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INDIJA NORI SUSIGRĄŽINTI 0,000 
KAREIVIU IS KONGO

Pasiuntė prašymą Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui
NEW DELHI, Indija. — In- su atsitraukimo sąlygomis. Neh

PAŠALINTI ARGENTINOS 
AVIACIJOS VADAI

dų vyriausybė vakar pranešė, 
jog ji nori sugrąžinti 5,000 - 6, 
000 kareivių, tarnaujančių Jung 
tinėse Tautose, iš Kongo.

Dinesh Sing, premjero Nehru 
parlamentarinis sekretorius, pa
reiškė parlamentui, kad prašy
mas pateiktas Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui U 
Thantui, kad jis paleistų namo 
kelis tūkstančius indų kareivių 
iš Kongo, neg Indiją vargina 
pasienio karas su raudonąja Ki 
nija.

Jis taipgi pranešė, kad In
dija ir Pakistanas pradės savo 
pažadėtas derybas
klausimais gruodžio 26 dieną 
Rawalpindi, Pakistano sostinė
je.

*
Jungtinių Amerikos Valstybių 

Averell Harriman ir Britanijos 
Duncan Sandys įtikino praėju
sį mėnesį abiejų kraštų vyriau
sybes, kad jos sukviestų konfe
renciją išspręsti Kašmiro gin
čą.

LONDONAS. — Alfred Haw 
ker, Britanijog seniausias ka
reivis, mirė sulaukęs 104 me- , ’ šiaurės Atlanto organizar
tus. Jis tarnavo karalienės Vik- cijos (Nato) tarybos valstybių 

Raudonoji Kinija gali atnau- torijos armijos dalinyje dvyli- j ministerių susirinkimas bus Pa 
ka metų ir kovojo 1879 metais , ryžiuje gruodžio 13, 14 ir 15 d. 
Afganistano kare. | T šį susirinkimą išvyko valsty-

1 bės sekretorius Rusk, gynybos 
sekretorius McNamara ir iždo 
sekretorius Dillon.

— Prancūzijos prezidentas 
CKaries tie Gaulle, kalbėdamas 
vakar parlamente, pareiškė:

1. Komunistų bloke keitima
sis gali atnešti taiką.

2. Prancūzija duos ekonominę 
pagalbą Afrikos atsilikusiems 
kraštams, įskaitant ir Alžiriją.

3. Nors Prancūzija ir priklau
so Šiaurės Atlanto organizaci
jai (Nato), bet ji turi turėti 
savo smogiamąją atominę jėgą.

jinti pasienyje kovas bet ku
riuo metu, jei Indija nesutiks

Ras iš pavergtosios Lietuvos 
gabenama Afrikon?

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Gruodžio 1 d. Sovietų Sąjungo
je buvo atžymėta Afrikos die
na. Per Vilniaus radiją aiškin
ta, kad į Afriką išvežamos “Ko 
munaro” gamyklos pagamintos 
staklės — jos patenka į Sibirą, 
Ghaną, Maroką, Mali ir Etiopi
ją. Afrikoje turi paklausą lie
tuviškos gamybos suvirinimo 
agregatai bei dažymo aparatai; 
be to, dar siunčiami ir elektros 
skaitikliai, šlifavimo staklės, 
sausieji, elementai.

Lapkričio mėn. buvo išsiųs
ti į Sudaną — dažymo apara
tai, suvirinimo agregatai^ -— į 
Somalį, į Togo respubliką eks
portuoti Šiauliuose pagaminti 
dviračiai vaikams “Ereliukai” 
ir “Kregždutės”.

Kitais metais į Afriką numa
toma išgabenti dūmų siurbliai,

Sovietų ekskursiniai
laivai į Kubų

MASKVA. — Sovietų pilie
čiams užvakar pasiūlyta eks- 
kursuoti laivais į saulėtą Kubą. 
Žinių agentūra Tass pranešė, 
kad trys laivai, įskaitant Bal- 
tiką, kuri atvežė diktatorių Ni
kitą Chruščiovą į New Yorką 
1960, m., plauks du kartus per 
mėnesį.

KALENDORIUS
Gruodžio 12 d.: pal. Mykolas 

Giedraitis, šv. Aleksandras.
Gruodžio 13 d.: šv. Liucija, 

Kastytis, Dulūnė, Rutavilė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— giedra, šalta; rytoj — dali
nai apsiniaukę, nebe taip šalta.

Saulė teka 7:07, leidžiąs 4:20.

ru deda visas pastangas pa
ruošti kraštą gynybai.

Užaliarmavo indus karius 
Užvakar jis užaliarmavo savo 

pasienio karinius dalinius, griež 
tai kritikuodamas naujus Pei
pingo reikalavimus.

“Atrodo, jog po šiais pasiūly
mais slepiasi busimieji užpuoli
mai”, — pabrėžė jis. “Jūs nar
sūs kareiviai ir karininkai bū
kite pasiruošę, kad nebūtumė
te vėl užpulti netikėtai.”

Ladakhe, netoli Himalajų kai 
nų, kiniečiai yra paruoštyje. Čia

Kašmiro kiniečiai komunistai ir gali at
naujinti kovas. Nors indų armi
ja yra apdaužyta kiniečių, bet

Mirė seniausias 

britų kareivis

staklės ir naujas gaminys — 
laboratorinės elektrinės kros
nys, be to — gręžimo staklės, 
kompresoriai (užtvankų staty
tojams), baldai Gvinėjos res
publikai.

Puola ir britų delegato 
žodžius Jungtinėse 

Tautose
PAVERGTA LIETUVA. —

Lapkričio 25 d. “Tiesai” paskel
bus Tasso puolimus prieš Ka- 

1 nados atstovą, “visaip apjuodi
nusį sovietų nacionalinę politi
ką”, vėliau sukritikuotas ir bri
tų delegato Sir Patrick Dean 
pasisakymas Jungtinių Tautų 
pilnatyje, kai jis priminęs ir 
pavergtąsias Pabaltijo valsty
bes.

Dabar “Tiesa” (279 nr.) Dea- 
ną puolė, nes jo kalboje, girdi, 
buvę “pilna grubių kritiškų pas 
tabu”. Kokios buvusios tos pas
tabos, palikta suvokti Sovietų 
Sąjungos spaudos skaitytojams. 
Dar nurodytas ir Kolumbijos 
delegatas, “kaž ką burbėjęs a- 
pie ‘raudonąjį kolonializmą’ ”.

Lietuviai Minsko
konferencijoje

PAVERGTA LIETUVA. — 
Lapkričio mėn. pabaigoje Mins
ke didelė Lietuvos pramonės 
darbuotojų grupė dalyvavo vad. 
įrankiininkų konferencijoje^. 
Jiems buvo aiškinta apie įran
kių. gamybą, pramonės vystymą 
ir jos perspektyvas Sovietijoje.

(E.)

— JAV gynybos sekretorius 
McNamara vakar pareiškė Bri
tanijos pareigūnams, kad šis 
kraštas ketina nebevystyti Sky- 
bolt raketos. Britanija į šią ra
ketą dėjo daug vilčių.

ji yra geresneje pozicijoje pa
sipriešinti.

Ladakhag yra svarbiausiu ki
niečių siekimų. Jie jau pravedė 
skersai Ladakhą geležinkelį, 
jungiantį Tibetą ir vakarų Ki
nijos Sinkiango provinciją.

Popiežius Jonas XXIlt 
pasakys kalėdinę 

kalbų gruodžio 22 d.
VATIKANAS. — Popiežius 

Jonas XXIII pasakys kalėdinę 
kalbą per Vatikano radiją gruo
džio 22 dieną 8 vai. vak. (1 v. 
p. p. Chicagos laiku). Gruodžio 
23 dieną Šv. Tėvas priims ita
lus kardinolus ir vyskupus spe
cialioje audiencijoje. Vėliau tą 
pačią dieną priims diplomatinį 
korpusą, akredituotą Vatika
ne.

TRUMPAI Iš VISUR

Britanija dar daugiau pasiuntė 
savo karinių dalinių į Sarawak, 
Brunei ir Šiaurės Borneo numal
šinti nacionalistų sukilėlių. Suki
lėliai save vadina šiaurės Borneo 
nacionaline armija. (UPI)

Britai atsiėmė didesnę
dalį Brunei

ANDUKI AERODROMAS, 
Brunei. — Britų kariuomenė 
vakar atsiėmė didesnę dalį Bru 
nei naftos miesto Serijos, pas
kui priartėjo prie policijos sto
ties, kur 50 užsispyrusių suki
lėlių laiko devynis europiečius 
įkaitais.

Įkaitų tautybė nežinoma, bet 
brigd. A. G. Patterson, britų 
vadas Serijoje, sako tarp jų yra 
moterų ir vaikų.

Britų gurkiečiai ir kiti ka
reiviai apsupo policijos stotį. Su 
kilėliai turėsią pasiduoti.

Sukilėliai nori paskelbti ne
priklausomą valstybę Borneo 
šiaurės pajūryje iš Brunei sul- 
tanato ir kaimyninių britų Šiau 
rėš Borneo ir Sarawako koloni
ją

Tipografijos unijos nariai piketuoja priešakyje New York Times 
laikraščio rūmų New Yorke, bet žinių gauna iš Asbury Park 
(N. J.) spaudos. - (UPI)

Sudaryta Vakaru Vokietijos 
koalicinė vyriausybė

BONNA, Vokietija. — Kanc
leris Adenaueris užvakar pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga tu
rėjo 10 procentų savo atominės 
jėgos Kuboje prieš prezidentui 
Kennedžiui priverčiant Kremlių 
išsivežti raketas ir sprausmi
nius bombonešius.

Vakarų Vokietijos vadas ne
atskleidė kitų smulkmenų savo 
kalboje, pasakytoje krikščionių 
demokratų partijos spaudos są
jungoje ir vyriausybės pareigū
nas pasakė, kad jis nekomen
tuosiąs pareiškimo. Spaudos są
jungą sudaro spaudos nariai, re- 
mią Adenauerio partiją.

Adenaueris pareiškė, jog svar 
būs įvykiai pasirodys sekantį 
pavasarį grumtynėse tarp So
vietų Sąjungos ir raudonosios 
Kinijos.

“Kinija padarysianti nepap
rastos reikšmės sprendimus tuo 
metu”, — pabrėžė Adenaueris. 
Jis priminė, jog Sovietų Sąjun
gos premjeras Nikita Chruščio
vas “parodė didelį savo susirū
pinimą dėl įvykių Kinijoje”, A- 
denaueriui vizituojant Maskvą 
1955 metais.

“Jei Kinija tęs savo dabarti
nę politiką, Rusija turėsianti re
aguoti”;— pareiškė Vakarų Vo 
kieti jos kancleris.

Vakarų Vokietijos krikščio
nių demokratų partija vakar 
sudarė koalicinę vyriausybę.

Adenaueris ir laisvųjų demo
kratų vadas Mende vakar tarėsi 
4 valandas koalicinės vyriau
sybės reikalu.

— Naujoje Vakarų Vokietijos 
koalicinėje vyriausybėje gyny-

SKUBIAS TARP SOVIETU RUSIJOS IR KINIJOS 
NEŠA VILTIS PAVERGTIESIEMS

Svarbus JUV senatoriaus pareiškimas
NEW YORKAS. — Augan- nalinės varžybos tarp Rusijos

tieji nesutarimai tarp raudono
sios Kinijos ir kiti Rusijos sun
kumai įstato pavergtąsias Ry
tų - Vidurio Europos tautas vėl 
kelian į laisvę. Taip tvirtina se
natorius Gordon L. Allott (resp. 
iš Colorado), narys JAV dele-
gacijos Jungtinėse Tautose. Se- į rįos negali išraut nei pati bru- 
nator. Allott buvo pagrindinis ■ taliausia komunistų vyriausy- 
kalbėtojas Pavergtųjų Tautų bė...
asamblėjai minint Žmogaus Tei-!
šių dieną. Iškilmės įvyko Car-! “PS1 įžymėjo,
negie Tarptautiniame centre *ad sudaro pagrin-
gruodžio 10 d.

Jis susirinkusiems devynių 
komunistų pavergtų tautų at
stovams pareiškė, kad doktri-

bos ministerių bus K. U. von 
Hassel, 49 metų, Šleswigo-Hol- 
šteino valstybės premjeras. Jis 
pakeičia gynybos ministerį 
Straussą.

|o partizanirų 
judėjimu

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Lietuvoje lapkričio 26 d. išpūs
tai minėta 20 m. sukaktis, kai 
sovietinio valstybės gynimo ko
miteto nutarimu buvo įkurtas 
Lietuvos partizaninio (sovietų) 
judėjimo štabas.

Ta proga spaudoje, pei' Vil
niaus radiją plačiai pasakota 
apie “didvyriškus” raudonųjų 
partizanų žygius, Vilniaus isto
rijos revoliucijos, muziejuje tą 
dieną rinkosi gyvi išlikę parti
zanai, pogrindininkai.

Apie sovietinių partizanų vei 
klą kalbėjo komunistų partijos 
istorijos instituto dir. R. šar
maitis, kiti pareigūnai.

Žinoma, niekas nenurodė, kad 
sovietų vadovaujami partizanai 
kovojo tik ne už lietuvių tau
tos laisvę, — jų uždavinys bu
vo i-emti sovietinės kariuomenės 
žygius.

— Sovietų Sąjungos vyriau
sybė vakar areštavo savo ato
mo mokslininką, kuris išdavęs 
paslapčių Britanijos ir Ameri
kos informacijos įstaigoms.

— Julius Nyerere užvakar 
tapo pirmuoju Tanganyikos pre 
zidentu. Buvęs britų protek- 
toriatas Tanganyika prieš vie
nerius metus gavo nepriklau
somybę.

ir raudonosios Kinijos paverg
tiesiems padės. Jis kalbėjo;

— Rusija, siekdama paramos 
jos “teisingam komunizmo aiš
kinimui” bus daugiau palinkusi 
daryti nuolaidas tai tautinei ir 
nepriklausomumo dvasiai, ku-

dą ir grubi raudonosios Kinijos 
ataka prieš Indiją, Sovietų pa
tirti pralaimėjimai Kuboje, didė 
jantis komunistų kolonializmo

BUENOS AIRES. — Aukšti 
Argentinos aviacijos vadai va
kar pašalinti iš pareigų, netikė
tai ir nepaaiškinant buvo pa
keista komanda. Spėjama prasi
dėjusi nauja karinė krizė.

Vyriausybės spaudos įstaiga 
išleido komunikatą, pranešda
ma, kad brigd. gen. Antonio 
Alsina buvo pašalintas iš avia
cijos viršininko pareigų, o jo 
vieton paskirtas brigd. gen. Car 
los Armanini.

*
Komunikatas pridėjo, kad 

brigd. gen. Juan Carlos Oliva,

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Valstybės sekretor. Dean 
Rusk vakar atvyko į Paryžių 
dalyvauti Šiaurės Atlanto or
ganizacijos (Natq) metiniame 
ministerių suvažiavime ir pa
reiškė, kad sąjungininkų vie
nybė buvo “svarbiu dalyku” tai 
kiu būdu sprendžiant Kubos 
krizę.

Gynybos sekretorius Robert! 
S. McNamara nuskrido į Lon
doną pasitarti su pareigūnais 
dėl Britanijos ateities kaip ato
mine valstybe. McNamara su
stojo Londone pakeliui į Nato 
konferenciją.

— Darbo sekretorius VVirtz 
atvyko į New Yorką ir bando j 
sutaikinti tipografijos uniją siti 
New Yorko laikraščių leidėjais. 
Spaustuvės sustreikavo, nes no 
ri didesnio atlyginimo.

— Prezidentas Kennedy Ir 
Čilės prezidentas vakar Baltuo
siuose Rūmuose tarėsi dėl pa
žangos programos reikalo.

— JAV komunistų partija 
vakar patraukta į teismą, kad 
nesiregistravo, kad yra užsie
ninis agentas.

— Pennsylvanijos anglies ka
sykloje surasti 37 darbininkų 
lavonai. Darbininkus ten už
griuvo angliai įvykus sprogi
mui.

— Jungtinių Tautų politinė 
komisija vakar priėmė rezoliuci
ją, kad būtų bendradarbiauja
ma tolimųjų erdvių tyrinėji
muose.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant pareiš
kė, kad Indijos kareiviai, gal 
būt, pasiliks Konge laikinai. In
dai sudaro trečdalį visų Jung

tinių Tautų karinių dalinių.

kritikavimas Jungtinėse Tauto
se, ką daro net ir Afrikos vals
tybes.

Pavergtų Tautų asamblėja, 
susidedanti iš Albanijos, Bulga
rijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, 
Lenkijos ir Rumunijos atstovų 
pasiuntė telegramas valstybės 
departamento sekretoriui Rus- 
kui, kad Jungtinėse Tautose ne
būtų priimti Vengrijos kreden
cialai.

Susirinkimas buvo sušauktas 
minint 14-tas metines nuo žmo
gaus teisių deklaracijos priėmi
mo Jungtinėse Tautose.

aviacijos karinių veiksmų va
das, taipgi pakeistas.

Oficialus pranešimas kažkaip 
užgožia gandus, kad aviacijoje 
yra neramu.

Pasak nepatvirtintų praneši
mų, visi kariniai skridimai už
drausti, ypač tarp Moron, EI 
Palomar ir kitų aerodromų.

Kardinolas Spellman
pas JAV kareivius

ROMA. — New Yorko arki
vyskupas kardinolas Spellman, 
kaip praėjusiais metais, ir šias 
Kalėdų šventes praleis tarp a- 
merikiečių karių, esančių užjū
ryje. Šiemet jis lankysis Sai- 
gone, Vietnamo valstybėje, ir 
Bangkoke, Tailandijoje.

Kada Chruščiovui ateis 
eile?. .

MASKVA. — Šiuo metu Mas
kvoje destalinizuojamas Sovie
tų Sąjungos filmas “Oktiabr” 
(“Spalis”). Einą reikalas apie 
1927 metais pagamintą doku
mentinį filmą “Oktiabr”, kuris 
atvaizduoja Spalio revoliucijos 
eigą. To filmo koautorius reži
sierius Aleksandrov neseniai pa 
reiškė, kad savo laiku Stalinas 
asmeniškai sutrukdęs teisingai 
atvaizduoti revoliucijos įvykių 
eigą. Dabar Stalino falsifikatai 
bus ištaisyti.

O kada Maskva pradės taisyti 
diktatoriaus Chruščiovo ir kitų 
komunistų falsifikatus?

Žemes reforma
karo stovio metu

TEHRANAS. — Irano minis
teris pirmininkas Assadolah A- 
lam savo šacho Mahometo Ri- 
za Palevi vardu paskelbė karo 
stovį Farso provincijos sosti
nėje Shiraz, nes stambūs tos 
provincijos žemės savininkai, 
priešindamiesi žemės reformai, 
klastingai nužudė vyriausybės 
įgaliotinį M. Abedi, kuriam bu
vo pavesta dvarų dalinimas be
žemiams.

Dabar žemės reformą vykdy
ti pavesta kariniam Farso pro
vincijos gubernatoriui, kuris pa 
skelbė, kad jis tvarkingai įvyk
dys jam pavestą uždavinį, ne
atsižvelgdamas į dvarininkų ne 
pasitenkinimą: neturtingi kai
miečiai gaus sklypus iš dvarų 
žemės.

Dangoraižiuose
slėptuvės

OAKLAND, Calif. — Oaklan- 
do keliuose dangoraižių viršuti
niuose aukštuose jau įrengtos 
slėptuvės nuo radioaktyvių spin 
dūlių, nes rasta, kad viršutiniuo 
se aukštuose saugiau Slėptis 
nuo radioaktyvių dulkių negu 
požeminėse slėptuvėse.

Pavergtoje Lietuvoje
— Portreto paroda Vilniuje. 

Gruodžio 5 dieną Dailės muzie
juje Vilniuje atidaryta paverg
tos Lietuvos portreto paroda. 
Apie 150 Lietuvos tapytojų, 
skulptorių, grafikų joje ekspo
nuoja 300 darbų.

Parodą atidarė kultūros mi
nisteris J. Banaitis.



a

Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS, adresas: 
4065 Archer Avė., Chieago 32, III.

PRADEDANT JUBILIEJINIUS METUS

L. S. seserijos vyriausioji 
skautininke ir vadija sveikina 
seses ir brolius skautus prade
dant L. S. S. jubiliejinius me
tus. šiemet sueina 45 metai 
nuo lietuvių, skautų Įsikūrimo. 
Daug lietuviško jaunimo per 
tą laiką perėjo skautų eiles. L. 
S. S. išaugino daug gerų susi
pratusių lietuvių ir skautų są
jungai vadovų. Skautininkai, 
bėgdami nuo bolševizmo, atsi
nešė skautybės kibirkštis iš 
ten liepsnojusių laužų čia, ir at 
kūrė Lietuvių Skautų Sąjungą, 
toli nuo gražiosios šalies, nuo 
Panemunės šilų. Didelė pagar
ba ir padėka seniesiems skau
tų vadovams, kurie šiandieną 
jau pavargo ir palinko po gy
venimo našta. Labai džiaugia
si skauč’ų seserija tais, kurie 
dar pasirodo nors per didžią
sias skautybės iškilmes, pasi
puošę ordinais gražiąsias uni
formas ir pakloja vieną k’tą ža 
liuką skautų reikalams. Už vis 
labiausiai dž'augiamės, kad mū 
sų jaunieji vadovai, baigę čia 
aukštuosius mokslus, pasipuo
šę magistro ir net daktaro 
’aipsniais, turi čia geresnio gy
venimo sąlygas, nes priklauso 
aukštesnei gyventojų klasei, o 
prisimena mūsų skautišką jau
nimą ir randa laiko jam. Atei
na mus, vyresniuosius, pakeis
ti, ačiū jiems!

L. S. seserijos tikslas yra iš
laikyti lietuviškos skautybės 
tradicijas ir dvasią. Lietuvoje 
iš skautiškosios ideologijos 
daugiausia pasireikšdavo arti
mo meilė, šiandieną ją nustel
bia tėvynės meilė. Skautei da
vus įžodį, ant naujai gauto 
kaklaryšio greta gerojo darpe-

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONAS

LS'S jubiliejinių metų paskel
bimo sueiga įvyko lapkričio 
mėn. 3 d. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje 6:30 vai. vakare. Da
lyvavo apie 300 skautų-čių, aka
demikų, skautininkų, žydinie- 
čių, tėvų ir svečių. Sueigos ko
mendantas v. v. R. Dūda.

Po įprastinių raportų įneša
mos skaučių ir skautų tuntų 
vėliavos. Sugiedamas himnas. 
Fil. ps. V. Varnas perskaito ta
rybos pirmijos deklaraciją, 
skelbiančią jub. metus. Steką 
tuntininkų ir draugininkų įsa
kymai. 5 jaun. skautės, 2 skau
tės ir 1 jaun, skautas duoda 
įžodį. Apie įžodžio prasmę pa
sako žodį dvasios vadas kun. 
A. Valiuška. Uždedami kakla
raiščiai ir užrišami gerojo dar
belio ir tėvynės mazgeliai.

Pakviečiamas žodį tarti s. V. 
Pažiūra. Jis pasakė, kad tai pir 
moji skautiška iškilminga suei
ga, kada mūsų tarpe nematy
ti mums visiems mielo žilo se
nelio, Lietuvos nepriklausomy
bės akto signataro, Vilniaus 
universiteto rektoriaus, Korp. 
“Vytis” garbės nario prof. My 
kolo Biržiškos. Jo garbingam 
ir amžinam prisiminimui, o kar 
tu jungiant ir visus tuos, kurie 
žuvo dėl Lietuvos laisvės, pa
prašė atsistoti ir minutei su
sikaupti. .

Tolimesnėje savo kalboje pa
žymėjo, kad LSS J. M. jau 
paskelbti. Jū šūkis:

Lietuviais esame gimę,

lio yra rišamas tėvynės meilės 
mazgelis. Tėvynės meilė lyg 
raudonas siūlas eina per visus 
skautiškus užsiėmimus. Gyven
dami ne savoje žemėje, turime 
perduoti jaunajai kartai mūsų 
skambiąsias lietuviškąsias dai
nas, tautinius šokius, tautosa
ką ir tautodailę. Tą viską rasi 
skaučių sueigose ir stovyklose. 
L. S. seserijos tautinis skyrius 
išleido tautosakos ir tautodai
lės leidinėlį, pritaikytą skaučių 
stovykloms. Chicagos skautų 
-čių sueigoje, kur dalyvavo per 
300 skautų-čių ir daug svečių, 
ne vienam išspaudė ašarą mū
sų didžiojo poeto Maironio eilė 
raščių pynė, pritariant kanklių 
skambėjimui. Tai atliko “Auš
ros IVartų” tunto skautės. Tė
vai įvertina skautų vadovų dai' 
bą, ir skautų eilės nei kiek ne
mažėja.

L. S. S. pirmija nutarė jubi
liejinius metus skelbti kas pen
keri metai, kad dažniau su
šauktų skautišką jaunimą kar
tu pabendrauti. Mielos sesės, 
jubiliejinių metų konkursas ir 
stovykla daug darbo ir ištver
mės pareikalaus iš jūsų, bet ir 
daug džiaugsmo turėsite. Šuva 
žiuos šimtai lietuviško jauni
mo iš visų laisvojo pasaulio 
kraštų.

L. S. seserijos vadija prašo, 
ką bedirbtumėte, kur bebūtu
mėte, visada prisiminkite jubi
liejinių metų šūkį: “Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais no
rime ir būt. Tą garbę gavome 
užgimę, jai ir neturim leist pra 
žūt.”

V. s. Sofija Statkienė 
L. S. S. vadijos narė

Lietuviais norime ir būt.
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!
Ar kartais nėra skaudu, kad 

tikrajam lietuviui reikia įrodi- 
' nėti, jog jis yra lietuvis ir jog 
i jo šventa pareiga yra lietuviu 
išlikti ir tokį pat meilės jaus
mą savo tautai perduoti jau
nesniajai kartai. Tenelieka tie 
kilnūs šūkio žodžiai tik malo
niu garsu, bet teįeina giliai į 
mūsų širdis ir randa rimtą su
sirūpinimą dėl savo tautos 
ateities.

vau jasi gražiuoju šūkiu ir 10 į-
! statu. Pradedant jaun. skautu 
ir baigiant skautininku mes iš
kilmingai ir viešai kartojam 

i prasmingus įžodžio žodžius, bet 
ar visada savo gyvenime juos 
vykdom? Ar stengiamės iš- 

. augti kilnesniu ir geresniu Šimo 
i gumi, negu šiandie esame ir va- 
kar buvome ? Ar skautų įstatai 

S nėra taikintini ir mums, vyres
niems skautams vadovams? Ar 
mes visada esame tuo geruoju 
pavyzdžiu jaunesnioms sesėms 
ir broliams? Ar skautas skau
tui esame tikras brolis — se-

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 12

Publika A. Smetonos piano rečitalyje, Jaunimo Centro didžiojoj 
salėj. (Nuotrauka V. Račkausko)

šuo? Ar mokame skautiškai 
paklusti savo vyresnioms se
sėms ir broliams vadovams ? Ar 
visada esame blaivūs savo min
tyse ir veiskmuose? šiais J. M. 
mes visi turėtume pastatyti 
sau daugybę panašių klausimų 
ir rasti tinkamus atsakymus.

Toliau pranešė, kad 1963 m.
■ rugp. mėn. antroje pusėje prie 
į Atlanto įvyks J. M. skaučių-tų 
l stovykla, į kurią bus stengia- 
i masi pasiųsti iš L. A. kuo dau- 
: giau sesių ir brolių. Tačiau 
I tiems, kurie dėl vienų ar kitų 
priežasčių negalės tevažiuoti, 
čia vietoje — SEQUGIA Natio
nal parke rugpiūčio mėn. 24- 
rugsėjo 1 d. įvyks šio rajono 
skaučių-tų ir akademikų sto
vykla. Paprašė iš anksto toms 
stovykloms ruoštis ir taupyti 
pinigų.

Baigdamas padėkojo lietuvių 
parapijos klebonui kun. J. Ku- 
čingiui, Lietuvių Centro na
mams ir Lietuvių Tautiniams 
namams už malonų leidimą nau 
dotis turimomis patalpomis ne
mokamai.

Taip pat padėkojo bendrajam 
skaučių-tų tėvų komitetui, jaun. 
skaučių ir jaun. skautų komite
tams už gražų ir paklusnų ben
dradarbiavimą su vadovėmis- 
vais. Kvietė visus ir ateity rem
ti gražias skautų pastangas ir 
darbus.

Toliau apie 1863 m. sukilimo 
ir Kražių skerdynių istorinius 
faktus įdomiai perdavė korp. 
“Vytis” senj. A. Karalius. Bai
gė stipriu teigimu: “Lietuvai 
laisvę iškovosime tik giliu dar
bu ir pasišventimu”.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
garbės konsulas dr. J. Bielskis. 
Jis išreiškė džiaugsmą, kad lie
tuviškas jaunimas daugiausia 
buriasi į šią organizaciją veda
mi kilnių šūkių ir tėvynės mei
lės. Palinkėjo sėkmingo darbo 
ir ateičiai.

Tėvų komiteto pirmininkė p. 
O. Mikuckienė trumpame, bet 
prasmingame, sveikinimo žody
je pasakė: “Šiandie ir rytoj vi
same laisvame pasaulyje, kur 
tik yra skautų vienetai., bus pa
skelbti jubiliejiniai metai, ta-

■Skautų organizacija vado-, čiau jie nebus paskelbti musų
; brangioje Lietuvoje. Užjauski
me ten esančias skautes ir skau 
tus ir prašykime Dievą, kad ir 
jiems greičiau išauštų laisvės 
rytas”.

Sueigos komendantas padė
kojo visiems kalbėjusiems, svei 
kinusiems ir atsilankiusiems.

Išnešamos vėliavos ir sueiga 
baigiama. Po to sekė Vaišės ir’ 
laužas. Tuntininkas s. R. Dab- 
šys, pradėdamas skautišką lau
žą, jį uždegti pakvietė jauniau
sią skautę ir skautą, tik ką da
vusius įžodį. Įspūdingai įsižiebė 

1 korp. “Vytis” senj. inž. A. Ka

HOTSOOH
(OROOTnNt THRILLING 10 RECEIVE!

VVASHINGTION
DELICIOUS APPLES

$750
A FULL HAEF-. BUSHEL 

14 Buslifl GOLDEN DELICIOUS and 
Ųį Bushcl IU IIY RED DELICIOUS 

. cai'ds Endoscd
Prepaid in the Continental 

United Statės 
(Order 12—SAVE 10%)

Write, wirc or phone Dept.. NII 
PRECISION FRUIT CO. — ROUTE. 1, BOX 645

zakevičiaus sukombinuotas lau
žas. Tradicinė “Lauželis, lauže
lis” daina. Toliau laužui vado
vavo paskaitomis ps. K. Mikė
nas, s. K. Pažemėnas, si. D. Ši
monytė ir v. si. F. Prišmantas. 
Pasirodymus atliko: jaun. skau 

i čių d-vė, skaučių d-vė, oro skau 
■ tai, jūros skautės ir skautai. 
Dalyvavusių teigimu, šis laužas 
buvo geriausias iš visų iki šiol 
buvusių. Laužas baigtas daina 
“Ateina naktis.”

Lapkričio 4 d. skautės ir 
skautai organizuotai ir su vė
liavomis dalyvavo pamaldose— 
mišiose, kurios buvo atnašauja
mos už visus žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės.

Jubiliejiniai metai prasidėjo. 
Linkėtina LSS sustiprėti skau
tiškoje dvasioje ir drausmėje.

Akademikas
PIRMIJA SKELBIA

Remiantis LSS Statuto 5, 20b 
ir 20h straipsniais, LSS Tary
bos Pirmija pabrėžia ir skelbia, 
kad L8S nariai privalo būti ap
jungti brolijoje arba seserijoje 
arba Akademiniame Skautų są
jūdyje.
1982—-XII—5 LSS Tarybos

Pirmija

KALĖDŲ LGIA TĖS

Lietuvių skautų vieneto pa
siuntimui į pasaulinę skautų 
J'amboree 1963 m. vasarą Grai
kijoje ir kitiems LSB reprezen
taciniams žygiams finansuoti 
Jamiboree’s Fond skyrius, lėšų 
sutelkimui, Chicagoje pardavi
nės kalėdų eglutes.

Eglutės ir pušaitės yra labai 
gražios, nes šiam tikslui buvo 
specialiai augintos. Šio mėn. 15 
d. ankstų rytą jos bus tiesiog 
iš miško atvežtos ir pardavinė
jamos prie p. p. Mikšių rezi
dencijos, 2239 W. 69 g-vė, t. y. 
pusantro bloko į rytus nuo 
Westem Av. pietinėje 69 g-vės 
pusėje Marąuette parke. Sek
madienį, t. y. 16 d., ryte eglu
tes bus galima įsigyti ir prie 

Į Jaunimo Centro.
Esant didesniam pareikalavi

mui, Kalėdų eglutės bus pris- 
statomos ir į kitas lietuvių ko
lonijas.

Prašome visus šiais metais 
Kalėdų eglutes įsigyti tik iš 
Jamboree’s Fondo skyriaus ir 
tuo paremti lietuvius skautus, 
reprezentuojant mūsų tautą ki
tų tautų tarpe.

Būkite malonūs apie tai pain
formuoti ir savo kaimynus.

Jeigu kas turėtų tuo reikalu 
pageidavimų, dėl informacijos 
prašome kreiptis į JFS iždinin
ką ps. A. Karaliūną telef. LU 
5-6123.

Jamboree’s Fondo Skyrius.
(Pr.)

OL 7-5963 (Area Code 509) 
YAKIMA, VVASHINGTON

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

VALYMAS 
kilimai, Apmušti baldai 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M P. ŠILEIKIS, 0. P.«Ur Orthopedas. Protezlstas.
Aparatai-Protezal. Med. ban- 

* dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir t.t.

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chieago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, Išskyrus trečiad Ir. šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 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. C. BALUKAS
4KUŠERT.IA TTv MOTERŲ LTGOS 

6449 So. Pnlasld Rd. (Craivford 
Medieal Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne
atsiliepia. skambinti MT 3-0001.

Ofisas: 8148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rez.ld.: 3241 West 66t.h 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. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rez. IVAIbrook 5-3048

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 IVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt, penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti-
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51 st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6260
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOS 
132 So. Kedzie Avė.. VVA 5-367(1 
'alandos pagal Bualtarimą. Jei SSj 
taillepla skambinti MI S-00011.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija ir moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. oflao Ir res. WA 5-2017

DR, S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

VSžio ir leukemijos cheming tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

p. p. AVA 5-3388,-

Ofiso tel. PR 8.2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANIHA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ T.TGOS 

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

6; antrad. ir penktad. nuo 4 iki S; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.
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kaino' prisiunčiamos, gavus 
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Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest 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 Halsted) 

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. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 tr 4-7. Treč. Ir šeš
tad. tik 10-12.

Tel. REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS'IR 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 OLvmpio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
_ GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitar.us.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA ir chirurge 

KŪDIKI (J IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8 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 

RCz. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
/ai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 n. n.
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe —— vidaus ligos 
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, Chieago 28, III. 

Telef. ofiso: PUlIman 5-6766 
Namų: BEveriy 8-3946 

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečipdieniais uždarvta 

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4397 So. Kedzie Avenne 

SKampaa Kedzie ir Archer)
VAL, kasdien nuo 1 iki 8 vai. vak 

i reė. ir sekmad. tik nusitarus.

• Redakcija dirba kasdien E 
8:30 — 5:30, Šeštadieniais S 
8:30 — 12:00 av
• Administracija dirba kas- E 

dien 8:30 — 5:00, Seštadie- = 
niais — 8:30 — 12:00.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rSmua 
4455 S. California Avė., YA 7-7S81 
VAL.: 10 ryto liti 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad, 10 v. r. iki z p. 

Rez. tel. PR 9.0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė. tel 
GR 6-0091; 392 E. I5»th St.. Harvey, 
IU., tel. EDison 3-4388; 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, m,

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2835
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

Vtenal Training — Contact r«nse«
Pirmad., kėtv. 10:30 v. r — 7n D 
antrad., penkt. 10:30 v. r — 6 n n- 

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

5?Ks5° CLiffside 4-2896
Rezid. telef. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika Ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—I, val- vak- Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. ▼.

D R. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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 iki 8 
v- v. šešt. 2—4 v. popiet tr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti tel.- HE
4-2123 nuo 1 iki 9 p. p. šeštadien} 
nuo 9 iki l vai., kilu laiku tel. 
G I tiso n 8-6195.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Bpecialybč: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

3248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

Šeštad. nno 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-315P

DR. F. C. WINSKUHAS
GYDYTOJAS n? CHIRURGAS 

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

Treč. įr šeštad, pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR.6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Dean Achesono kalba

SUKELTAS SUSIRŪPINIMAS

Kai Dean Acheson buvo Vai 
stybės sekretorius demokratų 
partijos administracijos (prez. 
Trumano) laikais, daug kas 
primesdavo jam per didelį nuo
laidumą Sovietų Rusijai ir iš 
viso “minkštumą” užsienio po
litikoje. Jam buvo padaryta 
priekaištų ir dėl teigiamo liu- 
dymo garsioje Hisso byloje, 
šiandien Achesonas matomas 
gerokai pasikeitusiu. Dabar jis 
pats jau mato, kad ši vyriau
sybė kai kuriais užsienio po
litikos klausimais yra “per 
minkšta”. Jo pažiūros į Kubos 
krizę, į Jungtinių Valstybių 
laikyseną Jungtinėse Tautose 
yra ir teisingos ir griežtos. 
Šiuo metu iš prezidento Kenne
dy artimesniųjų patarėjų jis 
laikomas griežčiausiu. Vadi
nas, ir politikams galima pri
taikyti posakį — gyvena ir 
mokosi.

*
Tas pats Dean Achesonas, 

kalbėdamas West Point kade
tams praėjusią savaitę, gero
kai pakritikavo Anglijos poli
tiką ir už tai iš anglų jis gau
na pylos. Tarp kitko, jis pasa
kė, kad Didžioji Britanija pra
rado savo imperiją ir dėlto 
savęs nebesuranda. Bandymas 
vaidinti atskiros jėgos vaidme 
nį, pagrįstą “specialiais san
tykiais” su Jungtinėmis Vals
tybėmis, prie nieko gero jos 
nevedąs.

Kadangi Dean Acheson lai
komas prezidento Kennedy pa
tarėju ir kadangi jis dažnai 
lankosi Baltuosiuose rūmuose, 
anglai galvoja, kad tasai A- 
chesono padarytas pareiškimas 
nebuvo be prezidento žinios. 
Macmillanas, Didžiosios Bri
tanijos ministeris pirmininkas, 
ypač yra susirūpinęs ir norė
tų aiškiau žinoti, kaip galėjo 
Achesonas padaryti tokį už
gauliojantį pareiškimą.

Londono spauda iš to pa
reiškimo padarė didelį dalyką. 
Jį spausdino pirmuose pusla
piuose ir didelėmis antraštė
mis. Macmillano politiką re- 
miąs dienraštis “Daily Sketch” 
parašė, kad šis nusistebėjimo 
vertas ir skaudokai anglus už
gaunantis pareiškimas padary
tas žmogaus, kuris remia Ken
nedy. Šį anglų nusistebėjimą 
didina ir tas faktas, kad š. m. 
gruodžio 19 d. Macmillanas 
susitiks su prezidentu Kenne
dy Bahamas saloje svarstyti 
aktualiuosius tarptautinės po
litikos reikalus. Statomas klau 
simas, ar Achesono atakos tu
rėjo tikslą saviškai nuteikti

r

Spaudoje ir gyvenime

MASKVOS REVERANSAS VATIKANUI
Maskvos radijas, kaip praneša 

AP žinių agentūra, gruodžio 7 d. 
paskelbė, kad turįs būti atiduotas 
popiežiui Jonui XXIII kreditas, jog 
atsisakęs nuo šių dalykų:

1: Atkaklaus komunizmo smer
kimo politikos.

2. Besąlyginio Šiaurės Atlanto 
Pakto organizacijos (NATO) rė
mimo.

3. šaukimosi vakariečių galybių, 
kad jos imtųsi griežtos linijos 
prieš komunistinius kraštus.

Maskvos radijas sako, kad po
piežius savo enciklikose vadovau- 
jąsis realistine politika. Radijas ci
tavo “Literaturnaja Gazeta” straips 
nį, kuriame sakoma, kad Vatika
nas, matydamas “stiprėjančias sim 
parijas socializmui (komunizmui) 
visuose gyventojų sluoksniuose, jų 
tarpe ir tikinčiuosiuose, ryžtasi iš
dirbti naujus metodus santykiuose 
tarp dviejų viena kitą išskiriančių 
ideologijų — katalikybes ir komu
nizmo”.

Šis straipsnis iš Maskvos buvo 
išsiuntinėtas užsienin įvairiomis 
kalbomis. Jis sutapo su Vatikano 
visuotinio suvažiavimo pirmos sesi 
jos uždarymu. Sovietų žinių agen
tūra Tass dar nuo savęs pridėjo, 
kad tas suvažiavimas pateisino pa
saulio susiinteresavimą: jis apvy
lęs tuos, kurie griebiasi ginklų — 
suvažiavimas pasisakė už taiką. 
Maskvos radijas pridėjo: “Vatika
ne yra nauja pažiūra į taiką”.

Iš Maskvos radijo, kuris 45 me
tus nežinojo kitokio žodžio Vatika
no ir katalikų Bažnyčios atžvilgiu, 
kaip tik plūdknąsi, pajusti šį re

šių dviejų didžiųjų konferenci
ją ? Keliamas ir toks klausi
mas: nejaugi Jungtinių Vals
tybių vyriausybė jau eina prie 
to, kad nutrauktų tuos “spe
cialiuosius santykius” su Di
džiąja Britanija?

*
Ir Europos sostinių vyriau

sybių galvos bando įspėti, ar 
prezidentas Kennedy iš tikro 
žinojo, ką Achesonas pasakys 
savo kalboje apie anglus? Kai 
kurie jų galvoją, kad Acheso
no žodžiai dalinai ir jiems yra 
taikomi.

Turint galvoje, kad Vokieti
jos kancleris dr. Adenaueris 
yra 86 m. amžiaus, Prancūzi
jos prezidentas de Gaulle — 
73 metų, Portugalijos vadas 
Salazaras — 73 metų, prez. 
Kennedy Achesono lupomis gal 
darąs užuominų, kad tiems vy
rams jau būtų laikas pasitrauk 
ti iš vadovaujančių postų. Šis 
spėjimas, tur būt, neturi pa
grindo.

Daugiausia dėmesio visos 
Vakarų demokratijos turėtų 
kreipti į tą Achesono kalbos 
vietą, kur jis pabrėžia, jog 
vien stiprios laikysenos Berly
no krizės klausimu šiandien 
nebepakanka. Vokietiją labai 
yra savrbu apjungti. Tačiau, 
anot Achesono, apjungimas ne 
bus galima įvykdyti tik stipria 
laikysena. Jis sako, kad sutikti 
su Europos padalinimu Helm- 
stedt linija yra pavojinga ir 
nereikalinga.

Ne tik Europos sostinės, bet 
ir Maskva nori įspėti, ar pre
zidentas Kennedy jau bus tos 
pačios nuomonės Vokietijos 
apjungimo klausimu, kaip ir 
Achesonas.

Mat, šiuo metu Jungtinių 
Valstybių vyriausybė ir jų są
jungininkai patenkinti dabarti
ne “stipria” laikysena Berly
no reikalu Apie Vakarų ir Ry 
tų Vokietijos sujungimą jau 
seniai nebekalbama. O turėtų 
kalbėti ir svarstyti. Juk tai 
yra gyvybinis klausimas ne 
tik vokiečių tautai, bet ir vi
sai Europai, taip pat ir viso 
pasaulio taikai. Kol Vokietija 
nebus apjungta taip, kaip dau
guma vokiečių reikalauja, pa
šalinant okupantus iš Rytų 
Vokietijos ir duodant visiems 
žmonėms laisvai pasisakyti dėl 
apsijungimo sąlygų, dėl sant
varkos ir krašto ateities, tol 
nebus galima stabilizuoti Eu
ropos padėties, pašalinti III 
Pasaulinio karo pavojus ir iš
laisvinti bolševikų pavergtas 
tautas.

prieš žmogaus sąžinės prievarta
vimą, prieš persekiojimą.
Aukščiau minėtų Maskvos pareiš

kimų šviesoje įdomus faktas, kurį 
na skelbė kita — UPI — agentūra: 
Rusijos stačiatikių pasiųsti oficia
lūs Vatikano stebėtojai — arki- 
kunigas Vitalij Borovoj irarki.man-
dritas Vladimir Kotliarov ------ tą
pačią dieną, kai Maskvos radijas 
kalbėjo palankiai apie Vatikaną, 
per iškilmes, baigiantis suvažiavi
mo sesijai, priėjo prie Lenkijos 
primo kardinolo' Višinskio, pabu
čiavo jo žiedą, pasikalbėjo su juo 
ir atsisveikindami vėl pabučiavo 
žiedą to kardinolo, kuris buvo tre
jus metus komunistų laikytas ka
lėjime. Paskiau nuėjo priešais šv. 
Petro altorių bazilikoje pasimelsti.J. Žvilbutis

veransą — neįprasta ir įdomu. Ge
ros valios žmonėms seniai huvo ži
noma, kad Vatikanas siekia taikos 
ir neturi jokių instiguojančių ry
šių su karinėmis organizacijomis, 
kaip NATO. Gerai, kad nors kartą 
ir Maskva tai pripažino. Kas lie
čia ideologinę sritį, pats Maskvos 
radijas ir “Literaturnaja Gazeta” 
komunizmą ir katalikybę vadina 
viena kitą išskiriančiomis ideolo
gijomis. Vatikanas tai daug kartų 
yra pareiškęs, ir popiežius Jonas 
XXIII nė vienos savo pirmtakų en
ciklikos komunizmo klausimu nėra 
atšaukęs, o savo naujoj socialinėj 
enciklikoj “Mater et Magistrą” dau 
gelį komunizmui priešingų savo 
pirmtakų principų yra. pakartojęs.

Greičiau čia bus priešingi daly
kai, negu “Literaturnaja Gazeta” 
ir Maskvos radijas skelbia: pasau
lio tautos daugiau domisi religija. 
Katalikybė laimi naujų simpatijų 
ir kitų tikybų žmonėse, kas ryškiai 
buvo matoma ir šio Vatikano su
važiavimo proga. Maskva mato au 
gančią katalikybės įtaką ir jėgą, ir 
pati, gal būt, svarsto iš to pasi
daryti išvadas, dėl to ir tas Mask- 

į vos reveransas Vatikanui.
Šia proga galime pabrėžti, kad 

Bažnyčia yra plačių socialinių rc- 
; formų šalininkė. Savo naujosiose 
; Leono XIII Pijaus XI, Pijaus XII 
ir Jono XXIII enciklikose ryškiai 
pabrėžusi savo simpatijas darbo 
žmonėms ir ginanti jų teises prieš 
kapitalo ir taipgi prieš valstybės 
monopolius. Katalikų Bažnyčia pa 
lankiai sutiks visas sveikas sociali 
neg reformas, bet visada priešinsis

Paryžius pamėgins nustelbti kitas sostines
Pirmą kartą respublikų istorijoje partija laimėjo arti 

pusės vietų parlamente 

GEDIMINAS GALVA

Prancūzija ir Vokietija pasi
keitė vaidmenimis. Ketvirtoje 
respublikoje prancūzai buvo pa
tekę į suirutės verpetus. Anuo 
metu Vak. Vokietija rodėsi e- 
santi tvirta ir jos valdžia pas
tovi. Penktoje respublikoje, ne
paisant pergyventų labai įtemp 
tų tarpsnių, daug laimėta. Di
džiausias laimikis — pastovi vy 
riausybė, galinti užsimoti dides
niems polėkiams. Lapkričio mė
nesio antroje pusėje įvykę rin
kimai užtikrina prancūzams pas 
tovią vyriausybę ateinantiems 
penkeriems metams. Tuo pat 
metu Vak. Vokietija pergyvena 
oolitines sutemas, kurių prie
žastys toliau siekia, negu poli
tinių sensacijų laikraštyje pas
kelbimas, kad Sovietų kariuo
menė per savaitę gali pasiekti 
Reiną Prancūzijos vidinis su
stiprėjimas ir pastovi vyriau
sybė gali būti ir po de Gaulle, 
kai Vokietijoje politinė suirutė 
vargu baigsis su senojo kanc
lerio dienomis.

Abejotinas ir pilnutinis 
laimėjimas

De Gaulle dėjo didelių pas
tangų laimėti tautos atsiklausi- 
mo metu konstitucijai pakeisti, 
tačiau turėjo pasitenkinti slenk 
sčiu tarp laimėjimo ir pralai
mėjimo. Ne vieni degaulininkai 
— U.N.R - U.D.T. partijos ma
nė. kad tautos atsiklausimo me 
tu laimėjimas neabejotinas, ta
čiau rinkiminė pergalė visai ne
tikra. Rinkimų išdavos nustebi
no net ir prancūzus. Didžiausio 
laimėjimo sulaukė degaulinin
kai bet juo gali didžiuotis ko
munistai ir socialistai, t. y va
dinamas rinkiminis liaudies fron 
tas.

U.N.R ir U D.T. laimi 64 nau 
ius atstovus ir dabartiniame par

la mente turi 229 vietas. Jiems 
dar trūksta 4 atstovų iki per
svaros, nes parlamente yra 465 
atstovai. Dėl daugumos de Gaul 
le sudarytai vyriausybei nerei
kia rūpintis, nes nuo penktos 
respublikos pradžios jie naudo
josi nepriklausomųjų respubli- 
kininkų parama ir M.R.P. - ka
talikų dalinių talkininkavimu.

Liaudies frontas rinkimų metu

Komunistų ir socialistų rin
kiminė santarvė, kurią prancū
zai vadina front populair — liau 
dies frontu, atliko nemažą vaid
menį. Guy Mollet, buvęs minis
teris pirmininkas ir bendradar
biavęs su de Gaulle, bet ir dau
gelis neišgarsėjusių socialistų 
buvo išrinkti komunistų balsais. 
Šiuose rinkimuose socialistai lai 
mėjo 24 naujus atstovus. Jie 
turi 65 atstovus dabartiniame 
parlamente. Tai pati stipriausia 
opozicijos partija. Radikalai so
cialistai, telaimėję tik 1 naują 
atstovą, užima antrą vietą. Jie 
parlamente turi 42 atstovus.

1958 m. rinkimuose komu
nistai buvo visai sužlugdyti, nes 
anuomet į parlamentą teprave- 

I dė tik 10 atstovų, šiuose rinki- 
' muose iš opozicijos partijų dau
giausia laimėjo, nes parlamen- 

I Le turi 41 atstovą.
Šiuose rinkimuose buvo ir kei 

' stenvbių. Ilgametis de Gaulle 
talkininkas, buvęs ministeris pi- 
mininkas M. Debre pralaimėjo. 
Pralaimėjusių sąraše užtinkame 
Rcynaud, Motte. Simonnet. Do 
rey, Claudius-Petit, Brocas 
Leenhardt, Marie ir eilė visų 
partijų vadų, buvusių ministe- 
rių pirmininkų ar ministeriu.

Opozicijos partijos stojo ko
von prieš de Gaulle ryšium su 

.'•au'ns pts’klausimu konstituci
jai keisti. Parlamentas buvo nr 
1n!staP Visa teisėta jėga buvo 
na,naudota opozicijos partijoms 
triuškinti. Ir. kai buvo patirti 
rinkimu duomenvs. de Gaulle 
nrpb’lo: “Aš nusistačiau palauž- 

sparnus. Aš vienas 
tp: orplėiau nadarvti mano pa
rinktu rinkamu metu. Ir aš bu
vau teisus, nežiūrint prieštara
vimu.”

•
Dešiniojo sparno pralaimėjimas

Nepriklausomųjų tautinis cen 
tras (CNI) šiuose rinkimuose 
sulaukė tiesiog gniuždančio smū 
gio. Dešinioji konservatorių par

(
ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS Į
g Išvertė P. Gaučya

I . • •. .« , . .
Antroji dalis

— Vadinasi, iš anos pusės jai priešinamasi?
— Arba, kad šioje pusėje išseko galia nuo per- 

dažno naudojimo.
— Hm! Netikėk! — atvertė Jonas Primitas. — 

Ponia aną gyvulių surinkimo rytą Tamsioje Giraitėje 
paliko jam savo akis, ir jis, nors ir kaip priešintųsi, 
turi atvykti ir jas sugrąžinti.

Taip kumečiai aiškinosi jų pastebėtus donjoje 
Barboroje pakitimus, nė kiek nenumažinant jų pagar
bos, nei atsidavimo, su kuriuo jai tarnavo.

Ji pati irgi negalėjo jų išsiaiškinti, nes visa tai 
buvo darbas jausmų, jos gyvenime naujų, kurių ji dar 
negalėjo suvaldyti.

Pirmą kartą vyro akivaizdoje pasijuto esanti mo
teris. Į Tamsios Giraitės gyvulių surinkimą vyko pa
siryžusi Santą Luzardą įvelti į fatalinį savo apžavų 
tinklą ir pakartoti Lauryno Barkero istoriją. Tačiau, 
nors ji ir galvojo, kad ją skatino vien tik godumas ir 
nenumaldoma neapykanta vyrams, vis dėlto to jaus

imo kankinamoje smarkioje širdyje, ir potroškiuose, 
. meilei sutvertoje prigimtyje, nešiojosi tikros aistros 
nepasotinamą ilgesį. Ligi tol visi jos meilužiai, jos 
godumo aukos ar jos žiaurumo įrankiai, priklausė jai, 
kaip gyvuliai, nešioją jos ženklą. Tačiau tapusi vieną 

i ir kitą kartą paniekinta to žmogaus, kuris nei jos bi- 
I jojo, nei jos geidė, pajuto — su ta pačia pavergiančia 
priepuolių jėga, kuri visados ją stūmė sunaikinti ne

tija, gynusi ūkinės veiklos lais
ves ir prancūzus Alžirijoje 1958 
m. rinkimuose, parlamente tu
rėjo 108 atstovus ir po U.N.R — 
degaulininkų užėmė antrą vie
tą. Nepriklausomieji pradžioje 

I rėmė de Gaulle, bet vėliau dėl 
Alžirijos įsirikiavo opozicijom 
Šiuose rinkimuose tepravedė į 
parlamentą tik 28 atstovus ir 
prarado net du trečdalius savo 
svorio.

M.R P — respublikininkų są
jūdis, ketvirtoje respublikoje tu 

I rėjęs didelę įtaką, katalikai, ku 
rie socialinėje srityje mažai kuo 
skiriasi nuo socialistų, į par
lamentą tepravedė tik 36 atsto
vus ir pralaimėjo 20. Respubli- 
kininkai buvo suskilę Kai da- 
l;s partijos rėmė de Gaulle, Ge
orgės Bidault ir kt. ryškieji o- 
oozicionieriai turėjo net sąlytį 
su slaptąja armija, žiauriausio
mis priemonėmis kovojusia 
">rieš prezidentą. Nepriklauso
mybės kovų pogrindyje subren 
’»s eaiūdis sulaukė visai ne
tikėto smūgio.

Kraštutinieji dešinieji, turė
ję sąlytį su gen. Salan teroris
tais, visai išbraukti iš partijų 
skaičiaus, nes nesugebėjo lai
mėti nė vieno atstovo. De Gaul- 
'e džiaugdamasis rinkimų laimė 
rimu. tarė: “Dabar galime vėl 
^rancūziia nastatyti ant bėgių”, 
šamanu. kad garvežys ją ban
dys vežti į suvienytą Eurona. 
nors ir be Anglijos Paryžius 

par/av'"’i nustelbti kitų Eu-
•>nos so^riniu įtaką, nors ir 
'"’stauįant Washingtonui.
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Amerikos vaikai ir jų auklėjimas

Vaikai be vaikystės džiaugsmo 

VLADAS MIN GĖLA, Detroit

Šio krašto likimas — mūsų 
likimu tapo. Užtat amerikiniai 
vaikų ir jaunuolių auklėjimo ne
galavimai, net kartais tragizmo 
ribos siekiantieji, ir mums rū
pi, nes mūsų vaikai nuo šio kraš 
to aplinkos nėra izoliuoti. Ap
linka ta pati. Sąlygos tos pa
čios. Jokio auklėjimo plano 
Washingtonas neturi: valstybė 
jaunimo auklėjimu nesirūpina. 
Tiesa, čia skautų ir kitokios or
ganizacijos, religinės instituci
jos — bažnyčios, katalikiškos 
ir kitokios mokyklos. Bet, visi 
jaučiame, jo Amerika pavojuje 
ne dėlto, kad jai graso idėjinis 
komunizmas, bet dėlto, kad A- 
merika, kapitalo globoje, išug
dė beidėjinį, bedorovinį, beprin- 

. cipinį, tėvynės meilės nesupran 
tantį. nekovingą, dievą dolerį 
garbinantį ir visad “good time” 
siekiantį žmogų.

Valkų “auklėjimo” negerovės
Būkime atviri, šiais laikais 

netikusio auklėjimo negerovės 
ir nelaimės palietė tūkstančius 
lietuviškų šeimų. Argi tas šei
mas turime palikti vienas su jų 
tragizmu ir nelaimėmis? Tylėti 
negalima. Kiti tars, jog ir pa
dėti toms nukentėjusioms lietu
viškoms šeimoms irgi negalėsi
me Bet, mažiau nusikaJsrine, jei 
nuoširdžiai tas nelaimes aptar- 
s me, jei bent pabandysime ieš
koti būdų jų kiekiui sumažinti. 
Visi žinome, jog ir mūsų vai
kų ir jaunimo tarpe nusikalti
mui nepaprastai bujoja, moks
lo pamėgimas krito ir “tautos

Prie Baltųjų Rūmų Washingtone stovi eglutė ir užrašas “Taika 
žemėje geros valios žmonėms”.

kenčiamą vyrą, — norinti jam priklausyti, nors ir 
reikėtų taip priklausyti, kaip jam priklausė gyvuliai, 
benešioją ant savo šonų Altamiros ženklą.

Iš pradžių tai buvo smurtingas noras judėti, bet 
ne taip audringai ir niūriai, kaip anksčiau, kai ją stū
mė tenkinti grobuoniškus instinktus, o liepsnojantis 
troškimas pasidžiaugti savo pačios sielos nepažįstama 
dalimi, kuri netikėtai jai parodė savo veidą. Per iš
tisas dienas ji klajodavo po stepes be jokio tikslo ir 
krypties, vien tik tenorėdama išeikvoti energijos per
teklių, kurį išvystė jos jautrumas, įkaitintas tikrosios 
meilės troškimo, susilaukus keturių dešimtų metų 
krizės svaigstant nuo saulės, laisvo vėjo ir atviros 
erdvės.

Tuo pačiu metu jos linksmumas ją stūmė būti 
dosnia. Vieną kartą savo kumečiams rieškučiomis iš
dalino pinigus, kad juos išleistų pasilinksminimui. Jie 
žiūrėjo ir žiūrėjo į pilnas saujas pinigų, mėgino juos 
dantimis, mėčiojo ant akmens ir vis negalėjo patikėti, 
kad tai būtų tikras sidabras. Žinant, kokia šykšti don- 
ja Barbora, kas galėtų patikėti tokiu jos dosnumu?

Ji paruošė tikrą puotą Santui Luzardui pavaišin
ti, kai jis savo ruožtu atvyks į “Baimės” gyvulių su
rinkimą. Norėjo jį nustebinti savo vaišingumu, iš
mesti namus per langą, kad jis ir jo varovai iš jų 
išeitų patenkinti ir kartą pasibaigtų tie vaidai, sky
rę ūkius, šeimininkus bei kumečius.

Ją jaudino mintis būti pamiltai to žmogaus, ne
turėjusio nieko bendra su tais, kuriuos pažino: nei 
šlykštaus gašlumo, kurį nuo pirmos akimirkos paste
bėjo Lauryno Barkero žvilgsniuose, nei kitų bruta
laus vyriškumo, ir, darydama šį palyginimą, gėdijosi 
leidusi save sugyvulinti stačiokiškų bei bukų meilužių 
glėbyje, kai pasaulyje buvo kitų, kaip anas, kurio ne
buvo galima apglušinti pirmu nusišypsojimu.

Vieną tarpą ją apniko mintis pasinaudoti savo

raganiavimo “galia”, šauktis piktųjų dvasių, paklus
nių burtininko valiai, prašyti “Bendrininką” jai pa
lenkti nepasiduodantį vyrą, bet tuojau atmetė tą 
mintį su neišaiškinamu pasibiaurėjimu. Moteris, joje 
atsiradusi aną Tamsios Giraitės rytą, viską norėjo lai
mėti moters galia.

Bet Santui Luzardui ten nepasirodant, ji vaikš
čiojo pikta, nors visada gražiai pasipuošusi, vaikštinė
dama po namų kambarius su nuleista galva ir 
sukryžiuotom rankom ant krūtinės, arba ištisas va
landas išstovėdavo prie užtvaro žvilgsniu, nukreiptu 
į padangę Altamiros link, arba klajojo, po stepę. Bet 
dabar arklys jau nebegrįždavo, kaip anksčiau, pa
dengtas putomis ir kruvinais paslėpsniais. Tas jojimas 
būdavo ramus, svajingas klydinėjimas.

Kartais nei stepė buvo jos žvilgsnių objektas, nei 
Altamira — jos svajonių, bet anoji upė ir anoji eldija, 
kur Asdrubalio žodžiai joje pažadino pirmąjį susijau
dinimą, trokštant gėrio, kiuris dabar norėjo apvaldyti 
jos žiaurumais pasibodėjusią širdį.

* * *
Pagaliau vieną rytą pamatė Luzardą atvykstant 

pas ją.
— Taip turėjo įvykti — pagalvojo.
Sudariusi šį sakinį, — taip, kaip jį ištarė, pripil

dytą jausmu prietaringos moters, tikinčios antgam
tinės jėgos pagalba, — intymi ir gili jos būtybės tiesa 
nugalėjo begimstantį atsinaujinimo troškimą.

Šautas nušoko nuo arklio po kasijos medžiu, au
gusiu priešais namus ir su skrybėle rankoje ėjo į 
prieangį.

Donjai Barborai būtų užtekę vieno žvilgsnio, kad 
ji negalėjo daug ko tikėtis iš to apsilankymo, nes 
Luzardo laikysena rodė vien susitvardymą, tačiau ji 
tepaisė vien tik savo jausmų ir nuoširdžiai priėmė.

_____ iPufc daugiau)

mentaliteto” mitas šiuo metu 
nebeegzistuoja. Ir mūsų vaikų 
moks.' ms lygis mokyklose pri
lygo čiagimio jaunimo — moks
leivių lygiui. Tik pasižvalgyki
me savame mieste ir peržvelki
me mums pažįstamas šeimas — 
jų vaikus. Kas pasėjo to blo
gio kūkalius? Bandykime nu
statyti savo vaikų nulietuvėji- 
mo diagnozę. Šaukimės gydyto
ju.

Nesu br endęs amieri kietis

Kaip jau minėjau, Amerika 
"išaugino” nesubrendusį žmo
gų. Žinome, jog amerikinis jau 
nimas gyvenimo lygio ir tėvų 
labiausiai išlepintas, jo dorinis 
ir beidėjinis lygis žemiausias 
visame pasaulyje. Kodėl? Kas 
kaltas to blogio ugdyme? Pir
miausia sustokime prie televizi
jos ir tėvų. šiame krašte laiko
ma geru ir išlavintu skoniu, jei 
televizijoj maži vaikai parodo
mi beveik šimtu procentu gud
resniais už suaugusius ir už sa
vo tėvus. Visi žinome, kad ap
sakymuose, pasakose, televizi
jos ir filmų vaidinimuose tie vai 
kai visad taria paskutinį išmin
ties kupiną ir sprendžiamąjį žo
dį. Suaugusieji ir tėvai palieka
mi vaikų pajuokai — pusgal
viai. Nuo kelių metų vaikas 
“bręsta” ir pripranta negerbti 
tėvų ii’ kt. suaugusiųjų. O be
tėvų, iš ko vaikas pasimokys?

I
Bet kur yra tikrovė? Argi 

tas amerikinis vaikas ir iš tik
rųjų toks jau “vvunderkind” 
arba išminčius? Aišku — jis 
toks nėra. Tą vaiką suaugusieji 
iš pat mažens apgaudinėja. Su
gadina. Suaugusieji čia visad 
pataikauja vaikui ir stengiasi 
patenkinti visas jo užgaidas. 
Turtingos motinos savo vaiku
čius įrašo į vaikų draugiją 
“Little League”. Tie mažieji da
lyvauja, pakviečiami, vaikų ba
liuose. Mergytės 10 metų, pa
gal etiketą, privalo sau lūpas 
dažyti Gražaus amerikinio vai
ko elgesio taisyklės nurodo, jog 
11 metų vaikai beveik privalo 
savo lygio baliuose ir šokiuose 
dalyvauti. Pagaliau 12 metų vai 
kai jau pastoviai gali draugau
ti ir išgyventi meilės saldybes. 
Dažniausia nuo 12 m. “gerųjų 
šeimų” vaikai gali turėti “girl- 
friend” arba “boy-friend”. Be-

(Nukelta į 4 psl.)
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VEIDU I SAVE
Žvilgsnis į savo sąžinę ir principus 

PRANAS R AZMINAS

Mūsų tauta turi tūkstančius 
didvyrių, kankinių ir nuosta
baus pasiaukojimo žmonių. Ši
tos rūšies žmonių dinastija am
žina mūsų tautoje. Joks prie
šas neturi galios nužudyti šios 
dinastijos tęstinumo. Ji gali bū
ti kraujuose paskandinta, ta
čiau jos heroizmas už didžiuo
sius žmogaus gyvenimo princi
pus nei praeity, nei dabarty 
nėra sumažėjęs. Taigi nėra bai
mės, kad kada nors tauta ga
lėtų netekti šviesių gyvenimo 
pavyzdžių, kurie gaivina visus 
jų negęstančių darbų sekėjus.

Minimoji dinastija nėra kurio 
nors išskirtinio luomo dinasti
ja, kuri nors išskirtinė gimi
nė. Tai nėra kurios nors kraujo 
giminės dinastija. Didvyriai, kan 
kiniai ir šventieji kyla, kaip 
šviesūs liepsnos liežuvi ai. iš jvai 
rių Lietuvos kampų ir ragina 
amžinai kovojančią tautą j per
galę.

O tačiau, — ir tai nėra vien 
lietuvių tautos žymė, — ne visi 
pamato, supranta ir vykdo šios 
didvyrių dinastijos testamenti
nį palikimą. Dažnai mes elgia
mės taip, tarsi jų palikimo vi
sai nebūtų Nusikalame savo 
dievus ir, kaip tie žydai, šo
kame apie juos savo šokį, daž
nai savo mirties šokį. Mes nelau 
kiame Mozės, sugrįžtančio iš 
kalno su Viešpaties dekalogu, 
tvarkančiu mūsų privatinį, vi
suomeninį, socialinį, politinį ir, 
jeigu mums tai patinka ir ne
kliudo mūsų žmogiškiems no
rams,. religinį gvvenimą. Aps
kritai, mes tai laikome absoliu
čiai privačiu dalyku, kurio jo
kios prasmės nėra iškelti į vie
šumą. Jeigu mes iau religiją 
ir praktikuojame, tai be ryškes
nio sąryšio su anomis paminė
tomis gyvenimo ir veikimo sriti
mis.

Iš tų septynių

Kartą vyskupas M. Valančius, 
garbingos dinastijos šviesulys,

Amerikos vaikai ir

jy. auklėjimas
(Atkelta iš 3 psl.)

simylėdami jie jau žiūri “šviesio 
mis” akimis į ateitį ir fiziškai 
jaučiasi kaip suaugusieji.

100 dol. ir 4 metų “Lady”
Viename plačiai skaitomame 

žurnale užtikau tokį aprašymą 
apie gerų šeimų dukras. Moti
nos rūpinasi, kad jų mažytės 
būtų gražios ir spindėtų mote
riškumu. Tokios motinos savo 
pumpurėlius leidžia į specialias 
“gražaus elgesio” mokyklas. 
“Mokslo” kursas trūksta 15 
sav. — mokestis 100 dol. 
“Charm-Sehool” mokykloje ma 
žosios tiek išlavinamos, kad jos 
kaip kilniosios aristokratės “La 
dy” moka žaviu balsu telefonu 
kalbėti, sugeba tinkamai prie 
stalo užsilaikyti. Išmano jau 
“Make-up” mene, ištisomis va
landomis išstovėti prie veidro
džio ir žino visas plaukų dažy
mo, frizavimo gudrybes. Nusis- 
tebėtumėt pamatę, kaip toji 
“dama” elegantiškai moka iš 
mašinos išlipti bei įlipti ir, pa
galiau, mus pritrenkia kai su
žinome, kad šioji “dama” tik 
4-5 metų amžiaus. Tragiškai 
skaudu, kad šio krašto motinos 
nesistengia savo kūdikiams į- 
kalti mokslo, religijos — Die
vo meilės. bet iš pat mažens kai 
te ikala tiems vaikams turtingo 
ištekėjimo galimybes Aš siau
bo animtas klausiu — kur eina 
Amerika?

lošė kortomis su generalguber
natorium Muravjovu, kuriam 
Lietuvos istorija užsitarnautai 
prisegė koriko vardą Vyskupas 
lošė su juo iš septynių kunigų, 
sėdinčių kalėjime už dalyvavi-1 
mą sukilime. Vyskupas laimėjo, 
nors anksčiau sąmoningai jam 
pralošdavo, kad apramintų jo 
siautėjimą prieš lietuvių tautą.

Valančius lošė iš septynių ku 
nigų, iš savo vyskupijos dvasi
nės egzistencijos reikalo, o ka
da mes pradėsime lošimą iš sa
vo dvasinei egzistencijai gyvy
binių reikalų ? Valančius nega- ; 
Įėjo tinkamai valdyti ir mokyti 
savo tikinčiųjų be kunigų, o mes 
negalime daryti pažangos ir lai
mėti be didžiųjų idealų. Neturė
tų mums, katalikams, trūkti drą 
sos kovoti ir laimėti, nors ko
vos našta mus lenktų prie že
mės. Niekas taip kario negali 
pažeminti, kaip pabėgimas iš 
kovos fronto. O jeigu tai pada
rytų karininkas?

Galima išgirsti balsų, kad jau 
esame prasilošę, nuolatos že
mėdami po savo silpnybių kal
nu. po savo oportunizmo ir in
diferentizmo našta. Dar keletas 
žingsnių, ir jau graso perėjimas 
prie savo buvusių idealų akty
vaus užpuolimo. Tik apsižval- 
gykyme ir būsime greitai įti
kinti. žmogus retai kada metasi 
staiga į kraštutinumus. Jis daž
nai tolsta ar artėja pamažu. 
Kaip didžioji laisvojo pasaulio 
dalis, taip ir mes, kurie prie 
jo priklausome, esame prasilo
šę iš savo ištižimo.

Kur mūsų didvyrių dvasia,
Taip ir kyla klausimas lietu

viams katalikams inteligentams, 
kur dingo iš mūsų vysk. Valan- | 
čiaus, prof. St. Šalkauskio, prof. Į 
Pr. Dovydaičio, kun. A. Lipniū
no, arkiv. T. Matulionio, Mari
jos Pečkauskaitės ir kitų gar
bingosios dinastijos pranokėjų 
dvasia? Tiesa, kartais mes pra
šnekame šiuo reikalu, bet tik 
kitiems paliekame šiąja dvasia 
gyventi ir veikti.

Jeigu senosios ugnys taria
mai jau būtų priblėsusios ir taip 
jau nebešviestų mūsų laikų dva 
šiai, tai mes turime tik vakar1 
užgesusių ar dar ir šiandieną 
gaivalingai tebedegančių. Tad 
ko mums reikia? Savo ydoms 
patenkinti pavyzdžių ? Nieko 
Šventasis Raštas nekalba apie, 
antrąjį Mozę, kuris iš kalnoi 
parneštų mūsų ydoms pateisinti, 
kitą dekalogą...
Reikia lošti iš didžiųjų tikslų 

ir laimėti
Joks svaresnis mūsų viešu

mos darbas negali apseiti be są
moningo (tai arčiau tiesos) ar 
nesąmoningo trukdymo. Idea-: 
lizmas pakabintas tarp perkreip j 
tų veidų ir įsikarščiavusios bur-! 
nos neturi juntamos reikšmės. 
Vyskupas sujungė idealizmą su 
aiškiu gyvenamojo momento su 
pratimu, ko mums kaip tik truk 
sta Jis išėjo laimėtoju, o mes 
tik pralaimime. Pralaimime sa
vo jaunąją generaciją ir save 
pačius. Vyskupas lošė iš religi- 

. nių ir tautinių principų, o mes 
šių laikų ženkluose mažai ką 
susivokiame. Už religinius prin
cipus kovoti mes tariamės ne- i 
turį priešų. Už tautinius taria
mės esą kiekvienas sau tauta 
ir diktatorius.

Gyvenimas nėra žaidimas, bet 
tanai rimtas lošimas, neprilei
džiant minties, kad didžiųjų šie 
kimu pabaiga būtu tragiška. 
Toki lošima, lošė ir Žemaičiu a- 
naštalas. Jis lošė iš katalikv- 
bės. h'etuviu tautinės sąmonės, 
švietimo, abstinencijos, išmin-

Carmichaels, Pa., anglių kasyklose ištraukė vėl vieną negyvą ka
sėją. Nuotraukoj matyti žmona ir sūnus, sunkiai pergyveną šią 
žiaurią žinią.

LĖKTUVU APLINK KUBĄ 

Įspūdžiai skrendant į Jamaiką 

INŽ. IZIDORIUS BARTKUS

Oro keliu iš Chicagos į Ja- buvo pakeistas. Nei Chicagoje, 
maiką bus nedaug toliau, kaip 1 nei Miami niekas nieko tikro 

šiuo klausimu negalėjo pasaky- į 
ti. Visi aiškino,, kad skrenda- i

į Califomiją. Jei skaityti, kad 
iš Chicagos į Miami oro keliu
yra apie 1,070 mylių, o iš Mia- į ma pagal tvarkaraščius, 
mi į Montego Bay, kuris ran
dasi šiaurvakariniame Jamai
kos kampe, 530 mylių, tai iš 
viso turėsime 1,600 mylių. Tai
gi maždaug tiek pat, kaip iš 
Chicagos į Los Angeles.

Kelionė aplink

Gerais laikais lėktuvai iš 
Miami į Havaną skrisdavo be
veik kas valandą ir keliaujan
čių ten ir atgal netrūkdavo. 
Daugiausia, žinoma, keliaudavo 
amerikiečiai. Tačiau įsigalėjus

Tačiau kai mes pagaliau po! 
gerų pietų — tą dieną buvo i 
Padėkos diena ir Pan Ameri
can visus vaišino kalakutiena — 
buvome susodinti į didžiulį lėk
tuvą, kurio iš 130 vietų beveik 
pusė buvo tuščių ir kuris tą 
aieną “pagal tvarkaraštį” net 
45 min. pavėlavo išskristi, 
mums buvo p.ranešta, kad į

Kuboje Castro režimui, kėliau- Jamaiką skrisime per Haiti ir 
jančių skaičius sumažėjo. Su-' kad ta kelionė vietoje 1 vai. 15 
mažėjo ir lėktuvų skaičius tvar- min., truks 2 vai. ir 20 minučių, 
karaščiuose. Tačiau iki pat blo- Papildomai dar buvo pranešta, 
kados paskelbimo Pan Ameri- j kad skrisime 27,000 pėdų aukš- 
can vis dar leisdavo kasdien! tyje, vidutiniškai po 580 mylių 
vieną lėktuvą iš Miami į Ha- per valandą.
vaną ir atgal. Nors pastaruoju 
metu dažnai tie lėktuvai skrai-
dydavo beveik pustuščiai.

Castro gąsdinimai
Paskelbus blokadą, kitą die

ną Castro paskelbė, kad bus 
šaunama į kiekvieną svetimą 
lėktuvą, kuris artinsis prie Ha
vanos. Pan American savo kas
dieninius skridimus į Kubą su
stabdė, paskelbė apie tai laik
raščiuose ir išbraukė iš tvar
karaščių. Tačiau skridimai į 
Jamaiką, Panamą ir kitus Cent
rinės ir Pietų Amerikos kraš
tus, kurie vykdavo per Kubos 
teritoriją nenusileidžiant, buvo I 
palikti ir toliau. Keliaujantieji i 
į tuos kraštus interesavosi, ku
riuo kebu dabar iš tikrųjų 
skrendama. Aplenkiant Kubą 
reikėtų skirti daugiau laiko, ta-' 
čiau tvarkaraščiuose laikas ne-

Kad keleiviams nebūtų nuo
bodu, viena smarki mergaitė 
tuojau pakeitė savo uniformą 
ir paskelbė atidaranti “padan
gių barą”. Visi gėrimai tik po 
50 centų. Biznis nepaprastai se
kėsi ir ji pasikvietė į pagalbą

ties ir meilės savo broliui. Ar 
nebus jis lietuvių tautoje uni
kumas savo išsiskleidimu visose 
srityse. Būdami sotūs, mes link 
štame į koegzistenciją su savo 
tautos priešais. Tai kas, kad jie 
išžudė tūkstančius mūsų geriau 
šių tautos sūnų... Pamirškime... 
Juk reikia kultūrinio bendradar 
davimo, nes mes dūstame Va
karuose be priešų...

Kataliko inteligento lošimas 
šiandien turėtų būti panašus į 
vysk. Valančiaus lošimą. Jis 
turėtų lošti iš šių didžiųjų pa
reigų: ištikimumo savo tautai 
ir savo tėvų žemei, nepaliauja
mos kovos, kol ji vėl išvys lais
vę, broliškos meilės ir santai- į 
kos. ištikimybės ir pasiaukoji- ! 
mo didiesiems krikščionybės ide 
alams, šventumo bei savo as
mens kilnumo. Jokių kompro
misu ir jokių nuolaidų. 'Nemė
gindami atlikti šios misijos, iš
duodame save, krikščionybės 
principus ir savo tautą.

dar pora vyrukų iš lėktuvo 
įgulos.

Be papildomo mokesčio
Skridome pirmiausia per Ba

hamų salas, kurios prasideda 
vos už 80 mylių nuo b’loridos 
krantų ir tęsiasi net 700 my
lių į pietryčius. Praskridome 
per tas vietas, kur neseniai 
vyko “operacijos”, tačiau jo
kių laivų nei su raketomis, nei 
be raketų nematėme. Vaizdai 
iš 27,000 pėdų aukščio buvo 
nepaprastai gražūs. Kai pasie
kėme vakarinius Haiti pakraš
čius, pamažu pradėjome sukti 
į pietus ir vėliau prisiartinę 
prie Jamaikos iš šiaurės rytų 
pusės, pasukome jos šiauriniu 
pakraščiu į vakarus ir pamažu 
pradėjome leistis žemyn. Ja
maika buvo apsidengusi fantas
tiškais debesų kalnais, tačiau 
virš jūros plaukiojo tik mažy
čiai palaidi šydihiai debesėliai. 
Vietomis ir tie išnykdavo.

Ir taip šis gražus papildomas 
pasivažinėjimas mums nieko 
papildomai nekainavo, nors nor
maliai už tokį maršrutą kiek
vienam būtų tekę pridėti po 
20—30 dolerių. Vis tai dėl tos 
“Kubos situacijos”.

Kai nusileidome Jamaikoje, 
mus pasitiko gražios juodos 
mergaitės su punšo stiklais — 
nepriklausomos Jamaikos sve
tingumas svetimų kraštų turis
tams.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaiuškos pirmad 
7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, III.

LAIMĖJO $1,600 premiją

Romos meno galerijoje yra 
išstatyti 47 piešiniai, vaizduoją 
popiežiaus Jono XXIII gimtinę 
Sotto III Monte. Piešiniai buvo 
atsiųsti paskelbus vadinamą 
Everest konkursą su premija 
1,000,000 lirų ($1,600). Laimė
jo dail. Adriano Spilimbergo iš 
Milano.

INDIJOS VAIKAMS

Indijos švietimo ministerija 
paskyrė $250 premiją jaunam 
katalikui rašytojui K. P. Alex, 
laimėjusiam pirmą vietą vaikų 
literatūros konkurse su savo 
kūriniu: “Sindhu upė pasakoja 
savo istoriją”.

NAŠLAIČIAI — TĖVYNĖS 
GYNYBAI

Šv. Marijos našlaityno vaiku
čiai Triehuro mieste, Indijoje, 
nutarė atsisakyti pietų, kad tuo 
būdu sutaupytieji pinigai būtų 
skirti Indijos gynybai.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už a p d raudą. nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % VVcst 95th Street 
Chicago 42, Illinois 

Tol. GA 1-8054 ir GR 0-4339: .-?5

PERKI IR PARDUODI!
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

0312 S. VVestem GR 0-0592
Atdara 11-4 ir 6-8

, KAN. A. STEPONAITIS

TĖVYNĖJE IR PASAULY
Ką tik išėjusi knyga, kurioje autorius pasakoja savo prisiminimus 

nuo carizmo iki bolševizmo

KNYGOJE RANDAME:
Sūduvos lygumoje, Carizmo varžtuose, Revoliucijos povei

kyje, Didžiojo karo vėtroje, Laisvės prošvaistėje, Nepriklauso
mybės dienomis, Katalikiškoje akcijoje, Ant kalėjimo slenksčio, 
Bolševizmo smurte, Antrojo karo sūkuryje, Už aksominės uždan
gos,, Tarp Atlanto ir Pacifiko, Prie kryžiaus kelio.
įrišta į kietus viršelius, 319 psl., kaina 1 dol. Gaunama adresu:

FRANCISCAN FATHERS PRESS
Brooklyn 21, N. Y.910 VVilloughby Avė.

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

Dėl informacijų, kreipkitės j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774/

UKAIHNSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Dabar atidai-a ir sekm. 41 v. iki 4 v.

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

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

Specialus išpardavimas matracų — BURTON 
DIXIE (Slumber on) RESTONIC Dr. Fuller, 
H0LLYW00D 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

WESTW00D LIOUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951
KING’S RANSOM, Scotch Whiskey

94 proof 4/5 ..................... .............................. $6.19

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .......... $1.75

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

** Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc. 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne $5,49

★★ HEINEKEN’S OLANDIJOS ALUS. 
24 būt. dėžė $7.50

** L AB ATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute-
___ IjŲ dėžė  ................................................. .. $5.10
CRYSTAL ROSE, Portugalijos vynas

vs.......................................................... $1.05
★★ SICILIAN GOLD, nepaprasto skonio

Italijos vynas, 4/5 ................. $2.49

*★ URQUELL PILSFNER, Čekoslovakijos 
alus, 24 butelių dėžė

Prie čia pažymėtų kainų taksai priskaitomi atskirai šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net. 100 metų seniūno. Užsakant didesni kiek, 
pristatome i namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

S2
'% 5 "•

current dividend on Investment bonus
4%% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Vi 4 metų investmeiato bonus mokame 4%% dividendų bas pusmetį ir

dar išmokėsime po % % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, HjUNOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

UOIN QUR
WARE Į

ČLU

4 piece 
place setting to savers

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 DINNERIVARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, 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 uareikalavimai 
nepriimami. on Investment

Accounts

Y

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104



BOSTONO ŽINIOS
KAI IŠ DŽIAUGSMO AŠARA 

N URIED A

Ir šnekam, ir rašom ir su di
deliu susirūpinimu galvojam a- 
pie mūsų tremties priaugančią 
kartą — jaunimą. Jo pasigen
dame beveik visur. Kartais net 
norisi rankas nuleisti. Ir tai nė
ra įsivaizdavimas, o tikrovė.

Gruodžio 1 d. Bostono skau
tai minėjo 45 metų Lietuvos 
skautijos sukaktį. Einant į Pi
liečių d-jos salę tamsūs šešėliai 
užguldavo galvojant: kas šiame 
minėjime dalyvaus? Bet jau li
pant į trečio aukšto sale gir
dėjosi lyg bičių avily ūžesys. 
Nuostabu! Salė pilna Ir ko? 
Atžalyno. Čia skraidė mažos 
paukštytės ii' šokinėjo vilkiu
kai. Rikiavosi skaučių ir skau
tų gretos, pradedant mažaisiais 
ir baigiant akademiniu jauni
mu. Lietuvis buvo nutolęs nuo 
jūros, bet jis jos vis tiek ilgė

Vaidinimai nyksta iš mūsų 
scenų, nes čia yrą sunkus, ne- 
apmokamas ir laibai nedėkingas 
darbas. Gi mes visi daromės 
praktiškesni. Gerai, kad atsi
randa tokių pasiryžėlių, kurie , 
bando pratęsti lietuvių teatri- j 
nio darbo meną. .

Vaidintojai publikos buvo ga-! 
na šiltai sutikti. 'O jie savo pa
reigą atliko tikrai gerai. Žiū-1 
rovų apie 500. Vaidinimą orga-1 
nizavo Putnam seselių rėmėjų j 
būrelis.

POSĖDŽIAVO
KONCERTO KOMITETAS

Gruodžio 4 d., dalyvaujant 
prel. P. Virmauskiui, kun. J. 
Žuromskiui ir J. Klimui, posė
džiavo Jeronimo Kačinsko pa
rašytų mišių koncertui rengimo 
komitetas.

Laikraščių išnešiotojas John Ross, nepaisant, kad iškrito daug 
sniego, eina per Lima, Ohio, nešdamas laikraščius. Drauge per 
sniegą keliauja ir jo šuo.

kurio vardas skamba poetų pa
saulyje jau daugiau pustrečio 
tūkstančio metų.

Į šį kalną veda siauras, vin- 
: giuotas kelelis. Autobusas da- 
I ro sukinius tiesiog ant bedug
nės kampų. Tvorelės nėra, kai 

į kur stulpelis, bet ir tas papu
vęs, žodžiu — jokios net ir mo
ralinės atramėlės!..

Klausiu savo draugą K. Pet
rą, — kaip drąsos reikalai? O 
jis, girdi: “Pavydžiu graikui, 
ten pakrante jojančiam sau ra
miai ant asilo, nes jis žino, kad 
asilas tai ne automobilis — nie
kad nepąslys!” Bet pakilus iki 
Delphi vietovės nuo kalno atsi
veria toks žavingas vaizdas, 
kad jis šimteriopai atlygina už 
visas “baimes”.

Garsusis Delfi
Parnaso kalno maždaug vidu-

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 12

tantinas Didysis paima iš Del- 
fio beveik viską brangaus savo 
naujos sostinės — Konstantino- į 
polio papuošimui. Imp. Teodozi- 
jus 381 m. po Kr. uždraudė bet 
kokį nekrikščionišką kultą. Pas 
kutinis pagonis imperatorius Ju 
lijonas Atkritėlis (361 m.) dar 
bandė atgaivinti seną religiją ir 
pasiuntė savo gydytoją Oribo- 
sijų į Delfį atstatyti Apolono 
šventovės. Šis Oribosijus užra
šė paskutinio orakulo skundą: 
“Eik ir pasakyk karaliui: šven
tovės sienos jau sugriuvo. Apo-

"DRAUGUI"

Jau išspausdinti ir gauti bi
josi. O čia rikiavosi ir jūriniu- j lietaL Bilietll komisija, kuriai ' 
kai. Ir taip salėje virė gyve- ' vadovaus Ona Ivaškienė, rūpi- 
nįmas ‘ ' naši jų platinimu. Kai bus su- į

Virš pusantro šimto gražaus 
atžalvno rikiavosi, raportavo, 
skaitė įsakymus pakėlimus, ap 
dovanojimus. Vyresnieji vado
vai ir vadovės, net ir buvę, bu
vo papuošti gėlėmis. Buvo kal
bama malda. Girdėjosi koman
dos. Nusviro ir pakilo vėliavos. 
Buvo pašventintos ir įteiktos 
dvi naujos vėliavos. Iš jaunų 
krūtinių aidėjo himno žodžiai. 
Ne vienas iš svečių nubraukė 
džiaugsmo ašarą. Lietuvis dar 
nemiršta, jis myli savo tėvynę, 
dirba jos labui ir tiki, kad tam
suma nuo jo tėvynės prasiša
lins.

Ir viena iš didžiųjų staigme
nų, kai apie 40 berniukų, gra
žiomis gimnazistų uniformomis 
pasipuošusių pasirodo scenoje 
ir gražiai užtraukia lietuviškas 
dainas. Tai choras vienintelės 
šiame krašte gimnazijos, kurio-

darytas kontaktas ir su Bos
tono apylinkėmis, tada bus nu
rodytos ir bilietų pardavimo vie 
tos.

PARNASO KAINAS
Mūsų kultūros lopšys — Graikija 

DR. I. UR BONAS

NESU GIMINAITIS

Dienraščio gruodžio 7 d. lai
doje, “Spaudoje ir gyvenime” 
skyrelyje, J. Žvilb., linksmai ma 
ne nuteikė, tvirtindamas, kad 
aš esąs A. P. Šalčiaus giminai
tis.

Vieną vakarą rūpestingai per 
žvelgęs (kiek tas įmanoma išei-

, . T vijos gyvenimo sąlygomis ir te-lonas jau čia negyvena. Laurų' . , ., , ... .. . ,, v turint ribotus informacijų šal
tinius) visą savo šeimos genea- 

i logijų, niekur neradau nė ma- 
i žiausio kraujo ar tradicijų ry- 

Šiandien Delfi yra Parnaso kurie. sietl» man.e bet ku’

medžiai nebeauga ir šventojo 
šaltinio vanduo jau nebesruve- 
na”.„

kalne tik mažytis kaimelis su 
ryje, t. y. nepasiekus viršūnės, ! keturiais puikiais restoranais
yra garsus buv. nepriklausomas 

, miestas Delfi su savo nema
žiau garsiom institucijom: Ora
kulu ir Apolono šventykla. A- 
pie šias institucijas bus atski
rai, o čia tik apie patį Delfi. 

Delfio miestas buvo Graikijos
religinis ir kultūrinis centras.

Kažin ar yra žmogus, kurio ra aplink. Nuo senumo pajuo- Estiškai jis neiškilo kaip Atė- 
_' nai su Sparta, bet savo dvasi

ne, kultūrine ir turto jėga jis

įr... didingais Apolono šventyk
los griuvėsiais...

AiDCIinG ELECTROniCS
TV-RADIJAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI -LAIKRODŽIAI 

Viskam Ramiausios kainos Ir garantija

3321 S. Haisted St - CLlFFSIDE4-5665|

neviliotų Graikija? Tai genijų dę ir visų miestelio namelių šie 
Nepaisant, kad šiame koneer- žemė įr mųSų kultūros lopšys! nos. Atrodo, jos ims ir sugrius,

te dalyvaus ir kitas choras, vis 
tiek Šv. Petro parapijos choras 
bus pagrindinis. Visi choristai 
labai prašomi lankyti choro re-

Kai itališkas lėktuvas skri
do virš ramios Adrijos jūros 
Atėnų link, mintys skrajojo se
novės graikų istorijos pusla-

peticijas. Taip pat prašomi ir piais. štai> didieji filosofai _ 
yisi, kurie tik turi balsus ir gali į Sokratas> Platonas ir Aristote- 
giedoti, prisidėti prie šio cho-

riais giminystės ryšiais su P. 
A. šalčiumi.

Turiu viltį, kad J. Žvilb. at
liktas skaitytojų klaidinimas 
tebuvo tik nesąmoningas, be 
jokios blogos valios veiksmas.

Al. Gimantas

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBES, LIGOS

ir visų kitų įvairių rūšių bei 
"horne owners” apdraudomis tel- 
raukitSš mūsų agentūroje dėt pri
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais Išmokėjimais.
BACEVIČIUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
<>455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, IU.

bet kažkaip vis dėlto jos stovi, i buvo Ringas. Jau apie 1500 
laikosi! Tokio senumo pastatė-1 m- Prieš Kr- Prasidėjo dievo 
lių aš dar nebuvau matęs! APolono kultas Delfi mieste ir

Gatvelės siaurutės ir visas aPie 1000 m' Pr- Kr/j° reli^inė 
susisiekimas eina asilėliais. šie iJtaka Jau sklido P° vis£* kraš’ 
gi asilėliai atlieka čia tiesiog Jo klestėjimo era prasidė

jo apie 600 m. prieš Kr. ir tę
sėsi kelis šimtmečius, ligi pama
žu pradėjo eiti žemyn.

Vėliau sekė makedoniečių, ga
lų ir romėnų okupacijos. Romos 
imp. Neronas iš Delfio švento
vių paėmė kelis šimtus gražiau-

, lis Atėnų aikštėse moko išmin- herojiškus darbus. Jie neša du 
° °v vr>atmp,ai nrie šio koneer gtaį, Diogenas su žvake žmones, patalą ir didžiulę naš

io išpildymo. Juk tai lietuvio ieško turgUje “žmogaus”. Štai, J tą, kuri beveik dengia visą jo 
Praksitelis marmure kuria sa-! mažą kūnelį, tik kojos matyti.

Kalnuose, vynuogynų siaurais 
takeliais, tarp gilių bedugnių, 
jis eina drąsiai, kur kiekvienam 
genijui suktųsi galva... Be rei
kalo jį
liu!...

Žmonių gyvenimas, atrodo, 
irgi neskuba su pažanga, spar
tumu ir civilizacija. Senutės lau 
ke verpia vilnas dar be ratelių, 
tik pagaliuką laikydamos pažas 
tyje, kaip mūsų lietuvės verpė 
18 šimt.! Vyrai vidudienyje sė
di prie šulinio ir sriubčioja vy
ną, vargiai ar prisimindami gar 
bingąją Tėbų praeitį...

kompozitoriaus kūrinys. Bus
nakviesti amerikiečiu laikraščių ~__ „vo amžinąjį meną. Štai, Demos-
kritikai. Mūsų pareiga, kad jie tenas su šv povj,u Panteone 
gerai pasisakytų. O jie gerai sato savQ ka,bas 
pasisakys tik tada, jeigu tikrai
gerai bus išpildoma.

Visi turime prisidėti, kad kon I
eertas vispusiškai pasisektų.
Belmonto choristai, kurie da
lyvauta • šiame koncerte, žada

ję mokinys turi privalomų va-‘ išplatinti kelis šimtus laišku
landų savaitėje: lietuvių kalbos 
Lietuvos istorijos, Lietuvos ge
ografijos, lietuvių literatūros.

Kaip viena minutė prabėgo 
keletas valandų stebint jauni
mą ir gėrintis juo. Jie ir vaidi
na, ir šoka, ir dainuoja, ir mo
kosi vadovauti ir dirbti Dievui, 
tėvynei, artimui.

Kiekvieno lietuvio padėka ir 
pagarba skautų vadovams: Su- 
batkevičienei ir Nenortui, mo
kėjusiems ir pajėgusiems su
traukti tiek daug gražaus jau- lė(hi senelis iš Lietuvos su

: istoriją skaityti baigtum, nes 
i anot Kari Jaspers’o, Graikijoje 
gimė mūsų kultūros brangeny
bės: mokslas, menas ir laisvės 
samprata.

Atėnai, ratu supdami jūros 
įlanką, skęsta vynuogynuose, 
gėlėse ir šviesose. Sustojam

LITUANISTINES MOKYKLOS viešbutyje “Academia”. Acade- 
VAIKIU KOI TJTE j — tai vardas vieno sočio

: už Atėnų, kuriame Platonas 
Mokyklos tėvų komitetas ir ■ 386 m. pr. Kr. įkūrė po atviru 

mokytojai ruošia mokyklos vai-1 dangum pirmąją pasaulyje aukš 
kučiams Kalėdų Eglutę gruo- Į tąją mokyklą. Rytojaus dieną

pakvietimų amerikiečių tarpe.

džio 3 d. 3 vai. So. Bostono lie- j anksti ekskursiniu autobusu 
tuvių parapijos salėje po bažny-į vykstam į Delphi — į Parnaso 
čia. Programoje: mokiniai, va-.kalną,
dovaujami mokytojos Kalvaitie- j Vykstam keliu ir slėniais, ku 
nės atliks montažėlį. Atvyks Ka riais prieš pustrečio tūkstančio .

do- į metų vyko menininkai pasimels Į v ^os a

šių ir brangiausių statulų. Bet 
pasaulis vadina kvai-j ^ar 170 m. po Kr. Delfio šven-

tovėse buvo 3,000 labai bran- * 
gių ir meniškai labai vertingų 
stovylų. Dar 126 m. po Kr. isto- 

čia

nimo ne tik iš Bostono, bet ir 
kitų gana tolimų vietovių.

Atskira padėka tėvams Pran
ciškonams Kennebunkport, Mai
ne, įsteigusiems Šv. Antano gim 
naziją, kurioje lietuvis jaunuo- 

e lis mokosi savo tėvų kalbos. Jų 
gražus būrys jau ne vienoje sce 
noje dainavo lietuviškas dainas. 
Lapkričio 25 d. šios gimnazijos 
skautai šventė skautų šventę, 
kurioje jie pravedė gražų Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjimą. šventėje dalyvavo daug 
svečių iš gana tolimų vietovių.

Reiškia, kad dirbama, tai ir 
padaroma. Visi į talką gražiam 
jaunimui ir jų vadovams. Jau
nime ir vadovai! Jūs daug gali
te, jeigu tik pasirįžtate. Daugiau 
panašių subuvimų ir mums ne
reikės dejuoti, kad esame mirš
tanti tauta ir neturime prieaug 
lio.

“MOKYKLOS DRAUGAI” 
BOSTONE

Hartfordo Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubo teatro grupė, 
gruodžio 2 d. So. Bostone suvai
dino Fuldos komediją “Mokyk
los draugai.” Rež. Vitalis Žu
kauskas, o vaidintojai J. Raš
kys, F. G. Šliogerienė, V. Zda
nys, I. Simanauskienė. V. Žu
kauskas, J. Navasaitienė, P. Si- 
manauskas, R. Stibrytė ir M.

vanomis.
Kokia graži dovanėlė būtų 

vaikams jų laikraštėlis “Eglu
tė”. Mamytės ir tėveliai turėtų 
apie tai pagalvoti. Rengėjai 
kviečia visus, ypatingai vaiku
čius, nors ir nelankančius šios

ti Apolono šventovėje, poetai 
gauti įkvėpimo iš mūzų ir karo 
vadai pasiklausti Orakule dei
vės Pitijos pranašysčių. Slėniuo 
se arčiau Atėnų žaliuoja alyvų 
medžiai ir auga medvilnė. To
liau į kalnus pranyksta medžiai

lutinis Delfio šventovės kriti
mas. Graikų rašytojas Lucija- 
nas 180 m. po Kr. jau keikia 
orakulą ir dievus. Imp. Kons-

sTuNTiNIAITLIETUVA
ir kilus kraštus 

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

te at
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 

lyni, viso kalnyno viršūnės aiš-1 už dirbtuvės darbą — $10 ir da- 
kiai matyti, tik šio vieno kalno j tys- Pigios paveikslinės lempos, 
viršūnę visada dengia siaura

KALĖDŲ SENELIS CRANE SAVINGS BENDROVĖJE
rikas Piutarchas čia, Delfio g Gruodžio 15 ir 22 d. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieną 
šventovėje, ėjo pagonių kunigo J vaikai, lydimi tėvų, nemokamai bus nufotografuoti 
pareigas. g drauge su Kalėdų Seneliu. Taip pat galės laimėti

Bet po to jau prasidėjo ga- | įėjimo dovanas (door prizes).

Mūzų šventovė — Parnasas

Už 160 klm. nuo Atėnų į šiau 
rėš vakarus po 4 vai. važiavimo 
pasirodo vienas gražiausių Grai 

Parnasas. Jo vir
šūnę visada dengia debesys, ne
žiūrint, kad ir gražiausia die
na būtų. Ir tikrai keista! Sau
lė giedriai šviečia, debesys mė-

1 CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.
j 2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083 |

PLENTY OF FREE PARKING

mokyklos, dalyvauti Kalėdų eg- j ir auga tik žemi, žaliai gelsvi 
lutėje.

ŠOKIŲ VAKARAS KALĖ
DOSE

Bostono A. S. D. ir Korp! 
Vytis gr. 25 d. rengia šokius 
Strand” salėj, 374 Broadway, 

Sto. Bostone. Kitos apylinkės 
organizacijos yra prašomos 
Kalėdų dieną pobūvių nereng
ti, bet atsilankyti pas Bostono 
Akademikus skautus. (Pr.)

MŪS KOLONIJOSE 

Rockford, III.
Balfo metinis susirinkimas

Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo 85 skyr. valdyba 
šaukia visuotinį narių ir rėmė
jų metinį susirinkimą gruodžio 
16 d. 2:30 vai. p. p. Lietuvių 
klubo mažoje salėje.

Bus pranešimai ir naujos vai 
dybog rinkimai.

Po susirinkimo, bendri už
kandžiai su kavute. Prašome 
narius - rėmėjus su draugais

Palubinskas. Dekoracijos: Ma- gausiai dalyvauti.
rijos Žukauskienės. | Balfo 85 skyr. valdyba

! krūmeliai. Čia ganosi būriai a- 
į vių ir pristatyta šimtai bičių 
javiliukų. Jų prisėtos pilnos kal
nų pakrantės. Graikija, anks
čiau eksportavusi filosofiją ir 
meną, šiandien eksportuoja vil
nas ir medų.

Genijus — asilas...
Šis kelias į Parnasą vadina

mas šventuoju keliu — Hiera 
Hodos, nes juo ėjo religinės pro 
cesijos iš Eleusis, vietos, kur 
prasidėjo religiniai festivaliai — 
misterijos. Toliau, dešinėje, auk 
šta uola — tai vieta, kur buvo 
aukojama deivei Afroditei. Dar 
toliau važiuojant, prasideda 
Plato lyguma, kur 479 m. pr. 
Kr. vyko garsusis mūšis su per
sais ir kur persai nugalėjo grai
kus.

Už Plato lygumos — garsūs 
Tėbai — 3 tūkstančių metų se
numo miestas ir buv. karalystė. ,

Visi dar gimnazijoje esame j 
skaitę apie Tebus. Šiandien Te-: 
bai yra mažas miestelis su se
na karalių pilaite viduryje. Nuo 
tūkstančių metų pajuodę jos ak
meninės sienos, kiek apgriuvus, 
bet dar su stogu ir akmens tvo-

juosta debesų! Atseit, jo viršū
nėje jungiasi žemė su dangum. 
Štai kodėl jo viršūnėje gyveno 
dievai, kurie ir atnešė į žemę 
grožį, meną. štai kodėl jo vir
šūnėje gyvena mūzos, kurios tei 
kia poetams įkvėpimo kūrybai! 
Čia yra šviesos ir grožio dievo 
Apolono šventykla. Čia yra O- 
rakulas su Pitija. Parnasas — 
tai šventasis Graikijos kalnas,

!. M I G L I N fl S
2549 W. 69th St. II a., PR 6-1063

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 

9 ,, 8
9 12:10

iš

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lie po n į!

UETUVW PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Haisted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, 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 

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. VVestern Avė. krautuvė.

Penktad.
Šeštad.

anticipated dividend 
on investment aceounta Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie
mais automob'liams 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 & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehiU 6-7575

P

£
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LB APYLINKĖS VALDYBOJ

Lapkričio 7 d. “Drauge” pa
sirodęs A. Juškevičiaus pareiš
kimas dėl valdybos sudėties y- 
ra netikslus. LB Cicero apylin
kės valdyba jaučia pareigą tuos 
Juškevičiaus pareiškimus patiks 
linti. Nesutarimai LB Cicero 
apylinkės valdyboj prasidėjo 
nuo pat jos veiklos pradžios, 
nes A. Juškevičius, tuometinis 
pačios valdybos išsirinktas pir-: 
mininkas, naudojosi statute ne- i 
numatyta teise narių balsams 
pasidalinus lygiomis, nulemti į 
balsavimą. Šiam statuto laužy- Į 
mui dauguma valdybos narių! 
pasipriešino ir po to š. m. ba
landžio 28 d. valdyba gavo A. 
Juškevičiaus pareiškimą, kad jis 
pasitraukiąs iš Cicero LB apy
linkės valdybos ir pirmininko 
pareigų. Gegužės 3 d. buvo su
šauktas posėdis. Pirmininkauti 
buvo pavesta J. Vasaičiui. Po
sėdyje dalyvavo visi valdybos 
nariai: L. B. Chicagos apygar
dos vald. pirm. K. Drunga ir 
vicepirm. inž. B. Nainys. Ke
turi iš šešių valdybos narių pa
reikalavo perskaityti buvusio 
pirm. Juškevičiaus atsistatydi
nimo pareiškimą. Pareiškimas 
dėl tam tikro jo tono, buvo skai 
tomas kiekvieno posėdžio daly
vio individualiai. Sekantis posė
dis visų valdybos narių nuste
bimui buvo sušauktas prieš kiek 
laiko atsistatydinusio pirm. A. 
Juškevičiaus. Vienybės ir apy
linkės veiklos tęstinumui pa
laikyti A. Juškevičiaus pirmi
ninkavimui posėdyje nebuvo pa
sipriešinta. Šiame posėdyje kaip 
tik buvo įneštas pasiūlymas vai 
dybos nario inž. Kosto Dočkaus 
įsijungti į Lietuvių Fondą, pra
džioje įnešant 200 - 300 dol.

Garbės teismo sprendimas
I

Pasiūlymas vienbalsiai buvo I 
priimtas. Vėliau, A. Juškevičius, i 
dėl valdybai nežinomų priežas
čių, nutarimą vykdyti atsisakė, 
nors tuometinis iždininkas S. 
Ingaunis pakartotinai ragino. 
Nutarimas buvo įvykdytas tik 
spalio 2 d. Vieną dieną pasitrau 
kiant, kitą dieną vėl grįžtant 
A. Juškevičiui į valdybą, aiškiai 
buvo matoma, kad tolimesnis 
bendradarbiavimas šios valdy
bos sąstate nebeįmanomas. Dėl 
šios priežasties ir buvo pareikš 
tas keturių valdybos narių ne
pasitikėjimas jau kartą atsis
tatydinusiam A. Juškevičiui ir 
pareikalauta persiskirstyti pa
reigomis.

Rugpjūčio mėnesį sušaukta
me posėdyje balsų dauguma per 
siskirstyta. Pirmininku išrink
tas St. Ingaunis, ir taip Cicero 
valdybos veikla buvo atstaty
ta ir aprobuota Chicagos apy
gardos valdybos. Po to A. Juš
kevičius kreipėsi į garbės teis
mą. Gruodžio 4 d. pasiekė Ci
cero apylinkės valdyba ALB 
garbės teismo sprendimas, ku
riame rašoma:

1. “L. B. apylinkės valdybos 
narių pareigomis persiskirsty
mas galimas tik svarbiam rei
kalui esant, kai valdybos narių 
dauguma, teisėtame posėdyje už 
tą persiskirstymą pasisako...”

2. “Valdybos posėdyje, jos 
narių balsams pasidalinus ly
giomis, pirmininko balsas spren 
dimo nenulemia.”

3. “Savo noru formaliai at
sistatydinęs valdybos narys grįž 
ti valdybon nebegali.”

L. B. Cicero apylinkės valdy
bos dauguma L, B. statuto nuo 
štatams nenusikalto, gi buvęs 
pirm. A. Juškevičius net trim 
paragrafam.

Nauja valdyba

ALB Cicero apylinkės valdy
ba, remdamasi L. B. garbės-teis

mo sprendimu, “Savo noru for
maliai atsistatydinęs valdybos 
Darys grįžti valdybon nebegali”, 
š. m. gruodžio 6 d. dr. F. Kau
no kabinete sušaukė valdybos 
narių posėdį, kuriame dalyva
vo pirm. Stepas Ingaunis, vice
pirm. J. Jasaitis, sekr. G. Roč- 
kienė, švietimo atstovė Jonė 
Bobinienė, ižd. inž. K. Dočkus, 
informacijos atstovas V. Zala
torius ir trys kandidatai į val
dybą: Ig. Kazlauskas, inž. V. 
Naudžius ir dr. F. Kaunas.

Posėdį atidarė ir jam pirmi
ninkavo Stepas Ingaunis. Ka
dangi buvo atsistatydinę A. Juš 
kevičius ir G. Ročkienė, tai pa
gal garbės teismo sprendimą jie 
į valdybą grįžti nebegali, todėl 
pakviesti į valdybą du kandida
tai dipl. inž. V. Naudžius ir dr. 
F. Kaunas. Papildyta valdyba 
vėl persiskirstė pareigomis ir 
vienbalsiai pirmininku išrinko 
St. Ingaunį. Dabartinę valdybą 
sudaro Jonė Bobinienė, dipl. 
inž. K. Dočkus, St. Ingaunis 
(pirm.), dr. F. Kaunas, dipl. in
žinierius V. Naudžius, J. Vasai- 
tis ir žurn. V. Zalatorius.

Valdybos koresp.

Chicagos
BENDROS KŪČIOS

Gražius atsiminimus kiekvie
nas savo širdyje tebesinešioja- 
me iš tų laikų, kai šventėme 
Kalėdas tėvelių namuose, gim
tojoje pastogėje.

Vokietijoje varge Kalėdas 
švęsdavome, kiekvieną kartą ti
kėdamiesi, kad jau paskutinės 
jos barakuose. Amerikoje da
bar gerai gyvename, nepritek-. 
lių nebeturime, tačiau Kalėdos į 
mums visuomet tos pačios. Ne-' 
svarbu, ar reklamos daug apie i 
tą Didžią šventę kalbės, ar jos į 
visai tylės — Kalėdos pasiliks 
mums ta pati brangi iš vaiky
stės dienų per vargą ėjusi ir į 
dabartį atėjusi šventė.

Nenuilstą visuomenininkai ren 
gia bendras Kūčias lietuviams,

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. PRospect 8-2781 
ir GRovefiilI 6-1760

(Visi reikmenys tiesiai iš dirbtu
vių žemomis kainomis)

5% F. H. A. išmokėjimai

Buvusi pasaulinio garso daini
ninkė Kir.sten Flagstad mirė Oslo, 
Norvegijoj, sulaukusi 67 m. am
žiaus. Yra dainavusi 1935 m, ir 
New Yorko Metropolitan operoje.

kalėdines eglutes. Paremkime 
juos savo atsilankymu. Patys 
mes ten vaikystę ir lagerio var 
gus prisiminsime, o rengėjams 
parodysime jų pastangų įverti
nimą ir padėką už jų trūsą.

Šeimos ir pavieniai asmenys, 
o su jais kartu ir mūsų vaiku
čiai, susėsime prie bendro lie
tuviško Kūčių stalo gruodžio 23 
d. 3 vai. p. p. Chicagos Gage 
parko patalpose, 2411 West 
Garfield Blvd. E. Pakalniškienė

HELP W ANTED — MOTERYS

REGISTERED KURSE 
ANESTHETIST

Needed At One e!
Salarj- Open

50-Bed General Hospital 
also

MEDICAL LABORATORY 
TECHNICIAN

Reg. Preferredly
Malė or Female — Salary Open

X-RAY TECHNICIAN
Salary Open

Libcral Personnel Policies 
Write or Call Ad.ministrator

LEMOS B. WARNE
HOSPITAL & CLINIC

207-213 Mahontongo Street 
Pottsville, Pennsylvania

COOK
Woman to cook 

for bank lunch room

10:30 A. M. to 1:30 P M. 
Four days per week 

Steady
THE IRVING BANK

6005 W. Irving Park Rd.

NURSES INSTRUCTOR
i n obstetrical nursing. B. S. dęgroė 
reciuired. 200 bod J.C.A.H. general 
hospital in nortliwestern Pennsylva
nia vvitb in easy driving d.istance oi' 
Pittsburgh. Nevy well eųuipped pro- 
fessional scliool of nursing affiiiated 
vvilh statė Univcrsity. Opportunity 
for furtlier studv available. Diberai 
employec benefits include siek leavė, 
retiremcnl. plati and four wceks va- 

' cation. Salary range $5,200 to $6,000 
depending on ųualif.ications and ex- 

perience. A.pply to

0IL CITY HOSPITAL 
East Bissell Ave.

OlL CITY, PA.

Kaip apsaugoti savo vaikus nuo 
nusižengimų? žinių rasite tik ką 
išėjusioj knygelėj

Nusižengimy 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
gus su užsakymais siusti:

"D R fi U G fi S"

4545 W. 63rd St. Chicago 29, III.

.3

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
R E A L E S T A T E SEAL ESTATE

2 butų mūras. 4 ir 3 kanib. Nau
jas gazu šildymas. Mūro garažas. 
$25,000.

Dėl senatvės parduoda gerų mūro 
namų. $400 nuomos men. įmokėti 
$5,000.

Mūro namas. 6 kamb. 47 p. lotas. 
Alyva šildymas. Gera vieta. Reikia 
gerų rankų. $17,900.

Kczidenolja pagal madų. G kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys. Daug vertingų priedų. 16 metų 

{statyba. Verta $32,000
Mažas, švarus namelis. Labai gra

žioj gatvėj. Platus lotas. $12,700.
5 nuomos naujame name. Pasto

viai duoda. $500 mėn. Taksai ir iš
laidos mažos. Vieta gera. Įmokėti 
$15,000.

6 kamb. mūras. Arti 6G-os ir Ca
lifornia. Moderni vonia, gazu šildy
mas. Garažas. Verta $18,500.

8 kamb. mūras. Arti 62-os ir Rich- 
mond. 1 % vonios. Įrengtas rūsys. Pi
gus už $18,800.

Trys luitai. Geras namas, vieta ir 
pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės 
pamatyti. $1 7,800.

Neregėta proga. Liuksus ranch mū
ras. Dideli 6 kamb., platus sklypas, 
arti parko. $35,000.

Biznis ir 6 kamb. butas. 12 metų, 
2-jų aukštų mūras, 50 p. sklypas. 
Arti parko. $31,500.

5 butų mūras, prie parko. Apie 
$500 nuomos mėn. Naujas gazu šil
dymas., Reilkes parduoti už $4 4,400.

Arti Jaunimo Centro 2-jų butų 
mūras, gazu šildymas. Alumin. lan
gai. Mūro garažas. $18,800,

Brighton Parke, 2 butai ir biznis. 
2-jų aukštų apkaltas med. Reikia 
pataisyti. Prašo $15,800.

(i butų mūras. Dideli butai, pla
tus sklypas. Geras namas, mūro ga
ražas. $46,000.

Kitur. Rooming house. 3 aukštų 
mūras, virš 20 kamb. ir didelė ta-' 
verna su butu. Fabrikų rajone. Virš 
$11,000 pajamų. Mažos išlaidos. Ati
duoda už $40,500.

Mūr. 4 kamb., 10 metu, garažas, 
30 p_. lotas. M. p. $18,500.'

Mūr. (i kamb., 4 mieg., 10 metų, 
garažas, 71 ir California, $20.800.

Mur. G kamb.. 3 dideli mieg. Ga
ražas. 65 ir Fairfield.

Med. 4 kamb.. 33 p. lotas, gazo 
šildymas, M. p. $10,250.

Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
priedų. M. p. Tik $20,600.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 65th St., HE 6-5151
Su mažu įmokėjimu modernus 

5% kamb., 3 mieg. mūrinis. 10 me
tų. 48x125 p. sklypas. Alyva šild. 
Automob. pastatyti “corport”. Arti 
83-čios ir Kostner. Tik $16,900.

3 butų mūr., 6—5—3 kamb. Mūr. 
garažas. Arti 55 ir Kedzie. $30,500.

Modernus 6 kamb. mūrinis. Varni- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra- 
mento. $18,900.

2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 
garažas. Rright. Pk. skubiam par
davimui $19,900.

6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p.
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marųuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900-

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 Maple- 
wood. Tiė $17-000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th 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, apsaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
mūsų įstaigos. Tik $16,400.

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

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

5 butai ir biznis. Dabai geroj vie
toj, M. Plte. Įmokėti tik $15,000.

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

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

2 x 5 ir 3 rūsy. Iškelti vamzdžiai 
3 0 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 metų mūro 
ranch rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

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.

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

72-ra ir Mozart, Mur. bungalow, 
5 kamb., garažas, $18,700.

Prie Mairųuette P-ko naujas bun- 
galotv, 5% kamb. $17,300.

6 butų mūr. 2 metų Bargenas. 
$62,000.

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

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

MĖSOS ir maisto krautuvė — ant 
63-čios St., labai geras biznis.

Restoranas 10 vienetų Motei & 6 
kamb. butas ant 9 5-tos St.

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

Naujas 3 mieg. mūr. platus skly
pas, šild. gazu, $300 įmokėti.

P. ABROMAITIS REALTY 
1005 Portcr, Lemont, III., CL 7-6675

Parduodamas ką tik pastatytas 
mūrinis namas, 5% kamb. Visi 
modernūs įrengimai. 6744 South 
Oakley. Parduoda kontraktorius. 

! Apžiūrėti sekmad. nuo 12 vai. iki 
5 vai. p. p., arba skambinti —

RE 7-0835

NURSES
Operating room — supervisor — 

instructor
Į Nurse wifh B. S. Degree prėferred. 
i būt wlll consider cųuivalent in ėx- 
. perience. 200 bed J.C. A.H. G’ęneral 
Į Hospital in Northivestern Pennsylva- 
. nia, ivithin easy driving distance of
Pittsburgh. Neivly built profesiona.l 
scliool of nursing- ivith college af- 
filiation. Dual responšibility tor 
teacbing & supervisioh. Diberai 
employec benefit program includes 
siek leave. retirement plan and 4 
įveeks vacation. Pleasant living 
CĮuarteits. position available imnie- 
diately. Salary open.

AVrite to administration.

0IL CITY HOSPITAL 
East Bissell Ave.

OII, CITY, FA.

AivimG*

ĮSIGYKITE DABAR!

AUKŠTO—-7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Laivu. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me

dų 2% kamb. išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kaina $19,4)00.

10 METŲ MŪR. NAMAS
5 kamb. Marųuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,600.
TAVERNA IR 6 KAMB. BUTAS

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

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

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

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

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26,500.
5 IR 4 KAMB. MARQUETTE PK.

10 metų 1% aukšto aukšto 10 
meto mūr. Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdų sklvpas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

BRŽNYTINIŲ PRMflLDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
68rd St., Chicago 29, DL

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 
beism. centr, šild. gar. $18.700.

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

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

Perskaitę "Draugą", duoki-
Remkite Diaugą .. įįtįems pasiskaityti.

VYRAI 
► ♦ ♦♦ ♦ >♦-

HUGHES
AIRCRAFT
COMPANY

TUCSON, ARIZONA
Has immediate openings for:

TURRET LATHE OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS

MILLING MACHINE 
OPERATORS

GRINDER OPERATORS
DRILL OPERATORS

Three to five years reeent experience in, setting up and operating 
to exaęting tolerances.
Hughes offers challenging assignments in the Faleon guided missile 
program.
■A eomprehensive sehedule of benefits and an excellent elimate add 
to your job satisfaction.
Air mail detailed resume to: Dept. L. N.

MR. J. S. AL@OP 
Employment Sujieri'icmr

Hughes Aircraft Company
P. 0. Box 11337 — Tucson, Arizona

An eąual opportunity employer

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
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. PRospect 8-2233

Mūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po A, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. J17.A00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 % kamb.

Marųuette Parke.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke.

$22,500.

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
nio. $21,500.

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2396

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

Marų. P. mūr. 2x4 Ir 2 k., gar. $18,000 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $10,000. 
1J4 aukšt. 5 Ir 3 kam., gar. $16,000. 
Tarime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Savininkas išsikelia į Europą. Rei
kalinga greit parduoti. Geras S 
kamb., 3 mieg. modernizuotas bun- 
galow. Prie 6 2-os ir California. 
Daug vertingų priedų, žema kai
na.

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

CONTBACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949
2801 W. 69th St.. Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavime 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: 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metro 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dnm
traukiai Pataisomi, Išsmallnamt ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, f 
m. garantija. Dedame naujas “eoo- 
per-alloy” rinas ■—“guttera”; niekad 
nereikta dažyti. Kaina ta pati kalt 
Ir "galvanized” Dažymas iš lauko 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie
niais.

DA t-6047. KO 2-8778

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

DĖMESIO!

Gražių viziflnlų korteliy
reikia

DRAUGAS 
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

D RAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
Skambinkit LUdlow 5-9500

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ DAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkinlul 

GA 5-5867

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCK8 

Kiektvenų sekmadlenj nuo 
«:S0 iki 2:00 vaL p. p

visais reikalais kreipkitSs' šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Hout.
Radio Station WLOA, Braddock.

Pennsylvania

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SBLET MĖTAU 

Telefonas VT 7-3447 
4444 8. Western, Chicago 9, BU.

♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦<
Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
•♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦•♦♦s♦♦♦♦•»

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi



>

Amerikiečių šeimos grįžta atgal į Guantanamo bazę Kuboje. Čia 
matyti grįžusi žmona susitinka su savo vyru Hawkins. Kartu 
grįžo ir jų vaikai, 17 ir 9 m. amžiaus.

VAIKŲ LEKTŪRA

DANUTE AUGIENĖ

Esu šventai įsitikinusi, kad žodžius, jei neskatins išmokti
vaikų skaitybos pamėgimu turi 
absoliučios įtakos tėvas ir mo
tina. žodžiai, liepimai, grąsini- 
mai nedarys įtakos, tik pavyz
dys, darbas šiuo atveju — skai 
tymas kartu — vaiką įpratins 
pamėgti lietuvišką žodį ir raštą 
apskritai.

vieną kitą eilėraštį, mįslę, prie
žodį iš laikraštėlio, veltui litu
anistinės mokyklos mokytojai 
lauks gerai skaitančių lietuviu
kų mokinių, lietuvių laikraščiai 
neturės naujų prenumeratorių, 
niekas nebandys rašinėti į laik
raščių skiltis lietuviškai ir ne-

Esu priėjusi išvados, ne teo- išaugs nė vienas rašytojas ar
retiškai filosofuodama, bet gy
venimiškai stebėdama ir susi
durdama su gyvais pavyzdžiais, 
kad tėvų pasišventimas ir nuo
latinis dėmesys vaiko dvasi
niams polinkiams yra apspren- 
džiąs jų vertybių pasirinkimą, 
ir turi lemiamos reikšmės vai-

bent plunksną valdąs, lietuviš
kai rašyti sugebąs lietuvis.

Tėvų pareiga vaikus nuo anks 
čiausių metų supažindinti su 
vaikų laikraščiu “Eglute”. Ir 
tai dar prieš pirmąją pradžios 
mokyklos klasę! Kiekvienas vai
kas pasiims iš jos tai, kas jam

kų gabumų vystyme bei žmo- pagal jQ metug bug prieinama 
gaus ir lietuvio pareigų atliki
me.

Kadangi man rūpi vaikų laik- 
i raščio “Eglutė” paskleidimas 
lietuvių šeimose, einu konkre
čiai prie šio reikalo. Ir esu tik-

lietuviškoje šeimoje rodytųsi 
lyg anas pasakos ančiukas — 
neįprastas, grubus, vejamas ša
lin. Todėl: kiekviena šeima, ku
rioje ima bėgioti lietuviškos at
žalėlės, turi pagalvoti apie tai. 
Užprenumeruokite vienintelį lie
tuvių vaikų laikraštį “Eglutę” 
ir kartu jį skaitykite su savo 
vaikais.

Dėdukai ir močiutės, kuriuos 
dar Dievulis nėra iš žemės ke
lionės pašaukęs, privalo taip 
pat jausti pareigą savo anū
kėliams: jiems padėti, juos pas
katinti griebtis lietuviškojo 
spausdinto žodžio.

Mokytojai, tiek aktyviai, tiek 
kitose srityse dirbantieji, turi 
žinoti, kas “Eglutėj” rašoma, 
ko joje trūksta, ko perdaug. 
Spragas turi jie neprašomi už
pildyti, nepagailėti paskatinan-

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 1.2

Cicero Aukštesniosios Lituanistines mokyklos 
bičiuliams

AGNEI ir ANTANUI PETRAMS,
tėveliui ir uošviui

a. t a. JULIUI DAINELIUI mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Mokyklos vadovybė

MANE SĄŽINE GRAUŽIA, KAD 

NEIŠMOKIAU SŪNAUS LIETUVIŠKAI
tuviai tėvai savo vaikų neišmo
kins pamilti vaikų laikraščio 
“Eglutė” ir vaikams skirtų kny 

— Sakyk, Pranai, — kreipiau vių kalbos vadovėlio išleidimą, i nu0 Pat pirmųjų metų

ir artima. Vaikas bręs su ja, čių ar patariančių žodžių laiš- 
suaugs, sutaps, pamils. Didelė kais. Juk “Eglutė“ yra viena 
klaida manyti, kad “Eglutę” iš priemonių modeliuoti lietuvio 
reikia duoti vaikui į rankas, kai vaiko dvasinį ir tautinį nusitei

kimą, kas lietuviui mokytojui 
yra pirmasis ir didysis rūpes
tis.

jis jau pats savistoviai gali vis
ką skaityti. Tada jau būtų pra- 

ra, kad tvirtinimas, kad: jei he- !]aimėta lituanistinis vaiko pa-

si į Gudelį, uolųjį L. Vyčių vei- nes per tas plokšteles dar bus 
kėją, — kaip sekasi platinti lie- pasiekiamos tos lietuviškos šir-
tuvių kalbos plokšteles?

— Kaip žinai, pernai L. Vy
čiai išleido lietuvių kalbos plokš 
teles, kurias aš ir platinu. Už
sakymų gauname iš įvairiausių 
JAV vietovių, bet ir iš tokių, 
apie kurias nebuvo girdėti, kad 
ten lietuvių galėtų būti. Pernai

dys, kurių nebepasiekia Vado
vėliai, o dar atsiliepia lietuviš
kam garsui.

Ypatingos pagarbos vertas 
Pranas Gudelis. Tai kuklus, pap 
rastas, uolus Daytono Šv. Kry
žiaus parapijos darbuotojas, mi- 
nįs 30 metų sukaktį Vyčių veik-

išleistosios plokštelės,jau baigia loję, buvęs L. Vyčių pirminin- 
mos. Gauname gražių atsiliepi- kas, Vyčių Kultūros komisijos 
mų ir net jaudinančių laiškų, narys, susipratęs lietuvis ame- 
Štai viena motina rašo: “Nu-' rikietis šviesuolis. Jis savo lais- 
siųskit lietuvių kalbos plokšte-1 vą laiką aukoja lietuviškam dar 
les mano sūnui, kuris profeso-j bui. Jis rūpinosi tų plokštelių 
riauja kolegijoje. Mane sąžinė išleidimu, dabar pats priima už
graužia, kad aš jo neišmokiau 
lietuviškai, kai augo pas mane. 
Tegu dabar pasimokina ir aš bū 
siu ramesnė.”

sakymus ir juos išsiuntinėja. L. 
Vyčiai tikisi, kad plokšteles iš
platinę atsiims savas išlaidas už 
jų išleidimą, o darbas ir pasi-

jei neįpratins vaiko laukti, ka
da paštininkas ją atneš, jei ne
skirs laikraštėliui ir liet. knygai 
deramos lentynoje vietos, jei 
nesidžiaugs kartu su vaiku “Eg 
lutei” atėjus, jei tėvai kiekvie
ną dieną ar vakarą neatsisės 
nors 15 minučių, kartu su vaiku 
bendrai lietuviškai skaitybai, jei 
vyresnieji nepaskaitys ilgesnių 
pasakų, sunkiau suvirškinamų 
aprašymų patys, paaiškindami 
naujus, vaikui dar nepažįstamus

ruošimas būtų skylėtas ir ankš 
tas, “Eglutės” medžiaga rody
tųsi nesuvirškinama, sunki, sve 
tima. Lietuviškas laikraštis 
“Eglutė” pavėluotai pakviestas

gali įkalbėti trijų minučių plok
štelę, tarpininkaujant Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. Susi
tarimui dėl plokštelės įkalbėji- j 
mo reikia skambinti 467-5800.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE 
KALĖDINĖ EGLUTĖApžiūrim plokšteles. Pernai šventimas tų darbuotojų, kaip fjhicaeos miestas eiriasi tu-1

išleistosios vra Dritaikintos iau Gudelis- bus paaukotas lietuvių . ChicAgos 
i& eisiosios yra pritaiKinios jau ris didžiausią pasaulyje kaledi-
kiek mokantiems lietuvių kai- turai ugdyti-
bos. O šiemet išleistos tik pra- Į Titas Narbutas
dedantiems. Taikyta daugiau 
vaikam, bet tinka ir suaugu
siems. Tai dviejų greičių plokš
telės, prie kurių yra anglų kal
ba vadovas tėvams, dvi vaikam 
paveikslų žaidimų knygelės ir 
atskirai lietuviškas plokštelėse 
įrašytas tekstas. Angliškas teks 
tas randasi tėvams skirtame va 
dovė. Lietuvišką tekstą paruo
šė New Yorko Kolumbijos uni
versiteto lietuvių kalbos dėsty
tojas prof. dr. Alfonsas šešplau 
kis. Plokštelėse įkalbėta dviem 
balsais: moterišku ir vyrišku. 
Moteriškasis yra ponios Valeri
jos Grigaitytės - Leverock, Abu 
balsai labai malon ūs ir • ištari
mas aiškus ir tikslus. Tik pra
dedantiems galima . groti lėtu 
greičiu (33 1/3 rpm), o jau kiek 
prasilavinusiems skubesniu (45 j

MERAS PASAKYS, AR RUS 
KANDIDATAS

Chieagos meras Richard Da- 
ley, oficialiai pakvietęs respub
likonų ir demokratų partijas tii 
rėti prezidentinius nominavimo

nę eglutę, 80 pėdų aukščio, su
statytą iš 135 eglučių. Eglutė, 
papuošta 8,000 šviesų ir 2,000 
kitų blizgučių, yra prie Cong- 
ress ir Michigan av. Ji kainavo 
miestui apie $8,700.

POŽEMIO TUNELIO 
SUKAKTIS

Šiomis dienomis CTA susisie
kimo linija mini 24 metus nuo 
pradžios prakasimo darbų pir
mojo Chieagos požeminio susi-

seimus Chicagoje 1964 metais,! siekimo tunelio. Jis buvo pra- 
pareiškė, kad jis gruodžio 20 ■ dėtas 1938 m. gruodžio 17 d. 
d. pasisakys, ar būsiąs kandi
datu mero rinkimuose.

vyksta cirkas žiemos
METU

Evanstonietis John Ztveifel 
20 metų drožinėjo cirko figūras 
ir pastatus. Dabar jo drožtas, 
pilnai įrengtas cirkas užima
1,000 kv. pėdų plotą. Jame yra 

rpm). Vaikai gali plokštelių klau 36 000 drožiniUj jų tarpe 50
sytis, drauge tarti žodžius ir 
net anksčiau mėginti ištarti, o 
paskui išgirsti teisingą ištari
mą. Klausant plokštelių vaikai 
gali stebėti paveikslėlius ir net 
spalvotu pieštuku perpaišyti. 
Tai tiesiog žaidimas, Kolumbi
jos universiteto svetimų kalbų 
skyriaus pritaikintas kalbai mo 
kytis būdas. Tėvai* naudodamie
si vadovu, gali lengvai savo ma
žuosius mokyti lietuvių kalbos. 
Tai brangiausias žaidimas, di
džiausia dovanėlė vaikučiam, a- 
kivaizdžiausias mokymo būdas, 
didelis palengvinimas tėvams, 
besirūpinantiems lietuvių kalbos 
mokymų savo šeimoje.

L. Vyčiai ir Pranas Gudelis, 
kuris daugiausia rūpinosi tų 
plokštelių išleidimu ir dabar jas 
platina, atliko didį lietuvių kul
tūros darbą. Tokį laimėjimą tu
rėtų atžymėti lietuvių kultūra 
besirūpinantieji. Šiuo _ metu lie
tuviškų plokštelių išleidimas y- 
ra nemažesnės svarbos už lietu-

klounų, 700 arklių, 3,500 gy
vulių ir 4,000 žmonių figūrų. 
Cirkas išstatytas parodon Car
son Pirie Seott krautuvės 8-me 
aukšte, Chieagos centre.

SVEIKINIMAI KAREI
VIAMS užsienyje

Norintieji nemokamai pasvei 
kinti savo kareivius užsienyje

MILŽINIŠKAS SNIEGO 
PCTĖJAS

Chieagos miestas nori už 
$65,000 įsigyti milžiną sniego 
pūtėją, kuris pajėgtų, kas se
kundę nupūsti pusę tonos snie
go 110 pėdų. Jis pajėgtų nupū- į 
sti 1,975 tonas sniego per va
landą, ir būtų naudojamas O’- 
Hare aerodrome.

DABAR MATYTI METEORŲ 
LIETUS

Chieagos rajone dangaus ste 
bėtojai galės matyti Geminidų 
meteorų lietų kas naktį iki 
gruodžio 20 d. Meteorų blyks
telėjimai geriausiai matyti po 
vidurnakčio. Kas valanda gali
ma matyti bent 50 meteorų.

A. -f* A.
JOSEPH MOCKUS
Gyveno 2101 W. Cermak Rd.

Mirė gruod. 10 d.. 1962. 5:50 vai. vak., sulaukęs 52 m. amž.
Gimė San Doval, Illinois.
i’asiliko dideliame nuliūdime žmona Edna Nadeen. 2 sūnūs: Jo

seph, Jr., marti Jeah ir Ronald, marti Judy, 2 anūkai; Susan ir 
Ronąld Joseph, 3 seserys: Anna Šileikis, Rose Woveris ir Jennio 
Delong, brolis Siinon, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz koplyčioje, 2314 W. 23rd Piaco.
Laidotuvės įvyks penktad., gruod. 14 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią. kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai (kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti' šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz. Tel. VI 7-6672.

Adam Trimirka
Gyveno 3912 C Street, 

Detroit, Mich.
Mirė gruodžio 11 d., 1 962,

5:30 v. r„ sulaukęs 6S m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pil

viškių parap. Milinaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Anna, duktė Sesele M. 
Ignatlus, O.S.F., 3 sūnūs Al
girdas, Edvvard ir Donald, 3 
anūkai, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. —

Lietuvoje liko brolis.
Priklausė Veterans of Po

re ign Wars.
Kūnas pašarvotas Vai Bauža 

koplyčioje, 1930—25th St. Det
roite.

Laidotuves įvyks penktad.. 
gruod. 11 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas i šv 
Antano., parapijos .bažiivinų, -ku 
rioje 9 vai. įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į St. 
I-Iedvig kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, su
nūs ir anūkai. '

Laidotuvių direktorius Vai 
Bauža, Tel. TA 5-1275.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET 
KNYGAI

Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais —- lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu:

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

RADIO PROGRAMA
seniausia Lietuvių Radio Pi 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoti 
WLYN, 1360 bangos, veikia s« 
tnadieniais nuo 1:00 iki 1:30 v, 
po pietų. Parduodama: Vėliaus 
pasaulinių žinių santrauka ii b 
mentarai, muzika, dainop ir kia 
dutes pasaka. Programą ve< 
Steponas J. Minkus. Biznio reik 
lais kreiptis į Baltic Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 
Broadvvay, So. Bostone. Telefon 
AN 8-0489. Ten gaunamas
Draugas”.

A.+ A.
JUOZAPAS MAROZAS

Gyveno 1937 S. 48th Ct., Cicero, 111.
Mirė gruod. 9 d.. 1962, 7:30 v. r., sulaukęs puses amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Žigaičių parapijos 

ir kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbora (Yurgaityte), sū

nus Edvardas, marti Matilda, anūkai Diane ir Michael, duktė Ge- 
nevieve, švogeris Louis Yurgaitis su šeima, pusbroliai John Kim- 
bark su šeima, George Kimbark, Jonas Pocius ir Konstantinas Po
cius ir jų šeimos. Lietuvoje iiko 2 seserys Ona ir Julija, ir kiti 
gimines.

Priklausė Liet. Raudonos Rožes Klubui, Ciceroje, Dariaus-Girė
no Am. Legion, L. D. S. 109 Kp., Žagaricčių Klubui ir Cicero Liet.

lhiprovement Klubui.
Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50tlr Avc., Cice

ro. Illinois.
laidotuves įvyks ketv., gruod. 13 d., iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus nulydėtas j kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus- ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, marti .ii' anūkai.

Laidotuvių direktorius All'rcd Vance Tel, OL .2-5245,

A. -Į- A.
VERONIKA CUKURIENĖ

( GELUBINSKA1TĖ)
Gyveno Fox Lake, 111. Anksčiau daugelį metų 

gyveno 18-os g-ves apylinkėje

Mirė gruodžio 9 d., 1962, 1 vai. popiet, sulaukus 67 m. 
amž. Gimė Lietuvoje; kilo iš Telšių apsk., Alsėdžių miestelio. 
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, duktė Aldo
na, žentas Antanas Milauskas, 3 anūkės Patricia, Aldona ir 
Genevieve, sesuo Ona Gailus, švogeris Juozapas, jų duktė 
Onytė Holtze su vyru ir šeima, sesers duktė Justine Nevero 
su šeima, sesers sūnus Albert Gricius su šeima, švogeris 
William Cukur su šeima, giminės Ediriund ir Vincas Cukur, 
Alex ir Jadvygai Gurinai su šeima, uošviai Antanas ir Geno
vaitė Milauskai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno Rėmėjų dr-jai.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus kopi., 1410 So. 

50th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks ketvirt., gruod. 13 d., 
iš kopi. 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks- gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas ir anūkės
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, tel. TO 3-2108.

.L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
iF'Rh 4605-07 South Hermitage Avenue 
IL Jf Tel. YA 7 1741-2

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TfiVAS IR SŪNUS 
MARQHETTE FUNERAL HOME 1±I1_ 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhall 3-21084b

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

ir kitų papuošiiųų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Laidotuvių Direktoriai

1848 sa WESTERN AVĖ.

TEIS MODERNUKOfl 
AIR-CONDrtlONBS KOPLYČIOS

MASINOM! VISTA
REpublie 7-8801REpublfc T-S8O#

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
Tel. REpublie 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23 r d PLACE

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

3307 LITUANICA AVĖ

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1011

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
Tel. YArds 7-1138—11393319 S. LITUANICA AVĖ,

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

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
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X Čiurlionio ansamblio kon
certas įvyks ateinančių metų 
kovo 2 d., šeštadienį, 5 vai. p. 
p. Marijos Aukšt. mokyklos sa
lėje. Koncertą rengia Dainavos 
Jaunimo stovyklos Chicagos 
globos komitetas.

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių 10 sk. metinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 13 
d. 7:30 v. v. Šv. Jurgio klebo
nijos kambary.

Visi malonėkite atsilankyti 
laiku, nes reikia apsvarstyti 
daug dalykų. Taipgi bus ren
kama nauja valdyba. Po susi
rinkimo bus kalėdinės vaišės, ir 
dovanų pasidalinimas.

X Chicagos Ateitininkų Sen
draugių susirinkimas įvyks šian 
dien 7 v, v. Jaunimo Centre. 
Kun. dr.. Ignas Urbonas papa
sakos įspūdžius iš Europos. 
Taipgi bus statomi kandidatai 
į nepaprastą ateitininkų konfe
renciją. Visi galės užsimokėti 
nario ir Konferencijos mokestį.

X Nauja Liet. žurnalistų s- 
gos Chicagos skyriaus valdyba. 
Gruodžio 9 d. Jaunimo Centre 
į’vykusiame Liet. Žurnalistų s- 
gos Chicagos skyriaus narių 
visuotiniame susirinkime priim
ta skyriaus valdybos apyskai
ta ir revizijos komisijos aktas 
bei išrinkta nauja 1963 m. sk. 
valdyba. Naujoji valdyba pa
siskirstė pareigomis —Antanas 
Gintneris, — pirm., Pranas šu
las — vicepirm., Vytautas Za
latorius — ižd., Ig. Andrašiū- 
nas — sekret., ir A. Pužauskas
— informacijos ir narių verba
vimo reikalams. Kandidatais li
ko — Vyt. Račkauskas ir P. 
Dirkis.

X Du nauji direktoriai iš
rinkti į Lietuvių Demokratų 
Lygą — Jonas Jasaitis, ALB 
Centro Valdybos pirm., ir dr. 
K. Šidlauskas, Krikščionių De
mokratų pirm.

X LRKSA 33-čios kp. valdy- 
bon išrinkti: pirm. — Anicetas 
Bubelis, vicepirm. J. Pivariū- 
nas ir K. Žebrauskienė, finan
sų sekret. — K. Rubinas, ižd.
— I. Stanevičius, sekret. — O. 
Kapteinis, valdybos nariai — 
kun. A. Stanevičius, dr. Rei
nys, K. Bružas ir J. Zikas. Su
sivienijimo Roselande susirinki
mai vyksta kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį parap. salėje.

X Irena ir Vytenis Joninai 
susilaukė dukrelės Kardės Ire
nos, o mažoji Linutė sesutės. 
Motina ir dukrelė jaučiasi ge
rai ir jau grįžo iš ligoninės į 
savo rezidenciją Beverly Sho
res, Ind.

X VI. Petrauskas, Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės Wau- 
kegano apylinkės visuotinam 
likvidaciniam narių susirinki
mui nutarus, tos apylinkės tu
rėtą knygyną — 229 knygas 
perdavė Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui.

X Ateitininkų rengiamam 
smagiam Naujų Metų sutiki
mui bilietus galima užsisakyti 
pas Dalią Stakytę, HE 4-1175 
ir Skirmuntą Radvilą LA 3- 
0302. (Pr.)

X Marijus Kiela su šeima 
perėmė likerių ir maisto krau
tuvę, esančią 5620 W. 87 st., 
anksčiau priklausiusią p. Gau- 
čiams. Krautuvė dabar pava
dinta MK Liąuors & Food 
vardu. Telef. 422-8102. Krau
tuvėj bus įvairių lietuvių mė
giamų maisto gaminių ir like
rių. Krautuvė atdara kasdieną 
ligi 12 Vai. nakties. Kviečiame 
visus lietuvius apsilankyti.

(Pr.)

X Seserų Kaaimieriečių Rė
mėjų dr-jos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 16 d. 2 v. 
p. p. vienuolyne, Susirinkimas 
yra prieššventinis, todėl prašo
me visus skyrius išrinkti at
stoves. Po susirinkimo bus 
rėmėjoms vaišės.

X Ignas Stungevičius, senas 
lietuvis ateivis pensininkas, 
2223 Lombard avė., Cicero, III., 
atsiuntė LB apylinkės iždinin
kui nario mokestį, išreikšda
mas pageidavimą, kad nariai ji 
aplankytų.

X Sol. Valentina Kojelienė, 
du kartus koncertavusi New 
Yorke Town Hali koncertų sa
lėje ir sulaukusi palankios New 
Yorko didžiųjų laikraščių kriti
kos, turės savo formalų profe
sinį debiutą Chicagoje. Koncer
tas įvyksta vasario 2 d. 8 v. v. 
vidurmiestyje, Studebaker tea
tre.

X Šv. Antano parapijos Ci
cero, III., ir 12-tas ALRKF 
jos sk. per prel. Igną Albavičių 
ALRKF-jos iždui papildyti at
siuntė $100 auką. Organizacijos 
priklausančios ALRKF centrui 
ir dėl kurių nors priežasčių dar 
neatsiskaičiusios su Centro Vai 
dybos iždu, prašomos tai pa
daryti. ALRKF Centro Valdy
bos iždininkės adresas: Mrs. 
Elena Juknevičius, 8741 S. Al- 
■bany Av., Chicago 42, UI. At
skiri paraginimai, šiuo reikalu, 
nebus siunčiami.

X Kun. Vaclovas Gutauskas, 
S J, Vancouver, B. C., mieste. 
Kanadoj, kalbėjo apie komuni
stų okupaciją Lietuvoje. Jo pa
skaitos santrauką paminėjo 
The Tablet laikraštis gruodžio 
8 d. laidoj.

X ALB Roselando apyl. na
rių visuotinas susirinkimas į- 
vyks šį sekmadienį, gruodžio 
16 d., 11 v. Visų šventųjų pa
rap. senojoje salėje, 10806 S. 
Wabash Avė.

X Regina ir inž. Vytautas 
‘Kazlauskai, praėjusį šeštadie- 
jnį, dalyvaujant būreliui svečių, 
atšventė įdomią sukaktį — 12 
metų kai jaunas studentas Vy
tautas pašauktas į JAV armi
ją išvyko į Korėjos karą. Po
būvyje s'večiai prisiminė lietu
vius partizanus ir daugelis nu
tarė Kalėdų dovanoms pirkti 
“Partizanų už geležinės uždan
gos” antrąją laidą.

X Florence Rėkus po opera
cijos sveiksta, ji guli St. Jo
seph Hospital, 2100 Burlings 
st., kamb. 411. Florence yra 
Vinco Rėkaus, žinomo visuome
nės veikėjo, žmona.

X Rūpestis surandyje daro 
žaizdas, gi humoras visus ma
loniai nuteikia, todėl Kalėdoms 
galite užsisakyti “Drauge” hu- 

i moristinių knygų ryšulėlį. Drau 
ge galima gauti: B. PaVabalio 
“Vizijos prie televizijos”, dr. S. 
Aliūno “Valerijono lašus” ir 
“Trejas devynerias”, Ant. Gu
staičio “Anapus teisybės”, Pr. 
Alšėno “Tūkstantį šypsnių”, P. 
Andriušio “Dainą iš kito galo”.

X Marąuette Park Namų 
Savininkų d-jos susirinkimas į- 
vyįtsta gruodžio 21 d. 7:30 v. 
v. parapijos salėje, 6812 South 
Washtenaw aV. Bus naujos vai 
dybos rinkimai ir svarstoma 
daug svarbių reikalų.

X Stasiui Valiukaičiui, 2655
v 1W. 69 St., už 59-ą mėn. sugaiš

tą namuose dėl ligos Leonardas 
Jankauskas įteikė $200.00 čekį. 
Iš viso iki šiol jam jau įteikti 
$11,800.00. L. Jankausko telef. 
LU 5-2094. (Sk.)

X Cicero Lietuvių Bendruo
menė ir šįmet ruošia Naujų 
Metų sutikimą parapijos salėje. 
Ypač patogu ciceriečiams, nes 
kartais esant blogam orui ar 
šalant nereikia toli važiuoti 
Salė bus išpuošta, gros geras 
orkestras, vyrų kvartetas pa
dainuos aktualių dainų. (Pr.)

J, A. VALSTYBĖSE
Stiprėjame Pax Romanoj, 

Visuotinam Pax Romanos šuva 
žiavime, įvykusiam rugpiūčio 
2-3 dienomis Montevideo mie
ste, Ateitininkų Sendraugių są
junga tapo išrinkta į šios — 
tarptautinio katalikų judėjimo 
intelektualiniams ir kultūri
niams reikalams tarybą, trijų 
metų laikotarpiui. Naujai iš
rinktos tarybos posėdis šaukia
mas gruodžio 15 d. ir tęsis dvi 
dienas. Posėdis įvyksta Fribur
ge, Šveicarijoje. ASS CV pa
kvietė dr. Vyt. P. Vygantą at
stovauti lietuvius šios pasauli
nės federacijos vykdomajame 
organe. Tuo pačiu jis atsto
vauja ir visas Šiaurės Ameri
kos katalikų intelektualų orga

Pianistas Antanas Smetona sa
vo rečitalio metu gruodžio men. 
8 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. 

(Nuotrauka V. Račkausko)

nizacijas. Dr. Vygantas yra il
gametis Pax Romanos — kata
likų studentų federacijos —■ 
pirmininkas. Jau trečia kaden
cija kaip jis sėkmingai vado
vauja dviem su puse milijono 
studentų, sudarančių virš šim
to sąjungų Visose laisvojo pa
saulio dalyse.

— New Yorko krikščionys 
demokratai ruošia viešas dis
kusijas, kuriose bus nagrinėja
ma “Lietuvos laisvės klausimas 
ir J. A. Valstybės”. Pagrindi
nis kalbėtojas bus min. Vacį. 
Sidzikauskas, dr. Martynas Bra 
kas, dr. Kęstutis Valiūnas ir 
Alg. Vedeckas. Moderatoriumi 
bus Stasys Lūšys. Diskusijos 
įvyks gruodžio 16 d. 4 v. p. p. 
Apreiškimo parapijos salėje 
(Brooklyn). Visi lietuviai yra 
kviečiami į diskusijas atsilan
kyti.

— Rašyt. Jurgis Gliaudą, ku
ris po dviejų širdies smūgių il
gesnį laiką turės prisilaikyti lo 
vos, vis tebesisieloja Lietuvos 
išlaisvinimo rūpesčiais. Rezoliu
cijoms remti komiteto koordi
natoriui L. Valiukui rašytame 
laiške kelia mintį, kad ir kana
diečiai turėtų suorganizuoti pa
našų sąjūdį, ypač kad Kanados 
vyriausybė jau dabar linkusi 
Pabaltijo valstybių klausimą iš 
kelti Jungtinėse Tautose. “Taip 
susiorganizavę Kanados pabal
tiečiai, kaip mes čia, užpiltų 
Kanados atitinkamus pareigū
nus laiškais, išryškindami patį 
reikalą ir paskubindami prem
jerą John Diefenbakerį pažadą, 
-vykdyti”, rašo Jurgis Gliaudą.

TERRA
3237 VVest 63rd Street, Chicago 29, IU.

KALĖDINĖMS DOVANOMS; visoks sidabras, porcelanas. kristalas, 
Huinmel ir kt. figūros, gintaras, papuošalai ir brangenybes, paveiks
lai, lietuviškos knygos, odos dirbiniai, muzikos plokšteles, kalėdinės 
atvirutės ir daugybė kitų dalykų puikių pasirinkimui.

iki pat Kalėdų parduotuvė atdara — kasdien iki 9 v. v., šešt. 
— iki ii v. v., seltm. — 12—4 v. v.

AUSTRALIJOJE
—- šv. Kadmiero savaitgali

nės mokyklos mokslo metų už
baigimas vyksta gruodžio 15 d. 
Liet. Kat. Centre. Šalia kitų į- 
vairių pasirodymų mokiniai su
vaidins Balio Sruogos 3 veiks
mų eiliuotą poetą Gedimino sap 
ną.

— Stud. Tadas Vasaitis at
vyko iš Washingtono, JAV, į 
Aledaitę pagilinti pasaulinės 
literatūros studijų. Jis čia ap
sistojo pas savo dėdę Jurgį Va
siliauską.

— Bendras Kūčias Liet. Kat. 
Moterų dr-ja ruošia gruodžio 
24 d., L. K. Centre. Dalyvauti 
kviečiami visi lietuviai.

— Šv. Kazimiero koplyčiai 
du metai. Šia plačia antrašte 
per dvi skiltis su Šv. Kazimie
ro koplyčios nuotrauka ir ap
rašymu įsidėjo P. Australijos; 
katalikų savaitraštis The 
Southern Cross. Liet. Kat. 
Žurnalistų Ratelio pirmininkas 
nuoširdžiai padėkojo The South 
ern Cross spec. korespondentui 
stud. medikui Antanui Stepa- 
nui, kurio rūpesčiu ir pastango 
mis tai buvo padaryta.

OKUP. LIETUVOJE
— Dr. J. Jarzemskio, pernai 

mirusio, dukra Rita, 28 m., 
taip pat gydytoja, žuvo auto 
katastrofoje okup. Lietuvoje, 
belankydama ligonius. Paliko 
vyrą, taip pat gydytoją ir pus
ketvirtų metų sūnelį. Žuvusios 
brolis Gidas taip pat yra gydy
tojas.

— Varovai vėl plaka. Jau įp
rasta — Maskvoje vykstant pie 
numams, suvažiavimams, ir Lie 
tuvoje varovai . visais balsais 
šaukia: dirbkite dar našiau, pra 
lenkite planus, garbingai suti
kite plenumą. Dar prieš plenu-
mą, Lietuvoje plačiai skelbtas
Chruščiovo laiškas KP ck pre
zidiumui, girtasi, kad grūdų ga
myba Sovietijoj padidėjusi. Bet 
kadangi dar daug kitų trūku
mų, daug neišnaudotų galimy
bių, tad žemdirbiai raginti siek 
ti naujų “laimėjimų”. Plenumo 
išvakarėse Raseinių raj. kolchc 
zininkai gyrėsi nupenėję per 
900 bekonų, o vieno kolchozo 
zootechnikas per radiją džiau
gsmingai pranešė: plenumo iš
vakarėse pasižadame pristaty
ti 80 bekonų. (E.)

KALĖDŲ ŠVENTĖMS 
PARŪPINKITE 

MAŽIESIEMS BATUKUS!
KAINOS NEBRANGIOS!!

Pritaikome batukus 
bet kokio amžiaus 
valkams—turinčius

stambesnes kojytes, 
arba labai siauras. 
Mūsų rūpestingas

dėmesis ypač krei
piamas tiksliam 
vaikų batų pritai
kymui.

ORTOPEDINIAI
Korekty viniai—Ištisi kurpaliai__
Pigeon-Toe—Duodame skirtingu
dydžių poras.

Mūsų korektyviniai pritaikymai 
rekomenduojami vaikų ligų gydy
tojų, ortopedinių ligų gydytojų, 
Brace Shop-krautuvių bei ligoni
nių.

Mm Fomlly faohmar Km !♦« 
63rd and Wester«

PRupM* *>10M
"Kur Jūs begyventumėt—yra ver

ta nuvykti pas Shapiro!”

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

MANO DARŽELIS RUDENĮ

Pavasarį pasidariau darželį. 
Tai buvo mano pirmas darbas. 
Visur trūko patyrimo. Nė vie
no klausti nenorėjau, stengiaus 
padaryti savo jėgomis. Už tai 
darbas buvo sunkus. Tačiau be 
mamos pagalbos neapsiėjau. 
Turiu prisipažinti, kad pasise
kė neblogai. Ištisą vasarą ne
trūko darbų mano daržely. Lai
sčiau, ravėjau. Pradėjus gėlėms 
žydėti, jaučiau didžiausią ma
lonumą. Tai buvo man atpil
das už įdėtą darbą. Džiaugiaus 
savo darželiu iki pat rudens.

Rudens trumpesnės dienos 
ir šaltokos naktys mažino ma- 

’no giedrią nuotaiką. Vis ma- 
žiau žydinčių gėlių. Galiausiai 
iir paskutinis žiedas nukrito. 
Lapeliai nuvyto ir pagelto. Tik 
vienos rūtelės žaliavo ir išdi
džiai laikėsi prieš rudenį. Kar

BOKIME GAILESTINGI
Artinantis žiemai, daugelis 

vaikų savo kiemuose įruošia 
paukščiams lesyklas. Tai labai 
gražus paprotys. Sunkiausias 
laikas paukšteliams yra žiema.

Tačiau ne vien paukšteliams 
lyra sunku žiemą. Yra daug ne
laimingų vaikų: vieni turi ne- 

I turtingus tėvelius ar sergan
čius, kitų tėvelių šeimos yra 

gausios, sunku visus aprūpinti.
Artinasi Kalėdos. Daugelis 

iš mūsų tuština spintas, stal
čius. Meta naudotus rūbus, bal
tinius, batus ir kitus daiktus 
laukan. Juk ateis Kalėdų sene
lis, atneš naujų!

I Tačiau tiems vargšams gali 
būti liūdnos Kalėdos. Neuž

PAPŪGĖLE

Aš turiu paukštį — papūgė
lę. Ji yra balta ir truputį mels
va. Ji turi savo narvelį. Nar
velyje yra du indai. Viename 
yra grūdai, o antrame vanduo. 
Ji žaidžia su manimi. Mėgsta 
dainuoti ir švilpauti. Aš myliu 
savo papūgėlę.

Rimas Miečius,
“K. Donelaičio” Lituanistikos 

m-los H skyriaus mokinys

KALIGULA

Kaligula buvo Romoe impera
torius. Paėmė valžią 37 metais 
po Kristaus gimimo. Pirmus 8 

i mėnesius buvo geras valdovas. 
Vėliau susirgo proto liga, pasi
darė žiaurus. Jis nužudė daug 
žymių romėnų. Valgydamas žiū 
rėjo, kaip žudomi žmonės.

Kaligula sūgalvojo daug nuo
stabių dalykų. Jis statė milži
nišką laivą. Ten buvo namai, 
sodai, statulos, fontanai ir kt. 
Toliau, ruošė žygį į Prancūziją, 
Angliją ir Vokietiją su 200,000 
karių. Nepasisekė paimti Vo
kietijos. Grįžo atgal. Anglijos 
pakrantėse prisirinko daug jū
ros kriauklių, kurias, kaip 
brangenybes, parsivežė namo. 
Tuoj pasiskelbė dievu ir įsakė 
visiems jį garbinti.

Jo žirgas buvo laikomas puo
šniame kambaryje ir dalyvau
davo valstybės pokyliuose. Ka
ligula jį ryžosi padaryti konsu- į 
lu (aukštu valstybės pareigū
nu) , bet arklys padvėsė. Ir pa
tį Kaligulą, vienas kareivis, 41 
m. po Kristaus gim., užmušė. 
Jis laikomas blogiausiu ir žiau
riausiu Romos imperatorium.

Raimundas Sidrys, 12 m.

tą bevaikščiodama po darželį, 
prisiminiau vieną dainelę, kuri 
labai tiko šiam laikotarpiui. 
Štai ji:

— Vasarėlė baigės, rudenėlis 
/slinko,

— Ir mano gėlelių, galvelės 
/nulinko.

— Ankstyvoji šalna, kaip ry- 
/tas didėja,

— O mano gėlelių žiedeliai 
/retėja.

Kadaise buvę žali medžių la
pai krinta. Dengia storu sluok
sniu kiemą ir mano darželį.

(Manau, neužilgo vaizdas dar 
i pasikeis. Viskas bus .padengta 
storu sniego sluoksniu, Bet 
nieko nėra amžino. Po žiemos 
ateis pavasaris. O tada, jau su 
didesniu patyrimu: atnaujinsiu, 
patobulinsiu ir praplėsiu savo 
darželį. —Alvyda Guobytė

mirškime mes jų, praskaidrin
kime jų veidus atiduodami nors 
tai, ko mes jau nebenaudo ja
me. Jie bus mums dėkingi ir 
melsis į Kūdikėlį Jėzų už mus.

Gint. Plačas.

Red. pastaba. Chicagoje ir 
apylinkėse veikia Lietuvos Dūk 
terų draugija, kuri rūpinasi ne- 
turtingaisiais. Tos d-jos pirmi- 

i ninkė yra ponia E. Diminskie
nė.

«il

Mano pussesere.
Piešė Aldona Pračkailaitė

Jeigu būsi geras
Jeigu būsi geras,
Sako man mama,
Bus tau prie eglutės 
Graži dovana.
Jeigu būsi geras,
Sako man ir tėtis,
Tau senelis žada 
Dovanas padėti.
Rūpinasi Rimas
Būti kuogeriausias!
Mielų dovanėlių 
Jis užsitarnausiąs.

J. Narūne

Lietuvoje seniau vaikučiai ganydavo karves. Čia matyti vienas 
piemenėlis, prie karvučių bedūduojąs dūdele.

Atsiuntė EI. Buračaitė

f.

zfc w

Piešė Vida Sidrytė, 9 m.

SIBIRAS
Tenai prie eglaitės,
Prie žalios pušaitės,
Stovi medžio kryžius, 
Mirusios našlaitės.
Jos kapas apaugęs 
Nesėtu žolynu,
Lyg velėnų kaugė,
Be jokio gėlyno.
Čia; nieks neklūpojo:
Nei sesuo, nei brolis;
Tik veidą bučiuoja 
Ašarotas molis.
Medinis kryželis 
Testovi tik vienas,
Jis saugo kapelį 
Ir naktį, ir dieną.

M.. Naujokaitė, Vokietija

GALVOSŪKIAI

Apskaičiuokite, per kiek lai
ko būtų galima suskaičiuoti vie
ną bilijoną, skaitant dieną ir 
naktį ir skaičiuojant normaliai 
(neskubant). (2 taškai)

II
Apvalutis senutėlis
Su geltonais kailinėliais,
Kas tuos kailinius nuvelka,
Tas ir verkia. (2 taškai) 

Atsiuntė J. Narūne.

ni
Vienas traukia, antras ver

čia, trečias paskui eina.
(3 taškai) 

Ats. Aid. Pračkailaitė.
IV

' Kuo medžiotojas ir tapytojas 
(kuris piešia) yra viens ant
ram panašūs.

(3 taškai)

5

Nelauk žiemą lietaus, o va
sarą sniego. t

Pavasaris barsto, o ruduo 
renka.

Galvosūkių atsakymai
I

Rankos su pirštais ir dantys.
II

Į ką jaunas įprasi, tą ir se
nas teberasi.

in
Žmogus.

IV
Tvora.




