠV. JURGIO PARAPIJOS TĖVŲ MARIJONŲ 

RĖMĖJAI IR VAIDYBA

JAUNIMO CENTRO METINĖ
Vak arienė
GRUODŽIO 2 d., 1962 m. 5 v. po piety

Visi Čikagos lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami 
joje dalyvauti. Jau penkeri metai, kai Jaunimo 
Centras atidarė duris Čikagos lietuvių visuomenei. 
Penkeri metai yra ilgas laikas. Kasmet pereidavo 
per Jaunimo Centrą nuo 70 iki 80 tūkstančių žmo
nių. Tokiame judėjime daiktai nusidėvi. Šią va
sarą reikėjo Jaunimo Centrą išdažyti ir atremon
tuoti. Nuoširdžiai kviečiame visus prisidėti prie 
palengvinimo užsidėtos naštos. Jūs tai padarysite 
ateidami į vakarienę, arba atsiųsdami auką. Ypač 
kviečiu organizacijas, kurios naudojas patalpo
mis, nepamiršti Jaun. Centro šia proga. Kurie dar 
neturite bilietų, užsisakykite iš anksto telefonu 
PR 8-7227, pas Tėv. J. Kubilių.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— A. a. Matas čižauskas, 83 
m., mirė Grand Rapids mieste, 
Mich. Paliko dvi dukras Mrs. 
John (Helen) Bouwens, Mrs. 
Robert (Josephine) Davis ir 
4-rius sūnus Antaną, Joną, Ma
tą ir Edvardą, taip pat 19 vai
kaičių ir 3 provaikaičius. Ve
lionis priklausė Šv. Petro ir 
Povilo parapijai ir buvo lapkri
čio 20 d. palaidotas Šv. Petro 
ir Povilo kapinėse. Mirė vėžiu, 
po ilgos 2 metų ligos, tačiau vi 
sada stengėsi būti aktyvus.

— Bronė Pilipaitienė ir jos 
dukra Ona Robitalle lankėsi 
Sov. Sąjungoje. Savo darbovie
tės laikrašty, Los Angeles, Ca
lif., spalio 1 d. taip aprašo sa
vo įspūdžius: “Rusija — kraš
tas, kuris neturi vilties. Nusi
leidus lėktuvui rusų žemėje, pa 
jutome slegiančią atmosferą. 
Tuoj buvo įsakyta parodyti pa 
sus ir dokumentus. Tas dar la
biau mus prislėgė. Kai lėktu
vas artėjo prie žemės, jautėme, 
kad prarandame betkokį saugu 
mo ir tikrumo atramą. Rusų 
sargybiniai vartė mūsų pasus, 
žiūrėjo tai į mus, tai į mūs nuo 
traukas, tikrindami mūsų ta
patybę. Mes jiems tiesėme ran
kas sveikinti, bet jie į tai ne
kreipė jokio dėmesio. Pajuto
me, kad esame už geležinės už
dangos. Nuvedė mus į muitinės 
skyrių, čia kiek atgavome kva
pą. Buvome inturisto agento 
nuvesti į viešbutį ir čia galėjo
me pasimatyti su savo broliu, 
o mano mamytė su savo sūnu
mi po 23 ilgų nesimatymo me
tų. Po to apžiūrėjome Maskvos 
miestą, Kremlių... Masikvoj ir 
Krimėjoj, kur mes praleidome 
16 dienų, viešbučiuose gyveni
mo sąlygos buvo apverktiname 
padėjime. Mes už savo kam
barį mokėjome 50 dol. dienai.

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas. Medžiagų siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago 36, Illinois

KOLUMBIJOS LIETUVAITES 
PASIRODYMAS

Kolumbijoje, Medellin’o mie
ste, yra “Columbus School” 
kolegija. Visi dalykai dėstomi 
anglų kalba. Š. m. spalio 9 d. 
trimestriniai egzaminai buvo 
užbaigti Tautų diena. Įvairių 
tautų mergaitės turėjo anglų 

j kalba pasisakyti salėje susirin
kusiems tėvams ir mokyto
jams savo tautybę. Turėjo pa
rodyti savo atstovaujamos tau- 

itos vėliavėlę.
Atėjo eilė Živilei Kalėdaitei, 

inž. Juozo ir Erikos Kalėdų 7 
m. dukrelei. Ji drąsiai pasisa
kė esanti lietuvaitė, gimusi Ko
lumbijoje. Tai pasakiusi, ji iš
kėlė Lietuvos vėliavėlę ir ja 
paplėvėsavo. Tokio jos pasiro
dymo jau būtų užtekę. Tačiau

Živilė netikėtai pareiškė no
rinti savo draugams pasakyti 
keletą žodžių savo gimtąja kal
ba. Ji pusiau padeklamavo, pu
siau padainavo šį eilėraštuką:

- Sužibo, sužibo danguje 
/žvaigždutės...

- Sulaukė vaikučiai Kalėdij 
/eglutės.—

- Skubėkim pas ją, skubė
kim pas ją!

- Sveika, gyva, Kalėdų 
/viešnia! Marytė su katinėliu

Katučių (plojimų) audra pa
lydėjo Živilės žodžius. Nuste
bintus jos tėvus visi sveikino. 
Ji geriausiai ir drąsiausiai pa
sirodė už kitas mergaites.

K. P.

Zigmas Gavelis

KALAKUTAS

MANO NORAS
Šiandien, eidama į mokyklą, 

mačiau krautuvės lange labai 
gražią lėlę. Aš norėčiau ją Ka
lėdoms gauti. Bet ar Kalėdų se- f 
nelis atspės mano norą — neži- 8 
nau. Jeigu Kalėdose po eglute 
rasčiau tą lėlę, tai didesnio 
džiaugsmo niekada negalės bū
ti. Laimutė Kardokaitė,

“K. Donelaičio” Lituanistikos 
mokyklos II sk. mok.

GYVENIMAS MENULYJE

Red. prierašas. Tėvynės Žvai 
gždutė taip pat sveikina jau
nąją ambasadorę Živilę ir linki 
visam lietuviškam jaunimui pa-, 
sekti jos pėdomis.

Bilda kieme kalakutas,
Net pakluonė aidi.
Rausta, melsta, dreba, pučias, 
Šaukia, kovon gaidį.

Turėjome “maudynę”, bet kiti 
buvo ne tokie laimingi ir turė
jo dalintis su kitais ir net vy
rais. Yaltos miestas ir Juodo
sios Jūros paplūdimys neatro
dė ypatingas. Žmonių labai 
daug. Jūros pakraštys siauras 
ir vingiuotas, grulbus, pilna ak
menų ir žvyro. Šilimos tada bu 
vo 100 laipsnių, tačiau nei šal
dytuvų, net nei vėtyklių nie
kur nėra. Rusijos žmonės at
rodo nusiminę, susimąstę, kuk
liai apsirėdę. Mados ir perfu- 
mai yra jiems nežinomi. Visa 
aplinkuma atrodo labai bėdnai”. 
Taip baigia Ona Robitalle sa
vo įspūdžius iš “Russia — a 
land of despair”.

— Vytautas Dumskis iš Mel 
bourne, Australija, atvyko. į 
Los Angeles gyventi. Vytautas 
yra linotipininkas ir jau prade 
jo dirbti savo specialybėje. Vė
liau atvyks čionai ir jo žmona 
ir dvi dukros.

— Algirdas ir Judita Pačkau- 
skai iš Kanados persikėlė gy
venti į Los Angeles. Pačkaus- 
kai augina du dailiu berniuku, 
kuriuodu pradėjo lankyti Los 
Angeles, Calif., parapijos mo
kyklos pirmąjį skyrių. Jiems 
čia atvykti daug padėjo p. Jo- 
kūbauskai, kurie nuo seniau čia 
gyvena. Viktorija Jakūbauskie 
nė yra Pačkausko sesutė.

Kaip astronautai gyvens mė
nulyje, jei ten nėra oro ir van- 

Į dens? Pirmieji astronautai nu- 
• sileis trumpam laikui. Oro ir 
vandens jie pakankamai pasi- 

I ims su savim. Ilgiau galės pa- 
; silikti, išsprendus oro ir van
dens problemą.

Mokslininkai mano, nors ir 
nėra atviro vandens mėnulyje, 
bet jo gali būti paslėpto uo
lose.

Smarkus vyras kalakutas, 
Gaidį žada piauti...
Šėlsta, raustai, dreba, pučias. 
Lyg varlė prieš jautį.

Konkursinis eilėraštis

Mano katinėlis
Turiu baltą katinėlį, 
Šviečia akys ir kailelis; 
Prausias rytą - vakarėlį, 
Kai jam kloju patalėlį.
žaidžia mano katinėlis, 
Gaudo aukso sviedinėlį.
Štai pakilo ir jau lekia, 
Nes kažkur pelytė kvepia.
Oi sugauti, kaip sunku! 
Reikia būti apsukriu, 
Jau išmokytu, gudriu,
Ir ne tinginiu, darbščiu.Pykšt pokšt — ant lentos, 

Kybur vibur — ant tvoros.
Atsiuntė EI. Buračaitė i

ŠUO

AUSTRALIJOJE
; I— Kariuomenės šventės mi

nėjimas. Lapkričio 24 d. buvo 
skiriama jauniesiems, šventės 
rengėjai L. V. S. Ramovė pa
kvietė abi savaitgalio mokyk
las į specialiai jauniesiems ren 
giamąjį minėjimą ir atlikti ten 
meninę dalį.

Lapkričio 25 d., sekmadienį, 
buvo kariuomenės šventė visuo 
menei. Viešas minėjimas Lietu
vių Namų salėje. Po jos nuotai 
kinga meninė dalis.

Sutrepsėjęs bara žmoną, 
Kad ši nesipuošia,
Kam ji nedėvi sijono. .. 
Jam pietų neruošia.

Marija Eivaitė, 11 m.

GALVOSŪKIAI
I

Jei per Lietuvą keliausi, 
Miestą ten rasi,
Aukštyn kojom apvertęs, 
Paukščiu tuoj skrisi.

Kai beskrisdamas nukrisi, 
Miestan apskrities, 
Priešaky dvi raides trinsi, 
Tuoj žvėrelis bėgs.

Jei iš priešakio miesteliui 
Tris raides brauksi,
Susitiksi plėšrų žvėrį,
Iš baimės šauksi.

(5 taškai) 
Atsiuntė Aidą Palytė

n
Daugiau ant žemės skylelių, 

negu ant dangaus žvaigždelių.
(2 taškai) 

Atsiuntė Dalia Kavaliūnaitė 
HI

Be kirvio, be grąžto ,tiltą pa
stato. (1 taškas)

Atsiuntė Joinas Grigola
IV

Žalias jautelis, ant žalio sta
lo, žalius pietus valgo.

(2 taškai)
! Atsiuntė J. Narūne

Galvosūkių atsakymai . .
I

Dangus, žemė, vėjas, naktis. 
H

Kada muša kiaušinius ir pla
ka kremą.

HI
Degtukas.

IV
Šluota.

Mano šuo yra didelis. Jis tu
ri keturias kojas, dvi ausis ir 

' uodegą. Jis yra juodas su gel
tonom dėmėm. Jis valgo mėsą 
ir laka pieną. Jis yra keturių 
metų. Kada jį nupirkau, tada 
jis buvo tik vienų metų.

Jis mėgsta vandenyje plau
kioti. Mes gyvenam tokioje 
vietoje, kur jis gali visada 
plaukioti, nes čia pat vanduo. 
Vasarą dažnai abudu maudo
mės. Jis myli vaikus, o mes 
mylim jį, todėl visada gerai 
draugaujam.

Angelė Talandytė,
“K. Donelaičio” Lituanistikos 

mokyklos H sk. mok.

LIETAUS LAŠAS
Vieną kartą lietaus lašas bu

vo liūdnas. Jis gyveno didelia

me debesyje su visais kitais la
šais. Buvo apvalus, šlapias ir • 
visas spindėjo. Jis norėjo būti 
žemėje ir žaisti su vaikais.

Vieną dieną štai kas atsiti
ko! Vėjas ėmė pūsti — ū-ū-ū... 
Debesys ėmė tamsėti. “O” — 
šaukė lašiukas — “man šalta!” 
Lašiukas kaskart darėsi dides
nis ir švelnesnis. Jo šonuose iš
augo maži spygliukai. Debesų 
veidrody pamatė save. Apsi- 
džiaugė. Buvo baltas ir gražus. 
Staiga ėmė leistis žemyn, že
myn.

Snigo. Vaikams daug džiaug
smo. Susirinkę darė sniego se
nį. Atspėkit, kas sėdėjo ant 
sniego senio nosies? Ogi tas 
pats nelaimingas lietaus laše
lis. Dafcar virtęs snaige, buvo 
nepaprastai linksmas.

Birute Paliulytė

Manot pirmoji išpažintis.
■ •

Piešė Rasutė Arbaitė, 7 m.
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