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JAV gynybos sekretorius Robert McNamara sekmadienį lankėsi Pietų 
Vietname ir susipažino su jo politine ir karine situacija. McNamara, 
vakar grįžęs iš Saigono, pareiškė, kad JAV-bės dar labiau sustiprins 
savo karines jėgas Pietų Vietname prieš Šiaurės Vietnamo komunistinio 
režimo agresiją.

Baigus OAS kraštų užsienio reikalų ministerių konferenciją

Gynybos sekretoriui McNamara i 
grįžus iš Pietų Vietnamo

HONOLULU, Hawaii. _ Se
natorius Wayne Morse (D., O- 
regon) aną dieną pareiškė, kad 
valstybės sekretor. Dean Rusk 
ir gynybos ministeris Robert 
McNamara turį pasitraukti iš 
šių pareigų. “Jei mes ketiname 
toliau vykdyti dabartinę politi
ką Vietname, tada jie yra abu 
savo vietose. Bet aš noriu, kad 
ši politika būtų pakeista”, — 
pasakė Morse, sustojęs Hono- 
luluose pakeliui į Tokiją.

Senatorius Morse pareiškė, 
kad Jungtinių Amerikos Vals
tybių kariuomenė į Vietnamą 
siunčiama “neteisėtai ir nusi
žengiant konstitucijai”, — nes, 
girdi, JAV-ių kongresas nėra 
paskelbęs karo.

Tai yra JAV senator. Morse 
nuomonė. Kiti senatoriai kitaip 
galvoja, pvz. Dodd (D., Conn.).

Vietname pagal amerikiečių 
žinias šiaurės Vietnamo kari
niai daliniai padidintu tempu 
siunčiami į Pietų Vietnamą vi
durio aukštumą, šioje srityje 
esą devyni pulkai, kiekvienas po 
2,000 vyrų. Ir JAV-ių gynybos 
sekretorius McNamara, vakar 
grįžęs iš Saigono, Pietų Vietna
mo sostinės, taip pat patvirti

Pakistanas vėl kelia Kašmiro klausimą
NEW DELHI. — Indijos prem 

jeras Shastri užvakar pareiškė 
esąs pasiryžęs vykti į Taškentą 
ir apsvarstyti su Pakistano pre
zidentu Khanu “visus klausi
mus, susijusius su Indijos ir 
Pakistano santykiais”.

Indų ministeris pirmininkas 
Shastri pasakė visada esąs pa
siruošęs svarstyti ginčijamus 
klausimus su prezidentu Khanu 
ta sąlyga, kad “abiejų kraštų 
teritorijos vientisumas turi būti 
išsaugotas” (jis čia turi galvo
je Kašmirą).

Jis taip pat pareiškė Indijos 
pasiryžimą bendradarbiauti su 
Jungtinėmis Tautomis klausimu 
dėl abiejų kraštų kariuomenės 
atitraukimo (jau antras mėnuo, 
kai tos kariuomenės “atitrau
kiamos”, bet jos tebėra tose 
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no žinią, kad Šiaurės Vietnamas 
vis daugiau savo karių siunčia 
į Pietų Vietnamą pagelbėti Viet
kongo partizanam, kovojantiem 
prieš, pietų vietnamiečių vyriau 
sybės kariuomenę.

Šiom dienom sudaužyta viena 
sovietinė raketų bazė, kita ap
daužyta šiaurės Vietname.

*
Prezidento Johnsono politikos 

opozicija pučia faktą, kad 1964 
m. rudenį prezidentas nepriė- 
męs šiaurės Vietnamo siūlymo 
per Jungtinių Tautų generalinį 
sekretorių U Thantą derėtis. Bu
vęs viceprezidentas R. Nixonas cijas, tokias kaip Berkeley, Ca-
pateisino prezidento Johnsono 
poziciją, nes derybos prasmin
gos tada, kai yra karinė per
svara. O tokia persvara tada 
buvo komunistų pusėje.

Pastaruoju metu vis daugiau 
komunistų pabėga iš savo ka
riuomenės. Dezertyrų iš komu
nistų kariuomenės per pirmus 
šių metų 10 mėnesių buvo 
87,000.

*
Grupės studentų, bytninkai, 

žiūrį į Maskvą ir Pekiną orga
nizuotai priešinasi prezidento 
Johnsono politikai Vietname,

pačiose pozicijose).
Shastri pabrėžė, kad “Indija 

tvirtai laikysis neprisijungimo 
politikos”.
Pakistano prezidentas Khan 

judins Kašmiro klausimą
Prezidentas Ayub Khan pla

nuoja iškelti Pakistano bylą dėl 
Kašmiro apsisprendimo, kai jis 
kalbėjo Jungtinių Tautų gene
ralinėje asamblėjoje ir tarsis su 
prezidentu Johnsonu ateinantį 
mėnesį.

Maršalas Khan, pasak pa
kistaniečių pareigūnų, pabrėš 
Jungtinėms Tautoms ir prezi
dentui Johnsonui, kad Kašmiro 
klausimas privalo būti išspręs
tas Jungtinėse Tautose, jei no
rima pagerinti tarp Pakistano 
ir Indijos santykius.

Pakistaniečių prezidentas į 
New Yorką atvyks gruodžio 12 
d. Jis pasakys kalbą Jungtinių 
Tautų generalinėje asamblėjoje 
ir gruodžio 13 d. išskris į Wa- 
shingtoną pasikalbėjimams su 
prezidentu Johnsonu gruodžio 
14 d.

Prezidentas Khan šiuo vizitu 
nori išjudinti Jungtinėse Tau
tose ir Amerikoje šį Kašmiro 
apsisprendimo klausimą. Vienas 
trečdalis Kašmiro yra valdomas 
Pakistano ir likusieji du treč
daliai yra Indijos rankose.

Anot pakistaniečių šaltinių,

RIO DE JANEIRO. — Ame
rikos valstybių organizacijos 
(OAS), kurios konferencija pa
sibaigė ką tik Brazilijoje, Rio 
de Janeiro mieste, svarbiausias 
tikslas yra išlaikyti taiką va
karų pusrutulyje.

Šioje konferencijoje dalyvavo 
ir JAV sekretorius Dean Rusk. 
Taikai išlaikyti jis pasiūlė už
kirsti kelią komunistiniam ju
dėjimui amerikiečių kraštuose. 
Jam išvykus, jo programą ban
dė pravesti amerikiečių atstovas 
W. Averell Harriman.

Tačiau pasiekti pilnos har
moningos taikos, tarp kitų rei-

rengiamos demonstracijos įvai
riuose miestuose.

Bet kitoks vaizdas yra neor
ganizuotoje visuomenėje dėl pa
žiūrų į Vietnamą ir Domininko
nų respubliką. Pagal nuomo
nių tyrimo duomenis 67 procen
tai apklaustųjų pritarė prezi
dento Johnsono karinei politi
kai, 12 procentų nepritarė, 8 
procentai reikalavo daryti dau
giau, nei JAV-ių administracija 
daro.

*
Kitaip neorganizuota visuome 

nė pažiūrėjo ir į tas demonstra-

lif. Washingtone — 87 proc. 
jom nepritarė, 8 proc. pritarė, 
5 proc. be nuomonės.

Paklausti, ar reikia kariuo
menės skaičių didinti Pietų Viet 
name, atsakė 60 procentų už 
didinimą, 13 proc. už mažinimą, 
8 procentai už esamo skaičiaus 
išlaikymą, 19 procentų be nuo
monės.

Gynybos sekretorius Robert 
McNamara vakar pareiškė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
sustiprins savo karines jėgas 
Pietų Vietname prieš komunis
tus kareivius, nes Šiaurės Viet-

Pakistano prezidentas pasakys 
prezidentui Johnsonui, kad Pa- 
kistanui graso Indija ginklais, 
įskaitant lėktuvus, povandeni
nius laivus, kuriuos indai gau
ną iš Sovietų Rusijos.

Prezidentas Ayub Khan tu
rįs duomenų, kad Indija naudo
jo praėjusią vasarą ir šio ru
dens pradžioje prieš Pakistaną 
ginklus, gautus iš Jungtinių A- 
merikos Valstybių, šie ginklai 
buvo duoti Indijai su sąlyga ne
vartoti prieš Pakistaną.
Pakistanas nori gerų santykių 

su Washingtonu
Indijos premjeras Shastri, 

kaip jau minėjau, norėtų susi
tikti su Pakistano prezidentu 
Khanu įvairiems klausimams ap 
tarti, bet indų vadas nenori kal
bėtis dėl Kašmiro apsisprendi
mo. Gi pakistaniečių vadas sa
ko: tegu Kašmiras laisvai pa
sisako, kam jis nori priklausyti 
— Indijai ar Pakistanui.

Khan taip pat pasakys pre
zidentui Johnsonui, jog Pakis
tanas nori gerų santykių su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis, bet jis taip pat nori tu
rėti diplomatinės laisvės užsie
nio politikoje.

Indijos ministeris pirminin
kas Shastri vizituos Jungtines 
Amerikos Valstybes, bet vizito 
data dar nepaskelbta.

Harriman patenkintas Amerikos valstybių organizacijos (OAS) konferencijos darbais
kalų, smarkiai trukdė tarpvals
tybinių sienų klausimai bei gin
čai.

Praėjusį sekmadienį konferen 
cijoje buvo priimtas naujas pa
siūlymas sienų klausimams iš
spręsti.

19 amerikiečių respublikų bal 
savo už tai, kad duoti Politi
nei tarybai “reikalingų priemo
nių” taikai išlaikyti, kilus bet 
kuriems ginčams.

Toks organizacijos charakte
rio pakeitimas buvo priimtas be 
veik vienbalsiai, balsuojant at
skirai už kiekvieną charterio pa 
straipą (tik viena Čilė balsavo 
prieš dėl vienos pastraipos, o 
visos kitos šešios valstybės su
silaikė). Balsuojant atskirais 
paragrafais, buvo daug karštų

Žemes reforma 
Čilėje

SANTIAGO. — Čilės prezi
dentas E. Frei šiom dienom pa
sirašė žemės reformos įstatymo 
projektą ir jį nusiuntė svars
tyti parlamentui. Pagal įstaty
mo projektą numatoma perduo
ti kaimiečiams dalį dvarininkam 
priklausančių žemių, sumokant 
dvarininkam nusavinamos že
mės kainą — 10 procentų iš kar 
to ir 90 procentų per 25 metus.

Ši žemė bus paskirstyta kai
miečiams, kurie turėsią sumo
kėti už ją tą pač-%. kainą per 
30 metų.

Pagal projektą numatyta iš
dalyti nedidelius žemės skly
pus šimtui tūkstančių kaimie
čių.

namo komunistinis režimas pa
trigubino savo karinę pagalbą 
Vietkongo partizanams komunis 
tams. Ir Šiaurės Vietname JAV 
padidins karinių įrengimų bom
bardavimą, nes norima sustab
dyti iš ten kareivių ir ginklų 
tiekimą komunistam P. Viet
name.

Ginčas dėl Kašmiro pradė
tas 1947 metais, Britanijai pa 
sitraukus ir subkontinentą pa
dalinus. Kilus kovai Kašmire, 
kuriame daugiausia yra musul
monai, dalis jo atiteko Indijai.

Pakistanas nuo tada įtaigoja, 
kad plebiscitu turi būti išspręs
tas ginčas dėl Kašmiro.

Sudano vyriausybė
prieš komunistus

CHARTUMAS, Sudanas. — 
Sudaniečių vyriausybė svarsto 
įstatymo projektą, kuriuo nu
matoma uždrausti Sudano ko
munistų partiją.

Vidaus reikalų ministeris Ach 
medas ei Machdis pareiškė, kad 
jau viskas paruošta vykdyti 
įstatymą dėl Sudano komunistų 
partijos uždraudimo.

“Vyriausybė mobilizuos visas 
jėgas, kad komunizmas būtų 
išrautas su šaknimis” ,— pasa
kė vidaus reikalų ministeris.

LA PAZ. — Bolivijos Apaš
tališkasis nuncijus arkivysku
pas Carmeno Rocco pranešė, 
kad ateinančių metų pradžioje 
Bolivijoje bus atidarytas nau
jas šv. Pauliaus vardo katalikų 
universitetas. Šio universiteto 
įsteigimui žymiausią finansinę 
paramą suteikė Bostono arkivys 
kūpąs kardinolas Richard Cu- 

shing.

debatų. Ypač dėl vieno para
grafo, kuriame sakoma, kad 
“taikai palaikyti” pavedama 
OAS tarybai. JAV delegatas 
W. Averell Harriman ypač pa
laikė šį paragrafą.

Šio akto ratifikavimas ar at
metimas numatomas sekančioje 
užsienio ministerių konferenci
joje ateinančių metų liepos mė
nesį. Senasis OAS charteris ati
tarnavo septynioliką metų.

Prie naujojo charterio numa
tomi komitetai, kurie įneštų vi
sokių pataisų. Jas sudaro: a) 
kasmetinė konferencija, kaip 
OAS aukščiausias organas; b) 
pakelti į tą patį lygį Socialinę 
bei Ekonominę tarybą ir Kul
tūrinę bei Mokslo reikalams ta
rybą su Politine taryba; c) pa
laikyti pan-amerikiečių sąjun
gą, kaip OAS sekretoriatą ir d) 
sumažinti vyriausio sekreto
riaus ir padėjėjo kadenciją iki 
penkerių metų, vietoje dabar 
esamų dešimties metų.

Konferencijos išvakarėse įvy

Šventojo Tėvo Pauliaus 
lietuviams ir kitiems

V I-tojo žodis 
baltiečiams

VATIKANAS. — Lapkričio 
25 d. — Padėkos dieną Šven
tasis Tėvas Paulius VI-sis priė
mė specialioje audiencijoje trem 
tinius Lietuvos vyskupus V. 
Brizgį ir P. Brazį, Latvijos vys
kupus J. Sloskans ir J. Rancans 
ir Gudijos vyskupą C. Sipovič, 
Marijonų kongregacijos gene
rolą.

Šventasis Tėvas pareiškė, kad

TRUMPAI IŠ VISUR
— Prancūzijos prez. Charles baigtas karas Vietname. Pasak

de Gaulle vakar kalbėjo per ra
diją ir televiziją tautai, ragin
damas prancūzus balsuoti už jį 
gruodžio 5 dieną. Tą dieną pran 
cūzai rinks naują prezidentą.

— Lenkai užvakar Varšuvoje 
iškilmingai priėmė naują JAV- 
ių ambasadorių Gronouski, at
vykusį užimti diplomatinio pos
to.

— Vietkongo partizanai va
kar puolė pietų vietnamiečių 
karinę stovyklą apie 80 mylių 
nuo Saigono, Pietų Vietnamo 
sostinės.

— Du amerikiečiai kareiviai, 
išbuvę dvejus metus Vietkon
go partizanų komunistų nelais
vėje ir paleisti laisvėn, vakar 
Kambodijoje spaudos konferen
cijoje pareiškė, jog jie ketina 
išstoti iš kariuomenės ir vado
vauti kampanijai Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, kad būtų

Pekino ir Maskvos dialogas
LONDONAS. — Raudonoji 

Kinija kliudanti Sovietų Rurijos 
ir rytų Europos satelitinių val
stybių planams pristatyti gink
lų vietnamiečiam komunistam, 
pranešė geležinės uždangos šal
tiniai pirmadienį.

Raudonoji Kinija naujai su
varžiusi skersai savo teritoriją 
ginklų siuntimą iš Sovietų Ru
sijos ir rytų Europos į Šiaurės 
Vietnamą ir Vietkongą Pietų 
Vietname.

Komunistų valdoma Kinija 
taip pat atsisakiusi koordinuo
ti strateginę ginklų pagalbą 
Vietnamui.

Trumpiausias ir saugiausias

Sovietų blokui teikti pagalbą 
Vietnamo komunistam yra ke
lias skersai Kiniją.

Pakaitalinis kelias jūra taptų 
vis pavojingesnis, jei būtų pil
na JAV-ių laivyno blokada.

Kiniečiai praėjusiais metais 
sutiko praleisti Sovietų ginklų 
siuntas, bet trumpam laikui bu
vo jas sustabdę patikrinimui. 
Taip pat esą pranešimų, kad 
kiniečiai ant Sovietų ginklų siun 
tų uždėdavo savo antspaudas, 
norėdami užtikrinti vietnamie
čius, jog tie ginklai atėję iš Pe
kino.

Dar nežinia, kokios rūšies ir 
apimties yra naujausi suvar

žymai karinėms siuntoms, bet 
tie nauji patvarkymai kelia nau 
ją nerimą Rytų bloko režimui.

Sovietų Rusijos komunistų 
partijos laikraštis “Pravda” 
praėjusį savaitgalį apkaltino Pe 
kiną, kad jis kenkiąs vietna
miečių reikalams, atsisakyda
mas sudaryti vieningą frontą 
su Rusija.

— JAV-ių gynybos sekreto
rius McNamara, vakar iš Pietų 
Vietnamo grįžęs į Washingtoną, 
telefonu pranešė prezidentui 
Johnsonui, dabar gyvenančiam 
savo ūkyje, Texas valstijoje, 
apie dabartinę situaciją Pietų 
Vietname.

ko net susišaudymas dėl sienų 
klausimų tarp Argentinos ir Či
lės. Sienų ginčas vyksta taipgi 
tarp Čilės ir Bolivijos, o taip 
pat Ekvadoro ir Peru. Bolivija 
ir Čilė net neturi diplomatinių 
santykių daugiau, kaip trejetas 
metų. Likviduoti ginčus konfe
rencijoje nepavyko. Taip pat 
daug debatų būta dėl Peru ir 
Ekvadoro. Ekvadoras įrodinėja, 
kad jiems dabartinė demarkaci
jos linija buvo primesta Peru 
kariniu įsikišimu. Ekvadoras 
nori šį reikalą naujai peržiūrė
ti, o Peru tam griežtai prieši
nasi. Tai kelia labai rimtų pro
blemų visų amerikiečių taikiam 
bendravimui, o ypač, kad Ekva
doras žada dalyvauti ateinan
čiais metais konferencijoje, kuri 
turėtų įvykti Limoje, Peru.

OAS konferencija prasidėjo 
lapkričio 17 d. ir baigėsi lapkri
čio 30 d. A. Smn.

— Tarpamerikinė konferenci
ja Rio de Janeiro mieste vakar 
aklamacija patvirtino padidinti

tikrai kasdien maldoje prisime
na mūsų nelaimingas tautas, ra
gino visus melstis kartu su 
juo neprarandant kantrybės 
ir vilties, pavedė perduoti tuos 
žodžius visiems lietuviams Lie
tuvoje ir už jos sienų. Grįžu- 
siems iš Romos vyskupams Šv. 
Tėvas davė teisę jo vardu su
teikti Apaštališkąjį palaiminimą 
saviems žmonėms, kuriuos vys
kupai lankys.

jų, visai nereikia kovoti Pietų 
Vietname.

Tie išlaisvinti kareiviai yra 
sgt. George E. Smith iš Ches- 
ter, W. Va., ir specialistas Clau- 
de D. McClure iš Chattanooga, 
Tenn. Jie sekmadienį peržengė 
Kambodijos pasienį, šią spau
dos konferenciją suorganizavo 
Kambodijos informacijos minis
teris Chea San. Kambodija dau 
giausia kritikuoja amerikiečių 
politiką kaimyniniame Vietna
me. Sakoma, kad komunistai 
gerokai perplovė tiem amerikie
čiam kareiviam smegenis.

Žymūs JAV-ių kariniai va
dai vakar pareiškė, kad tie ka
reiviai paleisti iš komunistų ne
laisvės, savo kalba įžeidžia ka
riaujančius amerikiečius Pietų 
Vietname prieš raudonųjų agre
siją.

socialinį teisingumą ir pagerin
ti ekonomiką Lotynų Ameri
koje.

Keliaujantis JAV-ių ambasa
dorius W. Averell Harriman pa
tenkintas šios Amerikos valsty
bių organizacijos (OAS) kraštų 
užsienio reikalų ministerių kon
ferencijos darbais. Vienas iš 
reikšmingiausių šios konferenci
jos nutarimų yra rūpintis abi
puse pagalba vakarų pusrutulio 
ekonomikos vystyme.

Harriman laiko šią konferen
ciją pasisekusia.

šiaurės Vietnamo
vicepremjeras Pekine

PEKINAS. — Le Thanh Ng- 
hi, šiaurės Vietnamo viceprem
jeras ir ekonominės delegacijos 
pirmininkas, užvakar atskrido 
specialiu lėktuvu į Pekiną. Jį su 
tiko raudonosios Kinijos vice
premjeras Hsieh Fu - chih. Vė
liau jis susitikęs su premjeru 
Chou En - lai.

Svarstomi Jemeno
taikos reikalai

HARADAS, Jemenas. — Na
cionalinė konferencija padėčiai 
sureguliuoti šiom dienom pra
dėjo savo darbą Harade, šiau
rės Jemene.

šioje konferencijoje dalyvau
ja vienodas respublikonų ir mo- 
narchistų atstovų skaičius. Kiek 
vieną delegaciją sudaro 25 na
riai. Respublikonų atstovam va 
dovauja Jemeno respublikonų 
tarybos narys A. Arjan, mo- 
narchistų atstovams — A. Ach- 
med Samis, užsienio reikalų mi
nisteris rojalistų vyriausybėje.

Pirmasis posėdis pradėtas 
Saudi Arabijos atstovų bend
rame Jungtinės Arabų Respub
likos (Egipto) ir Saudi Arabi
jos komitete taikai Jemene už
tikrinti vadovo emiro A. Sudei- 
rio kalba.

Jungtinė Arabų Respublika 
(Egiptas) ir Saudi Arabija yra 
įsivėlusios į Jemeną. Ten esą 
apie 30,000 egiptiečių karių, ku
rie laipsniškai turės būti išves
ti.

— JAV-ių ambasadorius Jung 
tinėse Tautose Arthur Goldberg 
užvakar pasakė, kad piketavi- 
mai ir demonstracijos prieš Viet 
namo politiką rodo daugiau Jun 
gtinių Amerikos Valstybių stip
rumą, negu jos silpnumą, nes 
tai parodo, kad Amerika yra 
laisvas kraštas.
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ŽINIOS IŠ KERNAVĖS 
DVARO

* Veikli kerziaviečių draugovė
Živilė išugdė gražią atžalą —
Žemynos draugovę. Naujosios 
draugovės draugininke yra 
vyr. skautė A. Tamošiūnaitė. 
Živilei vadovauja vyr. skautė 
R. Raalavičiūtė. šios abi drau- 
gininkės yra jaunos, darbš
čios, Kernavės tunte išaugu
sios vadovės. Sėkmės, sesės!

* Spalio mėn. įvyko metinis
Kernavės tunto tėvų susirin
kimas. Buvo išrinkta valdyba, 
kuri padidėjo dviem nariais: 
A. Mačiuliu ir F. Petrausku; 
ir dviem kandidatais: A. Ke
reliu ir D. Kurauskiene. Pa
reigose pasiliko trys pereitos 
valdybos nariai: Ruibys, Pet- 
kūnas įr Žostautas. Tėvų ko
mitetas pristatė stovyklavie
tės įrengimo apyskaitą, o 
Kernavės tuntininkė — tunto 
yeiklos bei finansų pranešimą. 
Susirinkime buvo aptarti svar 
būs stovyklavietės pagerinimo 
ir lėšų sutelkimo reikalai.

* Lapkričio mėn. 17 d. v. s. O.
* SiUūnienės bute įvyko darbin

gas ir nuotaikingas Kernavės 
tunto draugovių globėjų posė
dis. Čia buvo aptarta tradici
nių tunto Kūčių paruošimas 
ir reikalai Kaziugo Mugės, 
kuri, atrodo, dar taip toli, ta
čiau jos darbai — labai arti.

Posėdyje dalyvavo, be ener 
gingosios tunto “mamunėlės” 
sesės Siliūmenės, šios kerna- 
vi'eČių globėjos ir nuoširdžios 
skautiškųjų darbų talkinin
kės: Šešupės drg. — Martie- 
rrė ir Fodienė; Dubysos drg. 
_ Nenienė ir Kiudulienė; Mir
gės drg. — Kelpšienė, Migli- 
nienė ir Tamošiūnienė; Živi
lės drg. — Marcinkienė; Gra
žinos drg. — Džiugienė ir Ka- 
veckienė; Žemynos drg. — 
Kūpcikevičienė.

* Darbščios vyr. skautės kan
didatės jau veria gražiuosius 
šiaudinukus, kuriais papuoš 
Kernavės tunto eglutę F. Za- 
polio ruošiamoje šiaudinukų 
parodoje. Paroda įvyks gruo
džio 4—5 d. Jaunimo centre. 
Atvykim pažiūrėti ir pasigro
žėti!

* Alio! Alio! Kernavės tunto 
radijo valandėlė bus girdima 
gruodžio 3 d. 7 v. v. iš Mar
gučio stoties. Tą valandėlę 
išpildys sesės kernavietės: E. 
Aglinskienė, B. Petrauskaitė, 
ir V. Ruibytė.

* Visas Kernavės tuntas spar
čiai ruošiasi savo tradicinėms 
Kūčioms, kurios jvyks gruo
džio mėn. 19 d. 5 vai. v., Jau
nimo centre. Jau greitai susi- 
bursim vėl prie baltų stalų 
jaukiam ir šeimyniškam vaka
rui. Iki malonaus pasimaty
mo! Kernavietė

“AUŠROS VARTŲ TUNTAS 
DIRBA

Prasidėjo pasiruošimas specia 
lybių ir patyrimo laipsnių egza
minams. Draugovės lenktyniau
ja, kad kuo daugiau turėtų 
Skaučių, pakopusių patyrimo 
laipsniais. Tuntas auga. Įsteigta 
nauja skaučių draugovė, kuriai 
Vadovauja s. Danutė Eidukienė. 
Jos namuose skautės turi būklą, 
kur ir vyksta visi užsiėmimai. 
Tuntas praturtėjo dviem nau
jom paskautininkėm; tai sesės 
S. Darni jonaitienė ir L. Jankū- 
nienė. S. Domijonaitienė jau ži
noma kaip aktyvi vadovė iš 
skaučių atsikūrimo Chicagoje 
prieš 15 metų. Dabar ji vėl įsi
jungė į aktyvią veiklą tunte. L. 
Jankūnienė įdeda daug sielos

dirbdama kaip menininkė ins
truktorė. Ji visad laukiama su
eigose, ypač dabar, artėjant Ka
ziuko mugei.

Negalima tylomis praeiti pro 
“Gražinos” vyresniųjų skaučių 
būrelio vadovę sesę E. šalčiūnie 
nę (Lenkauskaitę). Nors ji jau 
čia gimusi lietuvaitė, bet jos 
vaikai lietuviškai kalba geriau, 
kaip ne vienos naujųjų ateivių 
šeimos. Jai skautavimas ne nau
jiena, ji yra skautavusi ameri
kiečių skaučių organizacijoje, o 
1951 metais Portlande, Orego
ne, atstovavo lietuvaites skau
tes tarptautinėje stovykloje.

Tuntas aktyviai dalyvauja 
“Skautų Aido” platinimo var
žybose. šiemet tuntas laimėjo 
pirmą vietą vienetų, grupėje. Ši 
vieta laimima jau trečią kartą 
paeiliui. S. S.

BROLIJOS KRIVŪLĖ

Kalėdinius atvirukus šiais me 
tais paruošė ir platina LSB i 
Jamboree fordas. Kalėdų ir Nau 
jų Metų sveikinimai su tauti
niais — kalėdiniais piešiniais ir 
pritaikytais įrašais. Visas seses 
ir brolius kviečiame kreiptis į 
fondo ižd. s. A. Karaliūną, apsi
rūpinant sveikinimais ir pare
miant lietuvių skautų reprezen
taciją plačiame pasaulyje. Adre
sas — 3717 W. 70 Pk, Chicago, 
UI., 60629.

Nauji gilweiristai. Pasaulinę 
skautų vadų “Wood Badge” mo 
kyklą, populiariai vadinamą Gil- 
ewell vardu, šiais metais baigė ir 
gavo kredencialus sekantys Bro 
Ii jos vadovai: s. Bronius Zinkus 
— Anglijoje, ps. Juozas Mas- 
lauskas — Anglijoje ir j. s. Bro
nius Juodelis — JAV.

Kretingos tuntas Kennebunk- 
porto Šv. Antano gimnazijoje 
yra naujas brolijos vienetas. 
Tuntą sudaro dvi draugovės, jū
rų skautų laivas ir sk. vyčių bū
relis. Tuntininku pakviestas ps. 
Mykolas Subaitis, gyv. So. Bos
ton, Mass.

Suteikta instruktorių teisės. 
Remdamasis “Ąžuolo” mokyklos 
nuostatais, brolijos VS suteikė 
instruktorių teises ps. A. Saulai 
čiui jr., v. s. kun J. Vaišniui 
SJ, v. s. V. Skrinskui, v. s. V. 
Statkui, s. A. Banioniui ir j. s.
B. Juodeliui.

VĖJAS IR TOPOGRAFIJA

Jei kas galvoja, kad tik ber
niukai gali iškylauti, brautis per 
miškus ir krūmus, labai apsirin
ka.

Štai, Chicagos Kernavės tun
to būsimų kandidačių į vyresnes 
skautes būrelis spalio 31 d., su 
patyrusiu miško pilotu v. s. V. 
Statkum ir taip pat didelio pa
tyrimo, vadove s. Vanda Alek
navičiene priešaky, iškeliavo į 
miškus.

Šio rudens iškylos tikslas bu
vo susipažinti su topografija 
praktiškai; teoriją jau turėjome 
progos išgirsti anksčiau.

Diena buvo saulėta, bet žvar
bus rudens vėjas greitai nudažė 
mūsų veidelius raudonai ir ge
rai išdraikė mūsų rūpestingai 
sušukuotus plaukus. Nepaisant 
to, mes skverbėmės tolyn per 
tankumynus su draugu kompa
su rankose. Tankynė šiek tiek 
dengė mus nno nemalonaus vė
jo. Mūsų tikslas buvo: pasinau
dojant kompasu ir žemėlapiu, 
tiesia linija nueiti nuo vieno eže 
ro iki kito. Po gana sunkios ke
lionės paaiškėjo, kad nėra jau 
taip paprasta kompasu ir žemė
lapiu naudotis, Sustoję, pastu
dijavę žemėlapį ir pasitikrinę 
kompasą, suradę paklaidą, skin

damos tankius krūmus ir juo
kaudamos pasiekėme ieškotą 
ežerą!

Smagu buvo, nors jau šalo 
kojos. Išmokę keliauti kompaso 
ir žemėlapio pagelba, grįžome 
pramintu takeliu į pradžios taš
ką. Pasimankštinusios ir sušilu
sios truputį, buvom visos mielai 
pasiruošusios tolimesniam užda
viniui — mokytis daryti akies 
nuotrauką.

Šiai nuotraukai mūsų objek
tas buvo “Juzės Kūdra”,—kaip 
ją pavadino v. s. Statkus. Mata
vome žingsnius, brėžėme linijas, 
skaičiavom nuotolius ir taip 
ėjom pamažu aplink kūdrą, pa- 
žymėdamos ant savo nuotraukos 
viską, ką matėm. Viskas, atro
do, sekėsi neblogai, neskaitant 
to, kad porą kartų, pamiršę, pa
likom sesę, pastatytą stovėti 
vietoj stulpo, ar kad porai se
sių teko beveik išsimaudyti eže
rėlio šlapiuose pakraščiuose. 
Pagaliau, baigusios kelionę apie 
kūdrą, mes buvome visos vėl 
kartu.

Jautėmės tą dieną daug išmo 
kusios ir kad ne tas šiurkštus ir 
nedraugiškas vėjas, būtų buvę 
visai malonu po rudens lapus 
pavaikščioti. Dabar jau buvom 
pasiruošusios keliauti namo ir 
pradėjome svajoti apie karštą 
kavą.

Džiaugiuosi, turėjusi progos 
tokioje iškyloje dalyvauti ir pa
gilinti savo praktiško skautavi- 
mo patyrimą. “Su senu vilku ir 
miške smagu!”

sklt. Gražina Vilkaitė

PAS BOSTONO SESES
Baltijos tunto sueiga įvyko 

spalio 23 d. Su ja prasidėjo nau-

Kęstučio draugovės iškylautojai apžiūri naujai atrastą vietovę, tinkančią 
Atlanto rajono stovyklavietės įsigijimui.

VIEŠNAGĖ ROCKFORDE

Saulėtą šeštadienio popietę išsi- j vę iškilmingai sueigai. Raportai, įsa 
kymas, įžodis. Skautas Saulius 
Plioplys gauna geltoną kaklaraištį. 
Sveikina tuntininkas. Visų nuotaika 
pakili, ypač brolių, nes Saulius jų 
dr-vės pasididžiavimas.

Baigiasi sueiga, bet sesės dar ne- 
siskirsto, įsijungiu į ratelį, pradeda
me dainuoti ir žaisti.
Broliai vadovai su tėveliais turi pa
sitarimą. Turiu pasitarimą ir aš, 
nes ‘‘Šešupės” dr-vei reikia drau- 
gininkes. Netenka man jos ieškoti, 
nei daug prašyti, tėvelių paraginta 
dr-kės pareigų imasi vyr. sk. Da
nutė Bielkienė. Ji tuoj primena 
skautėms, kad sekantį šeštadienį, 
tuoj po pamokų, dr-vės sueiga. Sėk 
mės sesei Danutei!

Važiuojame aplankyti dr-vės stei 
gėją sesę Petrutienę. Ligos niekam 
nėra malonios, bet sesę randame 
geroje nuotaikoje, gyvenančią skau 
tiška dvasia. Miela ir jauku pabu
voti ponų Petručių šeimoje. Palin
kėję geros sveikatos, skubame to
liau.

Dar sustojame dr. Plioplio namuo 
se. Daktaras neseniai grįžęs iš me
džiokles. Ant sienos įrodymui di
džiuliai elnio ragai, o ant stalo po
nios skaniai paruoštas elnienos 
kepsnys. Laike vakarienės dalina
mės skautiškomis ir lietuviškomis 
temomis. Ponia pasakoja apie stu
denčių skaučių dr-vę Kaune. Dak
taras pasidžįaųgia, kad šių dienų 
jaunimas siekai mokslo ir nestovi 
vietoje.
Bet laikas namo. Apžiūrėję ponios 
Plioplienės gėles ir Sauliaus akva
riumus, sakome sudie mieliems šei
mininkams ir iki pasimatymo Rock 
fordo sesėms ir broliams.

H. E

ruošėme 90 mylių kelionėn, aplan 
kyti Rockfordo skautes ir skautus.

Nors Rockforde tegyvena apie 
60 lietuvių šeimų, bet turi šešta
dieninę lituanistinę mokyklą ir skau 
tų organizacijai priklausančius 
vaikus.

Sesės priklauso Chicagos Auš
ros Vartų tuntui, broliai Lituani
cos tuntui. Negalima pamiršti se
sės Petrutienės ir brolio Plioplio, 
kurių rūpesčiu įsteigtos dr-vės, 
įgyta vėliava, palapinės ir t. t. 
Brolis Plioplys, gyvendamas dabar 
Chicagoje, suranda laiko važinėti 
Rockfordan< ‘draugovei vadovau
ja, iškylauja. Jo rūpesčiu šiandien 
važiuojame ne vien aplankyti skau 
tus, bet dalyvauti sueigoje, įžodyje. 
Kartu važiuoja Lituanicos tunti
ninkas ps. Jakaitis ir ps. Bučas.

Radome būrelį tėvų, belaukian
čių sueigos. Pasipila vaikai iš mo
kyklos, skuba į kitą kambarį, kur 
įvyks sueiga.

Išgirstu balsą: “Labas, sese Ei- 
dukiene, ar neatsimenate manęs? 
Aš Rūta Pociūte, Aušrinės stovyk
loje praeitą vasarą stovyklavau. 
Kaip Jūratė, Milyta, Živilė? Pasipi
la įvairiausi klausiihai. Pagalvoju, 
štai kur skautiška siela, stovyklą 
atsimena, lyg vakar iš jos būtų grį 
žūsi.

Priešais šypsodamosi ateina sesė 
Danutė Bielkienė, vesdama savo 
dukras paukštytes. Sveikinamės, 
dalinamės įspūdžiais. Sesė Bielkie
nė klausinėja apie skautišką dar
bą Chicagoje, apie drauges ir drau 
gus įr tas dienas, kada abi pri
klausėme studenčių skaučių dr-vei.

Linksmą pašnekesį pertraukia 
švilpukas. Sesės ir broliai išsirikia-

ji darbo metai. Vienetuose įvy
ko vadovių pasikeitimai. Vyr. 
skautė sl. J. Subatytė Birutės 
dr-govę perdavė naujai vadovei 
vyr. sl. M. Bakšytei. Kražantės 
vadovė vyr. sl. L. Jakutytė vyr. 
skaučių draugovę perdavė vado
vauti ps. N. Žygienei. Sesė Ja
kutytė perėmė tunto adjutantės 
pareigas, kuriose iki šiol buvo 
ps. D. Venckutė.

Jaun. skaučių Neringos drau
govei ir skaučių Birutės draugo
vei yra paskelbtas 6 mėnesių 
Pažangios Skautės konkursas.

Tuntas taip pat numato su
ruošti bendras Kūčias.

Dalyvė

TELEVIZIJAS!
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., n auk., PR 6-1063

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY

A. LAURAITIS
4645 S. Ashland Avė., LA S-877& 

(Currency Exchange patalpose)

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motor,) remontas

5759 So. Western Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9538

NE-BUVO NE VIENO 
LIETUVIO

1933 m. gegužės 1 d. 12 vai. 
Kaune, žuvų turgavietėje, būrelis 
komunistų, kurių galėjo būti apie 
30 - 35, iškėlė, ant ilgoko pagalio, 
raudoną skudurą su užrašu “Visų 
šalių proletarai vienykitės”! Tuo 
metu man teko pasidarbuoti, kad 
nuimtume nuo lazdos tą raudoną 
skudurą su “iškilmingu” užrašu. 
Žinoma, kas ir buvo padaryta.

Iš to būrelio rėksnių — komu
nistėlių buvo sulaikyta vienuolika. 
Iš sulaikytųjų tautybėmis pasi
skirstė taip: keturi žydukai, dvi 
žydaitės ir likusieji penki rusų 
tautybės. Nebuvo sulaikyta nė vie
no lietuvio. Iš sulaikytųjų teatsi 
menu tik vieną pavardę, būtent — 
Izaokas Ratneris.

Kai tų pačių metų liepos mėne
sį 17 dieną vyko teismo posėdis 
iš kaltinamųjų keturiems reikėjo 
vertėjo į rusų kalbą.

Taip maždaug ‘‘draugas” Anta
nas Sniečkus iš tokių asmenų ir 
turėjo sudaręs savo “garbingąją 
Lietuvos komunistų partiją”, kuri 
lėmė Lietuvos ateitį, raudonajai ar
mijai okupavus.

J. G.

O tremtinio širdie — vėlė be 
vietos!

Tavy troškimą vieną gaivinu: 
Prie išgriautų Tėvynėj altorių 
Priglaudęs veidą aš numirti

noriu.
Ve-nancijus Ališas

SIURTIRUI i LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GI FU’ PARCEL 
SERVICE

2608 ir 2439 VVest 69th Street
Chieago 29, IU. Tel. VVA 5-2787 

8212 South Halsted Street 
Chicago 8, IU. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius įsiusti be tarpininkų tiesiai 
iš Chicagos ) Lietuvą,.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemomis 
kainomis.

E. lr V. 'Žukauskai

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk. 
tadiėnio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir ttekmadieniąia nuo 8:30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. Am ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413 
7159 South MapK'woo«l Avenue, 

Chicago, Illinois 60629

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedus, Protezlstas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai, Spee. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais lo—1 vai. Trečia
dienj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. tel. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimų. 
Jei neatsiliepia, Skambinti MI 8-0001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 VVest OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
C H I R UR GAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios tr California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. dfteo ME -9-5849, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirui-, ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr. penkt. 1-5 treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 1-5758; rez. Hl 5-3225

DR. S, ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra prnkcijkn lr Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirm., antr., kčtvlrt. 2-9
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v., 

Šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal susitarimą.
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• Redakcija straipsnius tai
so- savo nuožiūra; Nesunau
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grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį .neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal sųsitarima

Rez. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGO8

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šešt. 13—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
.1 O K š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street
Pirm., antrad,, ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai.: kasiden nuo 4 iki 9 v. v.; 
šešt. 11 iki 4 vai. popiet: arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 8 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso lr buto tel. OJjympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court. Cicero
VAL.: kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIONAS

VIDAUS m KRAUJO LIGOS
5540 So Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. kevvirtad. lr 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—3
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso lr bato Oiympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 poipet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUlLDINČ 

7156 South IVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. lki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. —-8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 239-2019.

DR. MARIJA LINAS-
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susiiarimą

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt 5—8 

antrad.. penkt. 1—4
PrlLmlntln tik susitarus

$13.00 $7.00 $4.00 $1.50 =

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
SpecialybS — vidaus ligos 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
VaL: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v
šešt 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6706 
Namų: BEveriy 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v v. šešt
______1-2 p. p. ir treč. uždaryta

Tel. oriso PR 6-7800; Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 p. p.
Išskyrus trečiadienj

TEL. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad antrad., ketvirtad n 
penktad. 8 V. r. iki 9 v. v. Treč i: 

-*"*<■■ 8 v r iki 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PKC. orthopedines "gos

2745 VVest 69th Street
Kryžia”s ligoninę

nuo9 ikirnay’ rvtltr;’ ketv- penkt 
Šeštad. nuo 2-4 1 U^i 6"?,v- v 
kitu Jnikn u„L44 Trečiadieniais h 
kuu /aiku apsitarus telefonu:

1 t lef. JRĘpu bl lc 7-2290.

Dr. Ant. Rudokas, Ont.
,S. pritaiko aklinus, 

keičia stiklus Jr renius
4455 S. California Avė,, YA 7-7381

Rez tel. pr 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo taku

r»|. i..., .,,»4“M

v.; antr. 
P- p. ir

chirurgija 
Ofisas: Naujas adresas: 2454 wnat 
^),(^.O87^&PbeU A-nu« 

Valandos pagal ausitarlmą

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REiiance 5-4410 
Wc,, *?• tel- GRovehilI 6-0617 

2 Ya“*n<įo3 pirm. ir ketv. nuo 12 Ik, 
? v- P; P- lt nuo 7 iki 8 v. 
lr penkt. nuo 12 iki 2 v. 
vakarais pagal susitarimą.'

dr. p. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija

Marųuette Parko ofisas: 2750 TO 
71 Street, telefonas 925-8296

-- i a Res- teL WA 5-3099. Valandos: 10—12 r. ir 7—8 v vak
šešt. 10-12 v. ryte '

Kitas ofisas: 4644 So. Ashland
Avė., tel. CL 4-2896 

valandos!: 2—6 p. pietų kasdien. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika ir moterų
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
Penkt nuo 2 iki 4 ir nuo 6 lkl 8 y. v. Sešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai 
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71at Street
Priiminėja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Treč. ir šeštad, uždaryta

Telefonas — GRovehilI 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpecialybS: AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LrGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 lki h v. r 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue -A

Ofiso vai. kasdien: 6—8 v. v.
Tik svarbiais atsitikimais susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 7 Ist Street
Vai.: 2 iki 4 p. p. ir' 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.



Gruodžio mėnuo

DARBŲ APYSKAITOS METAS
Pradedame paskutinįjį metų 

mėnesį — gruodį. Tai labai 
svarbi dvyliktoji metų dalis. 
Tai Advento — susikaupimo 
ir dvasinio pasiruošimo laikas. 
Tai mėnuo, kuriame minime 
Kristaus gimimo šventę — Ka
lėdas. Ypač šių metų gruodžio 
mėnuo mūsų — Katalikų Baž
nyčios gyvenime pasiliks labai 
svarbus, istoriškas, nes gruo
džio 8 d. iškilmingai baigsis 
didysis Bažnyčios suvažiavi
mas, įnešęs į tikinčiųjų gyve
nimą dalykų, kurie juos labiau 
suartina, apjungia, kurie ir 
dvasiškiams ir pasauliečiams 
plačiau praveria duris į apaš
talavimą visų žmonių tarpe. 
Šis mėnuo kaip tik ir bus pats 
geriausias laikas dideliu susi
kaupimu gilintis į Bažnyčios 
suvažiavimo nutarimus, kad 
juos geriau suprastų.

*

Gruodžio mėnesiu baigiame 
1965 metus. Tai lyg ir atskai
tomybės laikas ne tik mūsų 
religiniame bei dvasiniame gy
venime, bet ir kaip lietuvių, 
kaip šio krašto piliečių, kaip 
mūsų bendruomenės bei visuo
menės narių. Tai laikas, kuris 
mus verčia pažvelgti į praėju
siųjų vienuolikos mėnesių lai
kotarpį ir pažiūrėti, ką esame 
padarę, kiek esame nuveikę 
Bažnyčiai, lietuviškai bendruo
menei, savo šeimai ir patys 
sau.

O gal bus dar svarbiau žvilg 
teiti į tai, ko dar nesame pada
rę, ko nesame atlikę, kas rei
kėjo padaryti ir atlikti. Kad 
katalikiškoji ir lietuviškoji są
žinė būtų rami, jei tai yra ga
lima, reiktų suskubti ir šį mė
nesį, prieš Kalėdas ar Naujuo
sius metus mėginti papildyti 
savo gerų darbų lobyną.

Kiekvienas iš savo praktiš
ko gyvenimo žinome, kad, jei 
senųjų metų įsipareigojimų ir 
pažadų nesame įvykdę, jie lyg 
koks šešėlis mus seks kitais 
metais ir trukdys naujus už
mojus planuoti. Neįvykdymas 
pirmesnių įsipareigojimų ir pa
žadų, silpnina mūsų valią ir pa
jėgumą, mažina pasitikėjimą 
ateities darbais.

*

Mūsų dienraščio skaitytojų 
tarpe, spėjame, nėra daug to
kių, kurie nepriklausytų lietu
vių parapijai, bet kuriai orga
nizacijai, draugijai ar klubui, 
kurie vienu ar kitu būdu ne
prisidėtų prie Lietuvos išlaisvi
nimo veiksnių, Lietuvių bend
ruomenės, Balfo ir kitų sąjū
džių. Todėl būtų labai pravar
tu kiekvienam mūsų prisimin
ti, kiek savo draugijos susirin
kimų aplankyta, keliose savos 
organizacijos pramogose da
lyvauta, ar privalomieji mokės 
čiai sumokėti.

Ir organizacijų, draugijų bei 
skyrių valdybos privalo pri
siminti, kas jų buvo neatlik
ta, kas buvo reikalinga atlik
ti. Berods, ir sakyti nereikia, 
kad nuo valdybų, žinoma, ir 
eilinių narių pareigingumo 
daugiausia priklauso draugijų 
veikla ir jų ateitis. Nuo paski
rų veiklių draugijų ir jų plates
nio masto užmojų labai daug 
priklauso ir visos mūsų bend
ruomenės išsilaikymas, gyva 
lietuviška veikla. Todėl, kiek
vienas vienos ar kitos paski
ros organizacijos valdybos pa
reigūnas ir net kiekvienas pas
kiras jos narys neša atsako
mybę ne vien tik už savo drau
gijos bei organizacijos gerovę, 
bet ir visos Amerikos lietuvių 
organizuotosios visuomenės a- 
teitį.

*

Daugelis mūsų draugijų, or
ganizacijų skyrių bei klubų 
gruodžio mėnesį laiko vadina

mus pniešmetinius susirinki
mus. Metiniai susirinkimai su
kviečiami sausio mėnesį. Prieš- 
metiniuose susirinkimuose iš
renkamos valdybos kitiems me 
tams, o metiniuose, “senosios” 
valdybos pateikia visų metų 
veiklos ir turto apyskaitą. Tuo 
būdu ir vienas ir antras susi
rinkimas yra svarbūs, kuriuo
se narių dalyvavimas ne tik pa 
geidaujamas, bet ir būtinas. 
Jei nariui yra svarbu dalyvau
ti kiekviename savosios drau
gijos susirinkime, tai juo la
biau yra svarbu būti priešme- 
tiniuose ir metiniuose susirin
kimuose, nes renkama valdy
ba, pateikiamos apyskaitos, 
tiesiami veiklos planai ateičiai. 
Narys, norėdamas savo orga
nizacijai gero, norėdamas į lie
tuviškąją veiklą įnešti savo 
dalį, viską turi mesti į šalį ir 
dalyvauti susirinkimuose. Ki
taip jo narystė yra menkos 
vertės, nes mokesčių sumokėji
mas neatstoja jo asmeniško 
kontakto su kitais nariais, su 
draugijos vadovybe. O toks 
kontaktas gali būti tik dalyvau 
jant susirinkimuose.

Dažnu atveju pasiskundžia- 
me, kad jau gerokai “nuseno” 
mūsų organizacijų vadovybės 
tiek lokaliniuose, tiek centri
niuose bei tarpparapiniuose są
jūdžiuose. Daugiausiai taip y- 
ra dėl to, kad nariai nelanko 
susirinkimų ir nepasirūpina iš
rinkti jaunesnių žmonių į val
dybas arba, kad jaunesnieji iš
sisukinėja “neturį laiko” juose 
darbuotis. Tokiu atveju tenka 
tik dėkoti senesniems, kurie, 
tokiai padėčiai esant, “velka” 
mūsų lokalinių draugijų bei 
skyrių veiklą, pasitikėdami, 
kad vėliau ar anksčiau kas 
nors tą naštą iš jų paims ir 
tęs jų darbą toliau.

Kas pasakyta apie mūsų san 
tykį su įvairios rūšies drau
gijomis, galima ir reikia pa
sakyti ir apie mūsų, kaip ti
kinčiųjų veiklą savose para
pijose. Dažnai skundžiamės pa 
rapijų ar jų mokyklų “nulietu- 
vėjimu”, bet ar esame bent 
pirštą pajudinę ateiti į talką 
klebonams ir jų vikarams jas 
palaikyti tokias, kokios jos bu
vo suorganizuotos? Ar daly
vaujame parapijų susirinkimuo 
se, kurie yra sušaukiami metų 
pradžioje, pasitarti dėl para
pijos visokeriopos gerovės, dėl 
ateities darbų, dėl jų mokyk
lų padėties? Pagaliau, ar visi 
formaliai prie lietuvių parapi
jų priklausome ir ar pastoviai 
lankome specialiai lietuviams 
skirtas pamaldas? Ar daug 
duodame pašaukimų į kunigus 
ir vienuolijas, kad paruoštume 
jaunų lietuvių kunigų ir seselių 
mokytojų, kad turėtume lietu
viškąjį tęstinumą savose pa
rapijose ir mokyklose?

Kol į tuos klausimus mes 
negalėsime teigiamai atsaky
ti, tol bus pavojų lietuvišku
mui. Į juos atsakyti gruodžio 
mėnuo yra labai tinkamas lai
kas. Dar pridėtina, kad besi
baigiąs Vatikane Bažnyčios su
važiavimas, pravedęs daug to
kių nutarimų, kuriais pasinau
dodami galėsime, jei tik norė
sime, būti veiksmingesni savo 
parapijose ir visame katalikiš
ko apaštalavimo darbe. Ta 
kryptimi ir mūsų organizaci
jos bei draugijos turės geres
nius galimumus pasukti. Tad 
renkimės būti gyvesniais Baž
nyčios ir lietuviškosios bend
ruomenės nariais, jei ne ki
taip, tai per savąsias organi
zacijas, kurių veiksmingumas, 
gerovė ir ateitis priklauso nuo 
mūsų pačių.

Yra žuvę keli SSSR astronautai
Pulk. Penkovskis apie raudonųjų buržujų prabangą

Sovietus jaudina ir nervina 
Amerikoje paskelbti jų buvusio 
generalinio štabo pulkininko O. 
Penkovskio užrašai. Patį tų už
rašų autorių jie nuteisė mirti, o 
jo žmoną privertė skelbti, būk 
jis tų užrašų nerašęs, gi laik
raščio “Washington Post” ko
respondentą ištremia iš Mask
vos už tai, kad jo atstovauja
mas laikraštis spausdino Pen
kovskio užrašų ištraukas.

Afrikos revoliucionierių 
mokykla

Yra ko Sovietams jaudintis, 
nes Penkovskis bendravo su 
Kremliaus centriniais žmonėmis 
ir savo knygoje perteikė daug 
sovietinių paslapčių. Jis rašo, 
kad visą Lumumbos universite
to profesūros personalą sudaro 
Sovietų žvalgybininkai ir jo pa
grindinis uždavinys — ruošti 
penktosios kolonos vadus Afri
kai; jie mokomi vadovauti strei 
kams, demonstracijoms, pervers 
mams.

Sovietų saugumo rūmuose, 
kaip skelbia Penkovskis, yra 
rūsiai, kur nekalti rusų patrio
tai turi pakelti žiaurias tortū- 
ras tardymuose.

Tarnaitės ir tūkstančiai rožių
Sovietai daug kalba apie ly

gybę, tačiau Maskvos raudonie
ji buržujai gyvena prabangiai, 
kai liaudis skursta. Penkovskis 
pats matė, kaip maršalas Va- 
rencovas naudojos patarnavimu 
sodininko ir dviejų tarnaičių, o 
dar kitus darbus jam atlikinėjo 
atvaromi į jo namus kareiviai.

Curajevas, kuris buvo Chruš
čiovo dešinioji ranka Tarybų Ru 
sijos respublikos centro komi
teto biure, didžiavosi, kad jo 
vasarvietėje auga 20,000 rožių. 
Gi tuo tarpu liaudis daug kur

I badauja.
Sunkumų iškankinti žmonės 

Murome buvo išėję į streiką, ir 
raudonoji milicija atidengė į 
juos šautuvų ugnį, keletą nu
kaudami. Išbadėję žmonės maiš
tavo Ivanove; apie 400 rusų 
užpuolė miliciją. Tuo tarpu tas 
Curajevas turi dvi tarnaites, šo
ferį asmeniškiems reikalams, a- 
partamentą Maskvoje, vasarvie
tę už miesto, yra “girtuoklis ir 
gembliuotojas”. Gi Voronežo a- 
pylinkėse žmonės turi stovėti 
eilėje, kad gautų duonos. Pa
ties Penkovskio atlyginimas bu
vo 10 kartų didesnis už eilinio 
darbininko. Tokia yra Sovietų 
lygybė.

Moralinis supuvimas
Penkovskis atskleidžia Sovie

tų vadovaujamų žmonių supu
vimą. Gen. Biriukov — alkoho
likas, Gailestingų seserų mo
kyklos direktorius Krupčinskij 
su savo draugu gen. Smolikovu 
rengia orgijas, tam panaudoda

RADVILA JUODASIS 
- TEOLOGAS

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC.

6. Politiniai aspektai

Kristupas Thretijus, rašydamas 1565 m. Bullinge- 
riui iškelia šio teologinio ginčo politinius ir net kari
nius bruožus. Tuo laiku ėjo karas su Maskva. Apie jį 
Thretijus šitaip rašo: “Tas sunkusis karas tarp mūsų 
karaliaus ir galingosios Maskvos Lietuvos ribose dar 
nėra baigtas. Ir, ar mūsiškių apsileidimo dėka ar Die
vo lėmimu, daug pilių ginklų jėga pateko Maskvos 
valdžion. Dėl šio karo mūsų Lenkija kenčia didelius 
mokesčius, kuriais mūsų karalius, nors turi gausią ir 
gerai išmokytą kariuomenę, ligi šiol sėkmingai nepa
sinaudojo. Visi mano, kad to priežastis yra ta, kad 
Lietuva nuo mūsų Lenkijos yra atsiskyrusi. Jie galė
jo suteikti pagalbą ir paramą, tačiau išvien su Lenki
ja eiti nenorėjo, šį atsiskyrimą ir užsikirtimą visi pri
skiria Vilniaus vaivadai Radvilai, kuris šiuo metu at
siskyrė iš šio pasaulio. Jis, kaip jūs gerai žinote, buvo 
užsikrėtęs Ari jaus erezija. Jis visokiais būdais rėmė 
ari jonus ir visą jų globą vienas išlaikė.”

Toliau Thretijus apžvelgia religinę kalvinizmo 
būklę Lenkijoje. “Dabar apie mūsų bažnyčias. Jų būk

mi minėtos mokyklos auklėti
nes.

Maršalui Budennyj paskirta 
pensijos 1,200 rublių mėnesiui. 
Aukštiesiems Sovietų pareigū
nams Penkovskis, išvykdamas į 
užsienį, turėdavo parvežti pi
liulių “vyriškumui sustiprinti”. 
“Visi mūsų generolai turi savo 
kurtizanes, kiti net po dvi, dėl 
to jų tarpe šeimyniškos kovos 
ir perskyros labai dažnos... Mo
ralinis supuvimas persunkia vi
sus partijos ir vyriausybės na
rius”, — rašo Penkovskis.
SSSR atominiuose bandymuose 

žuvo daug žmonių
Rusijai labai trūksta atomi

nių medžiagų ir dėl to ji labai 
stengėsi įsistiprinti Konge, kur 
yra dideli uranijaus klodai.

Pulk. Penkovskis liudija, kad 
Sovietų atominiuose bandymuo
se žūna daug žmonių, pvz. spro
gusi raketa užmušė maršalą Ne- 
delin, o spaudoje buvo paskelb
ta, kad jis žuvo lėktuvo nelai
mėje.

Keletas sputnikų, paleistų su 
žmonėmis į erdves, negrįžo ir 
taip žuvo keli astronautai, skel
bia Penkovskis. Daugelyje atsi
tikimų raketos krito ne į taiki
nius, o į apgyventas vietas, ant 
geležinkelių. Tačiau Sovietai tu
ri raketų, kurios gali pasiekti 
JAV ir Pietų Ameriką. Kai ku
riose jų yra įtaisyti tokie jaut
rūs altimetrai, kad raketą visa
da išlaiko 200 - 300 metrų aukš
tumoje nuo žemės. Pasiekusios 
kalną, raketos kyla, kalną ap
lenkia, vis skrisdamos toj pat 
200 - 300 metrų aukštumoje, ir 
tada sunku jas numušti.

Antireliginė propaganda ir 
bažnyčios

Pulk. Penkovskis liudija, kaip 
paskutiniu laiku sustiprinta an
tireliginė propaganda, o žmonės 
vist ek lanko bažnyčias. Jis pats 
išauklėtas komunistu, bet vė
liau pradėjo kasdien melstis ir 
dažnai eidavo į bažnyčias. Ir,

Houston, Tex., kalbėjęs pamokslininkas Billy Gra ham atsisveikina su 
jo klausiusiais prez. Johnson ir žmona.

anot Penkovskio, dauguma So
vietų pareigūnų nėra ateistinės 
propagandos įtikinti.

Statydami Sovietų rūmus Mas 
kvoje, bolševikai nugriovė Kris
taus Išganytojo katedrą. Tačiau 
podirvis buvo blogas ir po tais 
didžiuliais rūmais atsirado van
dens. Sovietai ten įrengė mau
dymosi baseiną, bet daugelis be- 
3imaudančiųjų skendo. Žmonės 
ėmė kalbėti, kad čia Dievo baus
mė, kam katedros vietoje pa
darė maudyklę. Kovodami prieš 
tą mintį, Sovietai susuko filmą, 
kur rodoma būk baptistai slap
ta įsmukę į tą maudymosi ba
seiną už kojos įtraukia besimau
dantį į vandenį ir prigirdo. Pats 
Penkovskis matė tą filmą ir sa
ko ,kad visi juokiasi iš taip kvai 
los propagandos.

Rytų vokiečiai karo metu 
sukiltų

Sovietų žvalgyba pulk. Pen- 
kovskį areštavo 1962 m. spalio 
22 d., o lapkričio 2 d. Budapeš
te pagrobė anglą Grenville Wyn- 
ne, kuriam Penkovskis perteik
davo žinias. 1963 m. gegužės 
7 d. prasidėjo Penkovskio teis
mas, užsitęsęs 4 dienas. Teisme 
Penkovskis pasakė, kad jis vei
kęs norėdamas gelbėti rusų tau
tą. Į teismo salę buvo atgaben
ta Penkovskio bute rasta rašo
moji mašinėlė, klastotas pasas 
(jei reikėtų jam slapstytis), 
trys miniatiūrinės foto kame
ros, lakštai popieriaus slapta
jam raštui, Penkovskio prane
šimo juodraštis, per radiją gau
tų instrukcijų užrašai.

“Izviestijos” paskelbė, kad 
mirties bausmė Penkovskiui bu
vo įvykdyta gegužės 16 d., bet 
knygoje yra užuominų, kad So
vietai galėjo Penkovskį dar gy
vą pasilaikyti, tikėdamiesi dar 
juo kada pasinaudoti.

Jo bendrininkas Gr. Wynne, 
ilgus mėnesius sėdėjęs Liubian- 
koje, buvo iškeistas į Sovietų 
šnipą ir dabar, berods, ruošia 
savo atsiminimų knygą. J. Pr.

lė nėra nė kiek pagerėjusi, žinok, kad arijonų sekta 
yra tokia veikli, kad į save patraukė daug ministerių 
(dvasininkų). Dėlto mūsų Bažnyčiai trūksta ministe
rių. Pas mus (Krokuvoje) yra didelis tikinčiųjų skai
čius. Lankosi daug šviesuomenės. Karalijos senate nė
ra nė vieno arijono. Sakau, visi senatoriai mums yra 
labai palankūs. Tačiau arijonai taip užsikirtę prieši
nasi, taip įniršę prieš mus kovoja, kad reikia labai ap
gailestauti. Krikščionybės reikalas pateko labai var- 
gingon būklėn tokiais laikais, kurie atrodė laimingi, 
dėlto nesame tikri, ko mūsų bažnyčiai galima tikėtis” 
(248 psl.).

Šis laiškas yra rašytas Liublino unijos diskusijų 
laikais. Ta aplinkybė mums primena, jog mes čia esa
me laikuose, kad ne vien religinės, bet ir politinės ko
vos Lietuvos-Lenkijos valstybėje buvo pasiekusios 
aukščiausios įtampos. Žinoma, visos politinės situaci
jos analizavimas išeina anapus šios studijos ribų. Mes 
čia turime tenkintis tik vienu kitu atkreipimu dėmesio.

Gal būt, pats didysis faktas, kuris iš šio laiško 
krinta į akis, yra Didž. Liet. kunigaikštijos nedalyva
vimas kovose prieš galingąją Maskvą. Maksvą tada 
valdė Jonas Žiaurusis ir, matyt, Maskvos galybė tuo 
metu jau buvo tiek išaugusi, kad laiško autorius ją 
vadina didžiąja. Prieš šimtą metų ji tokia dar nebuvo. 
Taigi, nors karas vyksta Lietuvos žemėse ir tiesiogi
niai Lietuvai pirmoje eilėje grasina, bet nei Vilniaus 
vaivadija, nei visas tas politinis organizmas, kuris va
dinasi D. Liet. kunigaikštija ir susideda iš daugelio 
nemažesnių už Vilniaus vaivadijų, šiame kare nedaly
vauja. Tiesa, Mik. Radvilos brolis, vad. Ruduoju, 1564

VIENAS SUNKIAUSIŲ 
KLAUSIMŲ

Vatikano susirinkimas ir ateizmas 

J. KALVAITIS

Diskutuodami konstituciją a- 
pįe Bažnyčios santykius su šių 
dĮięnų pasauliu susirinkimo tė
vai susidūrė su vienu sunkiau
sių klausimų — ateizmu. Praė
jusiais metais paruoštan konsti
tucijos projekto tekstan buvo 
ąpie ateizmą tilpęs vos vienas 
sakinys. Prasidėjus debatams 
pasirodė, kad daugelis tėvų šį 
klausimą laiko labai svarbiu ir 
nori juo išsamiai konstitucijoje 
pasisakyti.

Ateizmo yra visur
Tačiau jau tada jie pasidali

no į dvi grupes. Vieni, kalbėda
mi apie ateistus, turėjo galvoje 
beveik vien tik komunistus. Jie 
reikalavo, kad susirinkimas pa
smerktų komunizmą. Kiti sakė, 
kad komunistai nėra vieninteliai 
ateistai, kad ateistų yra ne tik 
Rytuose, bet ir Vakaruose ir, 
kad ateizmas gali pasireikšti vi
sokiomis formomis. Šitas ateiz
mo reiškinys yra labai būdin
gas mūsų laikams, kalbėjo jie. 
Ateizmo, taip paplitusio, kitais 
laikais nėra buvę, ir mūsų pa
reiga yra ieškoti jo priežasčių, 
jo šaknų. Eidami ta kryptimi 
kai kurie tėvai nebijojo pasaky
ti, kad už šių dienų ateizmą iš 
dalies kalta yra ir pati Bažny
čia.

Nemažiau šis klausimas do
mino arba, geriau sakant, kan
kino ir patį popiežių. Jis matė, 
kad ateizmas yra pagrindinė šio 
laiko problema. Visas klausimas 
buvo, kaip reikia ją spręsti.

Po ilgų svarstymų popiežius 
įsitikino, kad, iš naujo pasmer
kiant komunizmą, klausimo ne- 
išriši. Iš vienos pusės, pokalbis 
su kai kuriais ateistais šiandien 
yra galimas. Jis nėra galimas 
tik tenai, kur ateizmas yra or
ganizuotas ir tapo valstybiniu 
dalyku. Visais galimais būdais 
popiežius nori palengvinti tų 
kraštų katalikų padėtį. To tiks
lo jis siekia žodžiu ir darbu. Jis 
čia vadovaujasi viena mintimi: 
kaip nors sušvelninti tikinčiųjų 
persekiojimą komunistiniuose 
kraštuose ir iškovoti tenai Baž
nyčiai daugiau laisvės. Jo nuo
mone, to nepasieksi iš naujo 
griežtai pasmerkdamas komu
nizmą. Bet šios sąvo nuomonės 
jis neprimetė susirinkimui, pa
likdamas tėvams visišką laisvę. 

Atmetamas komunizmo mokslas
Bet pati susirinkimo komisi

ja, ruošianti konstitucijos teks
tą, buvo taip pat daugiau ar 
mažiau tos nuomonės, kaip po
piežius. Nors pirmykštis saki
nys apie ateizmą dabar projek
te yra virtęs trimis paragra
fais su 100 eilučių, tačiau ir jo

m. įsijungė į kovą su savo daliniais (pal. Šapoka, 219 
psl.), bet kas žino, ar tai nebuvo pervėlu.

Politinės šio ginčo pasekmės Šveicarijos teolo
gams buvo aiškios jau seniai. Henrikas Bullingeris 
jau 1560 m., rašydamas Radvilai, rūpinosi Lietuvos- 
Lenkijos vienybės išlaikymu. “Nieko taip iš tavo pa
maldumo nereikalauju, neprašau ir nemaldauju, kaip 
kad plačiausioje kunigaikštijoje, tavo globai ir išti
kimybei pavestoje, rūpintumeisi suderinti mokslą ir 
apeigas su Mažosios Lenkijos ir Rusijos bažnyčiomis, 
kad rūpintumeis kilniojo karaliaus prašyti, jog vieno 
karaliaus ir vienos valdžios globoje nebūtų iš vienos 
atsidalinusių ir daug bažnyčių” (108 psl.).

Iš šios laiško ištraukos galima pastebėti pora da
lykų. Visų pirma šveicariečiai suprato, kad šis ginčas 
gali turėti politinių pasėkų, kad Lietuvoje gali būti ti
kima kitaip, negu Lenkijoje. Tokia būklė kalvinizmo 
vadams atrodė nepageidaujama, šalia to, iš šio laiško 
galima išskaityti ir tą principą, kurio buvo laikomasi 
sprendžiant religinius ir politinius konfliktus reforma
cijos šimtmetyje, būtent: kieno valdžia, to ir religija. 
Dėl to Bullingeris prašo rūpintis, kad “vieno karaliaus 
ir vienos valdžios globoje nebūtų iš vienos atsidalinu
sių ir daug bažnyčių.”

Palikime nuošaly visus politinius Lietuvos nepri
klausomybės išlaikymo tikslus, kurių turėjo Radvila; 
palikime taip pat ir jo asmeninius dinastinius tikslus, 
kurių jis galėjo turėti, skirdamasis nuo Lenkijos; pa
žiūrėkime į šią situaciją religijos istorijos požiūriu.

{Bus daugiau!

se nėra paminėto komunizmo. 
Tenai tik atmetamas komunis
tų mokslas, neminint paties var 
do.

Šituo nėra patenkinti italai, 
ispanai ir Pietų Amerika, tai 
yra tie kraštai, kuriuose komu
nizmas plečiasi. Jie surinko apie 
300 parašų ir susirinkimo sek
retoriui įteikė atitinkamą petici
ją. Jų nuomone, susirinkimų 
tikslas yra išaiškinti savo laiko 
klaidas ir jas pasmerkti. Gi ko
munizmas kaip tik ir esąs pati 
pavojingiausia šių dienų klaida 
ir labiausia užkrečiama. Be to, 
komunizmas esąs paties ateiz
mo įsikūnijimas. Ganytojų pa
reiga yra tikinčiuosius perspėti, 
kad negalima būti komunistu ir 
kartu krikščionimi. Tikintieji 
šiuo klausimu laukią aiškaus ir 
tvirto susirinkimo pasisakymo, 
ypač tie už geležinės uždan
gos. Jei susirinkimas komuniz
mo klausimu tylės, tai esą dau
gelis išaiškins, kad Bažnyčia 
tylomis atsiima visus komuniz
mo pasmerkimus. Be to, esą, 
tokios tylos pats komunizmas 
tik ir laukia. Jis tai gabiai iš
naudos savo propagandai. Esą, 
reikia tik pagalvoti apie šian
dien daromus priekaištus Pijui 
XII, kam jis negynęs nacizmo 
aukų. Savo laiku bus apkaltin
tas ir pats susirinkimas, kad jis 
negynė komunizmo aukų. Ši 
peticija turėjo rugsėjo 29 d. 
datą.

Patirtis pamokė
Tačiau pakomisija, kuri ruo

šia konstitucijos tekstą, suside
da iš žmonių, gerai pažįstančių 
komunistinių kraštų padėtį. Vie 
nas iš jų yra Vienos kardino
las Koenig, kitas Zagrebo arki
vyskupas jugoslavas Seper. Jų 
patarėjai yra jėzuitų teologai 
de Lubac ir Danielou. Krikščio
nių vienybės sekretoriatas sa
vo atstovais yra šiai pakomi
sijai davęs vokiečių vyskupą 
Aufderbeck, kuris valdo komu
nistų užimtą Fuldos vyskupijos 
dalį, čekų emigrantų vyskupą 
Hnilinką, sėdėjusį komunistų 
koncentracijos lagery, ir vys
kupą Kominek, Breslavo vysku
pijos valdytoją, šitie žmonės, 
be abejo, pažįstą padėtį komu
nistų kraštuose ir visas su ja 
susijusias galimybes. Jų nuomo
nė — iš naujo pulti komunizmą 
nieko nepadės.

Tulūzos arkivyskupas Garro- 
ne, komisijos konstitucijai ruoš
ti kalbėtojas, spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad tekstas liks 
toks, koks jis dabar yra. Pa
taisos būsią įneštos, bet labai

(Nukelta j 4 psl.)
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CLASSIFIED GUIDE REAL ESTAT
NAMAI IK 2EMK PARDAVIMUI

John J. Pakel Chicago Savings and Loan Association prezidentas įteikia 
150 dol. čekį dr. Leonui Kriaučeliūnui, Balfo vajaus globos komiteto 
pirmininkui, šalia stovi A. Dzirvonas. Nuotr. Juknevičiaus
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2457 VVest 69th Street 
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HEATING CONTRACTOR
Statome Šiltu oru pučiamus pe- 

■ Cius, vandens boilerius tr oro 
j vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau

j tuose namuose
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
S48t So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1443

Inozas žemaitis OL 6-O-*i2 
Victor Skade ST 8-9272

HELP W A N T E D

JAUNOSIOS BALFO TALKININKES

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME

Decor Home Builders, Ine.
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666

Su Ignu Petrausku, Chicagos 
apskrities Balfo pirmininku, 
traukėme gražiai apšviestomis 
Bridgeporto gatvėmis. Mudvie
jų tikslas — aplankyti ir šnek
telėti su jauniausiomis Balfo 
bendradarbėmis šioje apylinkė
je.

Visas ratas sukamas Elenos 
ir Igno Vaičeliūnų bute: čia 
rinkėjai suneša geros valios ir 
širdies lietuvių suaukotus dole
rius.
Čia vedamos apyskaitos ir at
liekami kiti vajaus darbai.

Prie apversto popieriais ir 
raštais stalo kažką knibinėja 
dvi jaunutės mergaitės. Tai be
sama “Aušros Vartų skaučių 
tunto Neringos draugovės ad- 
jutantės Elenos Žiurkaitės ir 
draugovės meno vadovės Auš
relės Vaičeliūnaitės. . I

— Tur būt, pirmas atsiti
kimas, kad į Balfo darbą su- 
skubėjo visa draugovė. Renka
me aukas trylika mergaičių, pa 
dedant Petrausko sūnui Kęstu
čiui. Taigi, sudarome septynias 
poras, — aiškina Elena.

— Tai kaip čia? Negi drau
govėje tik trylika skaučių?

— Ne, bet kitos dar per ma
žos rinkti. Paukštytės, skautiš
kai tariant.

— Gal judvi pačios jauniau
sios iš rinkėjų?

— Oi ne. Jauniausios, tur būt, 
bus Nijolė Viščiutė ir Liucija 
Spačkauskaitė. Jos šiemet ren
ka tik pirmą kartą. Mes gi jau 
trečią.

— Kas jus paragino į šį dar
bą? Ar pačios pasisiūlėte?

— Per draugininkę prašė pir
mininkas Ignas Petrauskas. P. 
Vaičeliūnienei tarpininkaujant, 
sutikimas buvo gautas.

— Skauda, tur būt, širdeles?.. 
Norėtumėte ir su draugais su
sitikti, knygas paskaityti, ko
kią pramogėlę išsigalvoti. O da
bar čia lakstyk nuo durų prie 
durų.

— Visai ne. šis darbas mums 
visoms artimas ir mielas. Pir
miausia: atliekame gerą darbe
lį, tad vakarais šypsodamos at- 
sirišame kaklaraiščio mazgelį. 
Tai skautų įstatai rodo. Svar
biausia: puikiai žinome sunkią 
būklę Sibire ir kitur. Juo dau
giau surinksime, juo jausimės 
širdyje laimingesnės, galėjusios 
prisidėti prie vargstančių tau
tiečių vargų sumažinimo.

— Ir nenusibosta?
— Jokiu būdu. Ypač, kai vi

sokių žmonių sutinki.
-— Ko gero, dar ir pabara 

kuris? Ko čia landote pasako?
— Tokių dalykų nepasitaikė. 

Nebuvo atsitikimo, kad būtų 
kur nors nemandagiai pasielg
ta. Tiesa, buvo pora vietų, kur 
visai nedavė pinigų. Vienur aiš
kinosi, jog patys serga, negali 
duoti, kitur, kad neturi, trečiur 
—- kad net nežino, kas Balfas 
yra.

-— Negali būti. Yra dar šian
dien nežinančių apie Balfą?

__ Iš tremtinių nepasitaikė.
Tačiau vienas kitas iš senųjų 
ateivių nesupažindintas. Ir čia- 
giminių didelė dalis išgirsta pir
mą kartą. Bet kiek nors duoda. 
Buvo tokių, kurie pernai davė

tik ketvertuką dolerio. Šiemet 
jau žinojo apie Balfą — gavo
me dešimteriopai.

— O man pasitaikė keistas 
atsitikimas, — nusijuokė Auš
relė Vaičeliūnaitė. — Matyt, pa
taikiau pas grynus amerikonus. 
Barškinome į duris, ant kurių 
buvo prisegta kortelė su lietu
viška pavarde. Nieko namie ne
būta. Atsiliepė kaimynas iš pir
mo aukšto, klausdamas, ko mes 
ieškome. Pradėjome aiškinti a- 
pie Balfą ir, žinote, kokio atsa
kymo sulaukėme? “Tokio gy
vulio čia iš viso nėra”. Po to 
mūsų nuotaika dar pagerėjo. 
Nors ir vėl sugadino, kai aplan
kėme šeimą, labai turtingai, pra 
bangiškai gyvenančią, ir tik do- 
leriuką teišpešėme.

Pasitaiko ir labai atjaučian
čių žmonių. Kviečia vidun ap
šilti, net kavos pasiūlo.

— Kaip vyksta vajus, su per
nykščiu lyginant?

Maždaug vienodai. Tik senie
ji, anksčiau davusieji centus,, 
šiais metais jau metė žaliukus. 
Bet yra iš naujųjų, savo duok
lę sumažinusių.

— Negirdėjote, ar jūsų nau
jokėms gerai sekąsi ?

— Ir dar kaip. Jos labai no
riai laksto, stengiasi “nunešti” 
mus, senąsias. Bet ir mes ne
galvojame taip lengvai pasiduo
ti.

— Ne per daug šeimų Bridge
porte. Sako, nyksta čia lietu
viai?

— Aš su Ramute Deksnyte 
jau aplankiau trisdešimt šeimų. 
Dar toli gražu ne galas. Ir ki
tos panašiai. Reiškia, dar yra 
daug, __ paneigė Šiurnaitė.

— Iš kur jus gyventojai pa
žįsta, žino kokiu reikalu kla- 
benatės į duris?

— Turime prisisegusios lietu
viškus ženkliukus su vardais ir 
pavardėmis. Nepasitikėjimo nie
kur neparodyta. Turime ir ra
šytus įgaliojimus, po kuriais 
pasirašę vajaus pirmininkas P. 
Šilas ir L. Šulas.

— Gal atsimintumėte ir kitų 
rinkėjų pavardes?

— S. Smaižytė, K. Žebraus- 
kaitė, Z. Burneikytė, V. Smie- 
liauskaitė, V. Sparkytė, J. Šuo- 
pytė ir sesutės D. ir J. Vaiče
liūnaitės.

Matau, kaip I. Petrauskas šyp 
sosi. Mudu, tur būt, pagavo ta 
pati mintis: štai, kokiu būdu 
jaunimą galima pritraukti. Ir 
planai kitiems metams: kodėl 
nepagalvoti apie skaučių para
mą ir kitose lietuvių kolonijose?

J. Vaičiūnas

ĮSIGYKITE DABAR 1
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STASYS DŽIUGAS 

Kiškučio Vardines

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail- VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.10.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųsti:

DRAUGAS 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629
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PUIKI DOVANA BET KADA 
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
“Vytautas the Great”

parašyta prel. Juozo B. Končiaus 
Knygos gavėjas turės progos susi
pažinti su lietuvių tautos garbin 
gąja, gražia preitimi ir jos kovo
mis dėl laisvės 14 -15 šimtmetyje 
Tuomi supažindinsime su lietuvių 
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie 
šiais laikais mums yra labai rei 
kalingi. Knyga gaunama “Drauge’ 
kaina $3. kitais viršeliais $4 
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L lllllllllll lllllllllllllll I lllllllllllllllllllllllll
Kam priseina parašyti ar pasa

kyti vieną kitą sakinį angliškai, 
ras labai vertingą pagalbą šiame

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAM
ŽODYNE

Šis žodynas yra vertingas tuo, 
kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai arba paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarys įmanomu.

Lithuanian - English 
Dictionary

II laida 1960 m. išleido Liet- 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 
CHICAGO, ILL 60629 
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MJSCELLANEOUS

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning Į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING As SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western. Chicago 0, IU.

M 1 S C E L L A N E O U S

10%, 20%, 30% pigiau niokosite
už apdraudą nuo ugnies lr automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 $4 VVest 95th Street, 
Chicago, Illinois!. 60642.

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-433U

Plan Your Future With

PACKAGE
MACHINERY COMPANY
E. LONGMEADOW, MASS.

This well established company has 
excellent prospects for continued 
growth and steady employment. 
IMMEDIATE OPENINGS ON 2nd 

or 3rd SHIFTS
• BORING MILLS
• TURRET LATHES
• ENGINE LATHES
• I.D. GRINDING
• O.D. GRINDING
• MILLING MACHINE
• MACHINE ASSEMBLY
• PARTS INSPECTION
• TIME CHECKING

Also men with mechanical aptitude 
will be seleeted for machine shop 
training. Excellent wages, bene
fits, working conditions.
Apply in person, call or wire:

pnpvnfiF
MACHINERY COMPANY

Department D.I.
330 CHESTNUT STREET 

E. L0NGMEAD0W, MASS. 
Tel. — 525-6441

— An eąual opportunity employer —

Excel. job opportunity. Good fu
ture, modern pleasant Office. Co. 
benefits. TW0 GIRLS needed, age 
20 to 35. Light steno and typing.

BRAND INSULATTONS 
2350 W. Fultort: Phone 226-3612

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame vislų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - “tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Skambinkite bet kuriuo taiku.
. Apskaičiavimai nemokamai.

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-0047 arba RO 2-8778
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių d'enraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
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H E L^ P VV A N T E D

REGISTERED
X-RAY

TECHNICIAN
Opening for registered or registry 
eligible X-ray technician. Salary 
commensurate w i t h experience. 
Merit raises and fringe benefits. 
Modern X-ray department wit.h 
three radiologists. Challenging 
position for a career person.

Write or Call 
Personnel Director

BATON ROUGE 
GENERAL HOSPITAL

P. O. BOX 2511 
BATON ROUGE, LA.

ZENITH
HAS OPENINGS FOR 
W0MEN
ASSEMBLERS 
WIRERS 
SOLDERERS 
INSPECTORS 
MACHINE OPER’S

The above jobs are available 
on both the \

IST SHIFT AND 2ND SHIFT j
These positions offer excellent 

wages and generous benefits. For 
your convenience, our employment 
Office is open from 8 AM to 1 PM 
each Sat., and 8 AM to 4 PM on 
tveekdays.

ZENITH RADIO 
1500 H0. KOSTNER

Registered Nurses
We have excellent openings 

ON ALL SHIFTS 
Salary commensurate with 

experience.
FULLY EQUIPPED HOSPITAL 
Excellent vvorking conditions. 

Write resume to: Mr. T. G. Terry
BATON ROUGE 

GEHERAL HOSPITAL
P. O. BOX 2511 

BATON ROUGE, LA.

Reikalingas
DŽENITORIUS-

SARGAS
60 valandų savaitė, $75.00. 

Ligoninės draudimas ir kiti priedai.

Foley & Lavish Engineering 
Company

1235 So. Campbell Ave.

PALAIMINTAS
FUSTELNINKAS

Pustelninkas kun. Sharbel 
Maklhouf, maronitų apeigų A- 
naya vienuolyno Lebane narys, 
mirė prieš 67 metus. Apie 1,000 
stebuklų įvyko prie jo kapo per 
jo užtarimą. Gruodžio 5 d. Šv. 
Petro bazilikoje Vatikane jis 
bus pakeltas į palaimintuosius.

GARBAGE DRUMS
WITH COVEKS AND HAMII.ES 
30 and 50 gai. Free Dellvery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 434-1118

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.
A. VILIMAS
8415 S. Lituaniea Ave. 

Tel. FRontier 6-1882

HELP YVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

• M O L D E R S 
• DIE SETTERS 
• Fl N I S H E R Si—--

AN INCREASE IN OUR PRODUCTION ACTIVITIES HAS 
CREATED A LARGE NUMBER OF OPENINGS FOR EX- 
PERIENCED AND TRAINEE PERSONNEL ON ALL SHIFTS. 
Some experience in plasties or related industries is desired. but is 
not essential.

These are permanent jobs with excellent potential for future 
advancement.
Good starting rates with incentive pay — Progress profit sharing 
plan, paid holidays and vacations and group insurance.

CALL: DI 2-29000 OR APPLY IMMEDIATELY

CHICAGO MOLDED PRODUCTS CORPORATION 
1020 No. Kolmar Avenue, Chicago 51, Illinois
2 blocks east of Cicero Ave., $4 block north of Augusta Blvd.

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

10 butų, 4 metų mūras. ■•Built-in’s",
vėsintuvai. Pajamų $14,800 metams
$83,000.

14 butų mūras. Marąuette parke.
$84,000.

Gražus 8 butų mūr. Nauja elekt
ra, nuo potvynio apsaugotas rūsys, 
alum. langai. Garažas. Tik $73,500

8 butai lr 2 bizniai. Mūr. Alumin 
langai, nauja šiluma gazu. Marąuet
te pke. $68,500.

3 butai lr 2 bizniai. Mūr. Labai
geros pajamos. Naujai atremontuo
tas. Brighton pke. Tik $3 7,000.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. bėismen- 
te. Ant plataus sklypo. Garažas. Tik 
$29,800.

Kooming House. Įrengtas pagal 
miesto potvarkius (no violations). 
$17,000 metinių pajamų. Pirkaite už 
$42,000.

ty, aukšto mūr. 6 ir * kamb 
Marąuette pke. $24,300.

154 aukšto, 6 ir 3 kamb Geian. 
stovy medinis. Modern. virtuvė ii 
vonia, 1% auto. garažas Netoli mū 
sų Įstaigos $18,260.

2 po 4)4 kamb. 9 i..«tų mum..- 
Marąuette pke. $83,500

2 aukštų mūr. 5 ir 4 kanib. Gra- 
žūs butai. 2 auto garažas Marąuette 
pke. $25,000.

4 miegamų, 15 metų mūras. Ap 
saugotas nuo potvynio rūsys. 2 aute 
garažas. $17,500.

4 miegamų mūras. Netoli mūs 
įstaigos. Tik $13,750

6 kamb. liuksus rezidencija savi 
[linkui ir 4 kambarių, su pilnu rū 
siu, medinukas, Gage pke.. $24.500.

NERIS REAL
6924 So. Westem Ave. Tel. 471 - 0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

4936 West 15th Street, Cicero 50$ Illinois
Phones: Office — 0L 6-2233 Residence — 0L 2-8907

Turime šimtus namų Cieeroje, Berwyne, Riverside ir kituose va
kariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums pa
tinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vienintėliai iš lietuvių priklausome prie M.L.S.
831,000

2-jų butų mūr. bungalow. Vienam 
bute 3 miegamieji, puiki moderni
zuota virtuve su kabinetais ir pasku
tinių madų įrengimais. Pastogėj nau
jai įrengtas 4 kamb. butas t!u mo
dernizuota virtuve ir vonios kamba
riu. Dabar gyvena giminės: nuoma 
galėtų būti $100 į mėn. Beveik už
baigtas 2-jų kamb. butas skiepe. Duo. 
kit pasiūlymą.

$21.500
Cicero Mediniš pajamų namas tr 
extra sklypas. 6 karnb. butas 1-mam 
aukšte ir 3-jų kamb. butas pasto
gėje. Karšto oro alyvos šiluma. ? 
mašinų garažas. Žemi nuosavybės 
mokesčiai.

828,500
Cicero 3-jų butų mūrinis l-nai4 bu
tas 3-jų kambarių, vos porą metų 
kai įrengtas, ir 2 švarūs butai po 
5 kamb. Karšto vandens gazo šilu
ma. 2 auto garažas.

$30.500
Cicero $660 pajamų į mėnesį. 2 bu
tai po 5 kamb 1-nas 2-jų kamba 
rių ir 4-ri švarūs furnišiuoti mie
gamieji. Puikus mūrinis namas ir 
2-jų auto garažas.

$24,500
Cicero 8-jų buių mūrinis. 6, 4, tr 2 
kamb. Pilnas! rūsys. Gazo karšto

Tuoj galima užimti. Mūr. 4 k. 43 
p. sklypas, naujas gar. 44 ir Kil- 
patrick. Namas, kaip lėlė. Galima 
pirkti su mažu imokėjimu.

14 butų, 2 krautuvės, 20 auto tai
symo dirbt. 25,000 metinių pajamų, 
savininkas duoda paskolą. Brighton 
Parko biz:<o centre.

2 po 0 medinis. Brighton Parko
centre. $16,500.

3 butų mūrinis
ton Parke

$22,900 Brigh-

vandens šiluma, naujas boileris. 2-jų 
mašinų mūrinis garažas. Namas la
bai švariai Išlaikytas. Geros paja 
mos.

825,500
Cicero Mūrinis namas lr 2 auto, ga
ražas. Pilnas rūsys. 2 atskiri gazo 
boileriai. Virtuvės naujai moderni
zuotos. Vienas vonios kambarys! ir
gi modernizuotas. Partneriai skiria
si. Galima nupirkti su mažu įmo- 
kėjimu.

$22,500
Cicero 2-jų butų mūrinis. 5 34 ir 5 
30 pėdų sklypas. Pilnas rūsys. Karš
to vandens šiluma. Modernizuotos 
virtuvės ir vonios.

$30,500
Cicero 6 butų mūrinis Kiekvienas 
butas turi po 2 mieg. Nuomininkai 
už gazą, elektrą ir karštą van. 
denį užsimoka patys. Nuomos galėti 
būti po $75 už butą. Palikimas. Pa
sinaudokite proga

$75,000
Cicero Naujas 6 butų mūrinis. 4 po 
2 ir 2 po 1 mieg. C&ntralinls šil
dymas. Apie $10.000 metinių paja
mų. Arti susisiekimo ir didžiųjų 
krautuvių.

$105,000
Cicero 2-jų metų senumo. $28,000 
metinių pajamų. 17 butų. Metinės 
išlaidos — $7,310. Kiti Interesai
savininką verčia parduoti žemiau 
kainos-

Mūr. 1$4 aukšto, 5 ir 4, 10 metų 
senumo, garažas, labai gražus kie
mas, daug rožių. <6 ir Kllpatrlck.

Sled. 3 butai, $12,500. Brighton 
Parke.

2 aukštų mūrinis: 3 butai ir mai
sto krautuvė, butai kaip naujo na
mo. Nepaprastai gerai sutvarkytas 
namas ir pulkus biznis. Brighton 
Parke.

Turime 18 metų patyrimą, kvali
fikuotas personalas, didžiausis dėme 
sys jūsų Interesams. Visados paeita/ 
kitę mūsų ištaigoje.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street Tel. — CL 4 2390

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 2% kamb. su apšild. ir 
elektra, 2-me aukšte iš kienmo. 
Naujai dekoruotas. Arti 65 ir Tal
man. Skambinkit savaitgaliais ir 
po 4:30 tel.: 246-4124.

Marąuette pk. naujame 
nuam. atskiras .miegam. 
Skambinti PR 8-8868.

name iš- 
kambarys.

oEMESlO :
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RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone, Telefonas 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
“Drangas”.
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LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yra nedidelio formato 

kelių spalvų pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys rinki
niai:

Vardadienio ................... 10 atv
Gimtadienio ................ . 10 »»
Padėkos ....................... . 10 »>
Užuojautos ................... . 10 »»
Vestuvių ....................... . 10 »»
Vestuvių sukaktuvių . . 10 »»
Padėka už užuojautą . . 10 ••
Draugas gali išpildyti užsaky-

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų. Šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos ir 
kt. viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pokelį.

“D R A U G A S”
4545 VVest 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Platintojams duodama nuolaida

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI.

BUTŲ NUOM. — INOOME TAX
Apdraudę Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2233

Sąžiningas ir greitus patarnavimas 
visais Real Esftate reikalais. Veikia 
notarialas.

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 So. Mapletvood Ave.
CL 4-7450 arba YA 7-2046

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemės ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343

NAMŲ PARDAVIMAS 
BOOKKEEPING NOTARIJATAS

INCOME TAX SERVICE
KATILIUS REAL ESTATE 

2456 W. 69th Street RE 7-8399

-DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. VVAlbrook 5-6015

Mūro fl kamb. bungalovv. Central, 
gazo šildymas. įrengtas rūsyrf, gara
žas, blokas iki Marąuette pk. Pirksi- 
te nebrangiai.

Gage p-ke. Med. 5 kamb. namas. 
Naujas gazo šildymai. $9,500.

Prie 06 ir Campbell. 6 kamb. 
mūro namas. Garažas $17,900.

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

Mūr. 7 kamb. M. p. $18,900.
Mūr. 8 but. M. p. $75,000.

.Med. 6 kamb. 65 Talman. $13,900. 
Mūr. 3x4 M. p. $26.600.
Mūr. 4 but. M. p. $40,000.

KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th St. HE 6-5151

HAMII.ES


CHICAGOS ŽINIOS
$27.75 UŽ SVARĄ AVIENOS TURTINGIAUSIA UNIJA

Tarptautinėje gyvulių paro
doje vykstančioje Chicagos am- 
f’teatre prie skerdyklų pirmą

AFL muzikantų unijos loka-
las nr. 10 gruodžio 7 d. Chica-

. . .... goję turės rinkimus. Unijai prip«nM avm skyriuje _ laimėjo klauso aple 12 n£mų , uni.
Purdue universiteto išstatytas 
95 svarų Southdovvn avis. Avis, 
parduota iš varžytinių, univer
siteto ūkiui atnešė $2,536. Ste
bėtojai apskaičiavo, kad tai rei
škia $27.75 už svarą.

UŽDARBIS UŽ TV SKELBI
MUS

Chicagos penkios televizijos 
stotys šįmet iš skelbėjų surinks 
daugiau 75 mil. dolerių. Viena 
WBBM-TV stotis turės daugiau 
23 mil. doleriu pajamų už skel
bimus. Iš eilės seka WGN-TV, 
WMAQ-TV, V/BKB-TV ir WC- 
IC-TV.

UOSTAS UŽSIDARO ŽIEMAI
Chicagos uostas šįmet turėjo 

rekordinius metus. Iš užsienio 
atplaukė 759 laivai. Užsienio im 
porto ir eksporto kroviniai su
darė 2.6 milijonų tonų. Kelias 
pro ežerus į atviras jūras užsi
daro gruodžio 4 d. Pernai vie
nas laivas nesuspėjo išplaukti 
ir turėjo žiemą praleisti Chica
goje. Laivo savininkams tas kai 
navo $60,000.

GALĖJO PABĖGTI IR 
NEPABĖGO

Trys kaliniai iš Indianos val
stijos kalėjimo sargo globoj pa
sakė kalbas Eailly aukšt. mo
kyklos studentams Gary mies
te. Jiems vykstant atgal į kalė
jimą, sargas apsirgo. Kaliniai 
nuvežė jį į Šv. Antano ligoninę, 
Michigan City. Telefonu jie pa
klausė kalėjimo vedėjo, kas da
rytina. Jam atsakius, kad jie tu 
rj grįžti kalėjiman. kaliniai taip 
ir padarė. Du iš jų yra žmogžu
džiai nuteisti iki gyvos galvos.

DŽIOVA PUNTA CHICAGOJ
Iš kiekiveno 100,000 Chicagos 

gyventojų 63 serga džiova. Tai 
j ra du kartus daugiau negu vi
sos Amerikos vidurkis. Pernai 
Chicagoje atrasta 2,282 nauji 
džiovininkai.

OPEROS RADIJO BANGOMIS
WGN radijo stotis (720 kil.) 

gruodžio 4 d. 1 vai. p. p. pra
deda 26-tus iš Metropolitan ope 
ros transliavimo metus. Šįmet 
bus transluiojama 20 operų. Pir 
moji opera bus H Trovatore — 
Verdi.

DRĄSUOLIAI VALGĖ GAIS
RO METU

Gaisras sudarė $25,000 nuo
stolių Covered Wagon restora
ne 2138 S. Michigan. Atvažiavę 
gaisrininkai rado 8 žmones dū
mų sūkuriuose bevakarieniau- 
jant. Virtuvėje dūmai buvo to
kie tiršti, kad ugniagesiams bu
vo sunku prieiti prie gaisro, ku
rį užgęsino tik po valandos.

BUVO IŠVARYTI DARBI- . 
NINKAI

American Rubber ir Indiana 
Molding kompanijų 1,500 darbi 
ninku buvo išprašyti iš darbo
vietės, kai sprogęs New York 
Central geležinkelio tankvago- 
nas išplėtė gaisrą La Porte, 
Ind., miestelyje. Tankvagonas, 
vežąs toksinių dujų, sprogo ir 
užsiliepsnojo, uždegė kitą va
goną, sudegino prie fabrikų pa
statytus automobilius. Iš 48 
traukinio vagonų 26 nuriedėjo 
nuo bėgių. Sužeistųjų nebuvo.

ŽIURKĖNAS IŠ BALTŲJŲ 
RŪMŲ

Dvylikmetė Linda Reid iš 
Baltųjų rūmų Washingtone ga
vo iš prezidento Johnsono duk
ters Luci Baines gyvą dovaną 
— žiurkėną, dar vadinamą ba- 
lėnu ir šiulčiumi. Linda gyvena 
Glenview priemiestyje.

jos prezidentus stoja penki kan 
didatai. Į kitus postus 135 kan 
didatų sąrašas. Prezidento me
tinė alga yra $26,000. Muzikan
tų unija yra Chicagoje turtin
giausia, turinti ižde 5 mil. do
lerių. Po Naujų metų prie šio 
lokalo gali prisijungti lokalas 
nr. 208, kurio nariai daugumoj 
yra negrai. '

SUDEGĖ ARKLIDĖ

Arklidė nr. 8 sudegė Haw- 
thorne arklių lenktynių vieto
vėje Cicero miestelyje. Nuosto
lių padaryta apie $40,000. Lenk 
tyniavimo sezonas jau baigtas. 
Arklidė buvo tuščia.

ŠIOS SAVAITĖS KONCERTAI

Chicagos simfonijos orkest
ras duoda šias programas: gruo 
džio 2 — 3 d.: Tonalinė poema 
En Saga — Sibelius;, Concerto 
smuiku — Sibelius; Petrouchka 
—. Stravinsky. Diriguoja Jean 
Martinon. Debiutas smuikinin
ko solisto Pierre Doukan. Gruo 
džio 4 d.: Phedre overtiūra — 
Massenet; Concerto smuikui — 
Beethovenas; Tema, variacijos 
ir finalas—Rozsa; Danzas Fan- 
tasticas — Turiną; Fan- 
tasie Islamey - Balakirev. Di
riguoja Frank Miller. Solistas 
smuikininkas Pierre Doukan. 
Koncertai vyksta Orchestra 
Hali, 218 S. Michigan Ave.
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Kariuomenės šventės minėjime, įvykusiame Chicagoje, garbės prezidiu
mas. Iš k. į d.: Babickienė, Lietuvos gen. kons. P. Daužvardis ir kiti.

Nuotr. A. Gulbinsko

LIETUVIŲ KALBOS PRATIMŲ SERIJA

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas, veikiąs Chicagoje, pra
deda leisti seriją “Lietuvių kai 
bos pratimų” mokyklai ir na
mams. Nors šie “Pratimai” pir
moj eilėj skiriami instituto mo 
komiesiems reikalams (ypač ne 
akivaizdiniam kursui eiti), bet 
jie taip suplanuoti, kad šia kal
bos mokymo priemone galėtų 
pasinaudoti ir kitų mokyklų mo 
kytojai, o taip pat ir tėvai, ku
rių vaikams lietuviškoji mokyk 
la sunkiai teprieinama. Pirmasis 
kalbos pratimų” sąsiuvinis, ku
riame pratybų forma aiškinami 
pagrindiniai teoriniai ir prakti
niai tarties dalykai (garsų ta
rimas ir jų rašyba), jau spaus
dinamas. Šio sąsiuvinio dalyki
niu priedu išleidžiama ir mag
netofoninė juosta su kalbos 
garsų tarimo ir kirčiavimo pa
vyzdžiais. “Pratimus” paruošė 
liet. kalbos lektorius Domas Ve 
lieka, įskaitymą į magnetofoni
nę juostą patikrino liet. kalbos 
lėkt. prof. dr. P. Jonikas. “Lie
tuvių kalbos pratimai” supla
nuoti leisti nedidelės apimties 
sąsiuviniais (po 40 —■ 60 psl., 
kanceliarinio formato). Sekan
tieji “Pratimų” sąsiuviniai a- 
pims morfologiją bei rašybą ir 
sintaksę. “Pratimai” paruošti 
tokiu pagrindu, kad visi praty- 
biniai darbai atliekami tame pa 
čiame sąsiuvinyje. Kas šiomis 
praktinėmis kalbos priemonė

Šios keturios mergaitės demonstruoja Houston, Tex., ką veikia skren
dant apie žemę Gemini 7 raketai. Viršuj, kairėj, mergina priima ir iš
siunčia trumpus pranešimus, dešinėj užrašo astronautų širdies mu
šimą ir kraujo spaudimą, apačioj merginos išsiunčia žinias, surištas 
su astronautų išskridimo datos skelbimu arba galimu jos pakeitimu. 
Raketa bus paleista 14 dienų kelionei apie žemę gruodžio 4 d.

Kaip saugoti sveikatą

Perspėjimas būsimosioms motinoms
JAV sveikatingumo įstaigos 

perspėja kūdikio laukiančias mo 
tinas, kad gali pakenkti būsimo 
kūdikio sveikatai naudojimas 
trejų vaistų, kurie angliškai va
dinami: 1) antihistamines mec- 
lizine, 2) cyclizine ir 3) chlor- 
cyclizine. Pirmieji du naudoja
mi prieš svaigimą, darymąsi 
bloga (vėmimą), rytais jaučia
mą silpnumą. Trečiasis vaistas 
vartojamas prieš alergijas, slo-

mis domėtųsi, prašomi atsiliep
ti šiuo adresu: P. L. Institutas, 
5620 S. Claremont Ave., Chica
go, III. 60636. Atsiliepimai lau
kiami tam, kad bent kiek būtų 
galima spėti, kiek tokių sąsiu
vinių gamintina. “Pratimų” są
siuvinio kaina, atrodo, nesieks 
daugiau 2 dolerių. Magnetofoni
nės juostos kaina tuo tarpu ne
žinoma, nes juosta tebėra dar
bo eigoje. Tačiau ir jos kaina 
negalės būti neprieinama, nes 
institutas nesiekia jokių pini
ginių pelnų, o tik gamybinių iš
laidų apmokėjimo. Vk.

POPIEŽIUS KALBĖJO 
JUGOSLAVAMS

Bendroje Vatikano audienci
joje dalyvavo skaitlinga maldi
ninkų grupė iš Zagrebo Jugos
lavijoje, kuriai šv. Tėvas atski
rai kalbėjo: “Jūsų apsilanky
mas Romoje tam tikru būdu lei
džia jums dalyvauti ir visuoti
name Bažnyčios Susirinkime, 
kuris turės tiek daug atgarsio 
visame pasaulyje. Būkite visa
dos ištikimi Bažnyčios sūnūs ir 
vykdykite džiaugsmingai visa 
tai ką įsako mūsų šventas tikė
jimas. Elkitės pagal tikėjimo 
reikalavimus, nes jūsų tikėjimo 
nuostatai turi būti ir jūsų krikš
čioniškojo gyvenimo dėsniai. 
Tuo būdu jūs tapsite verti nuo
latinės dangiškosios globos...”

gas, vabzdžių igė’imus. Tų vais
tų klinikiniai duomenys dar ne
galutini, bet ekspertai mano, 
kad jie kartais gali pakenkti 
ciar negimusiems.

Saugantis užkrėtų
Daktarai Rosenau ir Maxci, 

rašydami apie preventyvinę me
diciną ir higieną, atkreipia dė
mesį, kad daugelis užkrėtų ga
ii būti perduodami su seilėmis 
ar nosies sekrecijomis, pvz. taip 
gali plisti rauplės, vėjaraupiai, 
“kiaulikė”, sloga, influenca, 
plaučių uždgimas, skarlatina, 
hemolitinių streptokokų bacilos 
(kurios būna priešastimi vad. rau

10. Jei vaikas suserga kokia 
sunkesne užkrečiamos ligos for
ma, reikia pranešt’ mokyklai,

... , ............................ 'kad galėtų žinoti, ar nereikia
mainio rugio), 1 enja kok-1 lmįįs priemonių apsisaugoti nuo 
liušas, smegenų plėvės uždegi- (iįgos epideminio paplitimo, 
mas (meningitis). i —J. Daugi.

Dešimties Metų Mirties Sukaktis 
a. T a.

Anastazijos Valančienes 
ir

šešerių Metų Mirties Sukaktis 
a. -f- a.

Antano Valančiaus

Jau sukako dešimtis metų kai negailestingoji mirtis atsi
ėmė iš mūsų tarpo mūsų mylimą motiną ir dukrelę a. a. Anas
taziją Valančienę, kurios netekome 1955 m. gruodžio 3 dieną.

Taip pat jau šešeri metai kai mirė mūsų mylimas tėvelis, 
brolis ir žentas a. a. Antanas Valančius. Jo netekome 1960 m. 
sausio 13 dieną.

Nors laikas bėga, bet mes jų negalime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną atilsį. Prisiminda
mi jų liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, už jų sielas, užpra
šėme Šv. Mišias, kurios bus atnašaujamos gruodžio 4 dieną, 
šeštad., 8 vai. ryto Šv. Antano parap. bažnyčioje, Cicero, III. 
Velionies brolis kun. Valančius atlaikys šv. Mišias šv. Mykolo 
bažnyčioje; šv. mišios už velionių sielas taip pat bus atnašau
jamos šv. Kazimiero vienuolyne.

Prašome visus gimines ir draugus pasimelsti už a. a. 
Anastazijos ir Antano Valančių sielas.

Nuliūdę: Dukterys Judita ir Leonarda, motina Agota 
Jaukša-Sličkus, brolis kun. Valančius, sese
rys Helen, Sr. M. Jerome, pranciškietė ir kt. 
giminės.

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
AMŽINASIS GYVENIMAS, psichologinė studija, Kun. J. Danie

lius. London, Canada, 1958 m., 68 nsl. .. ..... ............ $2.00
EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA, Czeslaw Milosz, vertė ir 

redagavo Juozas Kėkštas, su autoriaus įvadu, užsklanda — A. 
Nykos-Niliūno. Išleido Literatūros Lankai, Buenos Aires, 1955 
m., didelio formato, 93 psl............................................ .......... $3.00

MORENŲ UGNYS, poezija, Kazys Bradūnas. Išleido Literatūros 
Lankai, 1958 m„ 78 psl. ................. ...................................$2.00

RINKTINES MINTYS, spaudai parengė Juozas Prunskis. Dau
gelio autorių ir tautų amžinoji išmintis įvairiais klausimais. 
Išleido Lietuvių Dienos, 1958 m. Kietais viršeliais su aplanku. 
326 psl....................... .......................................................... $4.00

MAŽOJI LIETUVA, I t., Studia Lituanica. Paruošta Lietuvos 
Vąkąrų .Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Leidžia Lie
tuvos Tyrimo Institutas. Santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. 
New York. N. Y., 1958 m„ 327 psl................................ .. $5.00

Dėl to patariama:
1. Reikiamai neišvalius neger 

ti iš to paties stiklo ir nevalgy
ti iŠ tos pačios lėkštės, kuriuos 
kiti naudojo. Atrodo, kad bus 
maisto eikvojimas išpilti neiš
gerto pieno dalį iš stiklinės, bet 
kartais tai gali daug pigiau kai
nuoti, negu vėliau šauktis gydy 
tojo ar imti antibiotinius vais
tus.

2 Nelaikyti bendro puoduko 
prie geriamojo vandens.

3. Net ir duodant paspirgin
tus kukurūzus ar riešutus, ge
riau duoti atskiruose dubenė- 
liuse, neleisti rankomis semtis 
iš bendro indo.

4. Reikia perspėti vaikus, kad 
ant kotelio esančio saldainio 
(lollipops) nelaižytų to paties 
keli vaikai.

5. Niekada neleisti, kad slo
guojantis kaimynų vaikas atei
tų žaisti su tavo vaikais, ar 
kad kosintis, čiaudintis tavasis 
vaikas eitų pas kaimynus.

6. Niekada nebučiuoti kūdikio 
į burnytę.

7. Įpratinti slogomis ar ki
tomis užkrečiamomis alsavimo 
takų ligomis sergančius vaikus 
’aikytis atsargumo priemonių: 
kosint užsidengti burnytę, spe
cialiu popieriumi nuvalius nosį 
mesti tą popierių į atmatų dė
žę, o netaupyti kitam pavarto
jimui, tuo labiau nepadėti ton 
vieton, kur dedamas maistas. 
Nuvalę sloguojančią nosį ser
gantieji turėtų būti pratinami 
nusiplauti rankas

8. Šeimininkė turi nusiplauti 
lankas prieš dėdama maistą ant 
stalo. Jeigu ji kilnojo lėkštes, 
iš kurių valgė sergąs užkrečia
ma liga asmuo, tai prieš nešda
ma valgius sveikiesiems, turi 
nusiplauti rankas.

9. Geriau rinktis tokius resto
ranus, kur cukrus, muštarda ir 
kiti prieskoniai paduodami kiek 
vienam atskiromis porcijėlėmis, 
o ne imama iš bendro indo.
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A. f A. Inž. KAZIUI PAUKŠČIUI 
staiga mirus, jo žmoną Jadvygą, dukrą Gra
žiną, sūnus Kęstutį ir Vytuką, jų didžioje liū
desio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Ona ir Povilas Petkevičiai su šeima

tėvas ir sūnus
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7Ist Street Tel. GR 6 
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-S

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

imU/jBk 4605-07 South Hermitage Avenue 
Mjfcįijį Tel. YArds 7-1741 2

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

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 Weet 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

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



DRAUGAS, trečiadienis, 1965 m. gruodžio mėn. 1 d.

DVIDEŠIMT TŪKSTANČIŲ 
DEŠIMTUKŲ

Lapkričio 17 d. valandėlei 
stabtelėju Šv. P. M. Gimimo pa 
rapijos mokyklos salėje. Čia 
vyksta šios mokyklos Motinų 
klubo suruošta mugė.

Viduryje salės šaunus res
toranas. Šimtinė jaunų burnų 
skaniai valgo pietus. Kvepia 
dešrelės ir kava. Pasieniuose 
tvarkingai išsirikiavę prekysta
liai ,ant kurių sukrautos labai 
tvarkingai laimėjimams skirtos 
dovanos. Čia kiekviena “būda” 
turi savo paskirtį ir savus tiks
lus ir savas vadoves.

Tolumoje per vaikučių minią 
įriasi garbus šios parapijos kle
bonas prel. V. Černiauskas, gra
žiu žodžiu prašnekindamas vie
ną ar kitą, o kai kur ir už de
šimtuką laimę pabando.

Kitame krašte seselė vedėja 
Emanuel su seselių pulkeliu ža
visi mūsų tautodailės raštais.

Čia nieko negalima nupirkti, 
o viską reikia laimėti, bandant 
savo laimę laimės šuliniuose. 
Čia nėra brangesnio bilieto kaip 
tik 10 centų, deja, ne visi pilni...

Štai prieš akis žavingasis e-

Jan Marvin mergaičių laimčs šulinio vadove. O vaikučiai su tėveliais 
bando savo laimę. Sigita ir Rasa žūt būt nusistačiusios išlošti meškių 
rudnosj. Nuotr. Z. Degučio

žėtas. Krantus apgulę vaikučiai 
meta savas meškeres, kad su
gautų auksinę žuvelę, šį aukso 
žuyelių ežerą tvarko H. Joba- 
ris, D. Trandel ir J. Wasiliaus- 
kas. į.

Čia pat ir knygų stalas. Ma
rija Paškevičienė, A. Yocius, D. 
Yųknis ir Stasiukaitienė nespė
ja išrašyti pirkėjams kvitų. 
Knygas perka mokyklos moki
niai ir mugės lankytojai ir čia 
pat, įrašę savus vardus, jas pa
dovanoja mokyklos bibliotekai. 
Tai kilnus darbas ir mokykla 
susilauks vertingų knygų. Ir sa
vo trigrašį prikišu, .užrašęs J.
F. Kennedy gyvenimo knygą 
mokyklos bibliotekai.

Skubantį mugės lankytoją su
stabdo Kalėdų paviljonas, savo 
išradingumu. Kalėdų specialios 
eglutės, vainikai, angeliukai, 
šaunios žvaigždėtos pirštinaitės, 
vaikščiojančios lėlės ir daug ki
tų rankų darbo išdirbinių. Tai 
išmintis Vandos Stankienės, A- 
nicetos Mažeikienės ir dar ke
letos motinų. O kai jas apgulė 
minia vaikučių ir Jonukas Stir- 
bys joms ėmė nešti su kiekvie
nu traukimu angeliukus, lėles 
ir pirštines, visai nusiminė. Jo
nukas čia padarė puikų biznį, 
savo laimėjimus atgal parda
vęs, o atpirkti angeliukai šias 
darbščias moteriškes išgelbėjo 
iš baisių nesėkmių.

Vanda Stankienė ir Aniceta Mažeikienė paskendusios rūpesčiuose prieš 
mokyklos mugę atidarant. Kad tik užtektume laimėjimų Visiems...

Nuotr. Z. Degučio

Prie berniukų “būdos” taip 
pat grumtynės. J. Brazen, L. 
Bučki ir D. Jucius nespėja ap
tarnauti savų klientų. Laimės 
šulinyje vis keletas rankų. Trau 
kiniai, sudėtingi žaislai, balio
nai, šautuvai ir dar visokios pra 
šmatnybės pririša vyrus ir jie 
savo laimę bando iki paskutinis 
dešimtukas dingsta pinigų skry 
nioje.

— Žiūrėk, Jonukas kokį kal
nų traukinį išlošė, o ana An
tanukas šautuvą su ilgu vamz
džiu nešasi — lyg su pavydu 
kalbėjo Petriukas paskutinį de
šimtuką prakišęs.

Maloni Genovaitė Mažeikienė, 
padedant N. Witchell, vadovau
ja šauniai delikatesų krautuvei. 
Visokių skanumynų čia gali ras 
ti.

Pačiame salės gale įsitvirtinęs 
maitinimo skyrius. Į salę tvar
kingomis eilėmis iš klasių slen
ka vaikučiai čia valgyti skanių 
pietų. Nuostabi tvarka ir minu
čių tikslumu šimtai užkandžiau

ja. Ir per 1 vai. ir -15t min. čia 
pavalgė net 600 vaikučių.

Užkandęs dešrelę ir išlenkęs 
puoduką kvapios kavutės padė
koju už pavyzdingą tvarką mai
tinimo skyriaus personalui' S. 
Klorai, I. Mikšienei, R. Vaišno
rienei, S. Valaitienei ir A. Vis- 
count ir savo kelionę tęsiu to
liau.

Jau iš tolo pamačiau besi
šypsančią Eleną Lukienę, pa
skendusią įvairių grožybių krū
voje. Šalia jos dirba A. Kaunas, 
E. Paškus. Turtinga “būda” 
tautiniais raštais, juostomis, pa 
galvelėmis.

O čia tai jau neprisimuši. Mer 
gaičių paviljonas apgultas jau
nųjų minios. Jan Marvin, H. 
Dobrovolskis, I. Rose ir L. Sim- 
son nespėja atsakinėti į visų 
paklausimus.

— Mes tą meškių rudnosių 
tikrai turime išlaimėti__tarpu
savyje tariasi Rasa ir Sigita. 
Ir vėl beria dešimtukus ir vėl 
neria rankutes į stiklinį laimės 
šulinį. Pagaliau mes laimėjome 
ir meškius rudnosis nusirito nuo 
lentynos į Sigutės glėbį. Ledutė 
laimėjo didelį zuikį ir ji vėl ta
po laimingiausias žmogus pa
saulyje.

Suskambėjo mokykloje var
pelis. Keli šimtai vaikučių ap
leido mugę, joje palikę daug

džiaugsmo akimirkų. Klasėse 
įsiviešpatavo tyla. Pamoka pra
sidėjo.

Salėje Daina Baktienė, Ire
na Jakaitienė ir Adelė Kolasa 
ruošėsi stambiems laimėjimams. 
Motinos skubiai tvarkė stalus, 
šlavė salę. “Būdų” vedėjos skai
čiavo dešimtukus, tvarkėsi sa
vose gūžtose ir laukė vėl naujos 
bangos.

Žodelį sumetu su šio “jomar- 
ko” vyriausiu bosu Motinų klu
bo pirmininke L. Shotiene, visą 
laiką išdidžiai stebėjusią šį žais
mingą vyksmą ir davusią nuro
dymus padaliniams. Sulaikau ir 
šios mugės vyriausią galvą Mi
ckey Petrošius su pavaduotoja 
Janet Marvin. Paskubomis pra
bėgame viso šio darnaus vyks
mo eigą.

Ir nuostabu, kiek čia daug 
j darbo, meilės, pasiaukojimo, su 
įsiklausymo ir vargo dienų pa
aukojo darbščiosios motinos. Už 
tai sėkmė ir darbo graži baig
mė jas palydi.

Joms teko susukti 20,000 bi
lietėlių. Pagal šiuos bilietėlius 
reikėjo suskirstyti laimėjimus, 
įrengti prekystalius ir paruošti 
laimėjimams dovanas, kurios 
buvo atliktos pačių motinų ran
komis ir jų skaičius viršijo 2, 
000. Reikėjo pamaitinti 600 vai 
kūčių. Jos surinko 20,000 dešim 
tukų ir iš to padarė pelno 2,000 
dol. šie pinigai eis šios mokyk
los garsiakalbių sistemai įreng
ti, kas įgalins iš raštinės vienu 
kartu perduoti įvairius praneši
mus į klases. O tai svarbu ne
laimingų atsitikimų atvejais ir 
šiaip daug patogumų teiks tvar 
kant mokyklos reikalus.

Be to, Motinų klubas, sako, 
nepamirš ir mūsų spaudos bei 
radijo valandėlių. Jų darbas pa
vyzdžio vertas daug kam. Sėk
mės jums, mielos motinos!

J. Janušaitis

SKAUTAI IR KARIAI
Visų tikslas siekti

, J. DAIN

Lietuvos skautų, karių glau
dūs ryšiai tęsiasi nuo mūsų ka
riuomenės atkūrimo ir lietuvių 
skautų įsikūrimo, Lietuvos ka
riuomenės ir Vyčio Kryžiaus or
dino šventės yra labai artimos 
ir skautams. Pirmieji Lietuvos 
skautų vadai, pirmieji skauti
ninkai matomi pirmųjų Lietu
vos karių eilėse. P. Jurgėla, K. 
Vaitkus, V. Šenbergas, A. Ma- 
tiuika, Al. Valusis, Iz. Kriaunai- 
tis, — tai pavardės pirmųjų 
Lietuvos skautų organizatorių 
ir vadų, kurie, Lietuvą iš visų 
pusių užpuolus priešams, tuojau 
pat stojo ginklu kovoti dėl jos 
laisvės, touvo mūsų pirmųjų ka
rinių mokyklų auklėtiniai, mū
sų nepriklausomybės kovų kari
ninkai, įvairiuose karo frontuo
se sėkmingai kovoję su priešu.

Skautai ir karininkai
Nepriklausomybės kovoms 

pasibaigus ,tie skautininkai, dau 
gumoje likę nuolatinai tarnauti 
kariuomenėje, prie pirmos gali
mybės grįžo skautauti, vadovau 
ti skautams. Besiplečiant lietu
viškai skautijai, daug skautų 
nuėjo į mūsų kariuomenę kari- 
ninkauti, kur nemaža jų savo 
skautišką patirtį taikė karių 
auklėjime. Ir iš tų jaunesnių 
karininkų nemažas skaičius grį
žo į aktyvų skautavimą ir vado
vavo įvairiems LSS vienetams, 
stengdamiesi auklėti lietuvišką 
jaunimą giliai patriotiškai, mo
kyti jį saviauklos, pastangų to
bulėti. Skautiško gi auklėjimo 
pagrinde yra tvarka ir drausmė 
— savybės, be kurių neįmano
mas jokios kariuomenės egzista
vimas.

Skautavęs jaunimas, suaugęs 
ir atėjęs į kariuomenę, daugelio 
Lietuvos karininkų liudymu, bu
vo labiau pareigingas, naginges- 
nis, nei neskautavę jaunuoliai. 
Iš Lietuvos vandens skautų atė
jo ir pirmieji Lietuvos karo jū
rininkystės jauni vadai, jūrų 
karininkai, kaip P. Labanaus-

Kai sutartinus didelius darbus baigi, malonu ir nusišypsoti. Iš kairės 
dešinėn L. Shotienė — Motinų klubo pirm., J. Marvin — muges pirm. 
pavaduotoja ir Mickey Petrošius — mugės paruošimo pirm.

Nuotr. Z. Degučio

SU LIETUVIAIS VORKUTOJE

Jei kas dar nėra perskaitęs J. 
Scholmer veikalo “Vorkuta”, bū
tinai tai turėtų padaryti. Reikia 
reikalauti jo miestų bibliotekose, 
(kurių daugelis jau tą knygą turi). 
Veikalas parašytas vokiečių gydy
tojo — rentgenologo dr. J. Schol
mer, buvusio komunisto, kuris, pa
matęs komunizmo žiaurią diktatū
rinę prievartą, nuo jo atsimetė ir, 
bolševikams okupavus Rytų Vokie
tiją, kaip nesutinkąs bendradar
biauti, buvo areštuotas ir išvežtas 
į toli šiaurėje esančias Vorkutos ka 
syklas. Vorkutoje tokios žiaurios 
klimato sąlygos, kad caras Mikalo
jus I buvo atmetęs planą ten siųs
ti kalinius, o bolševikai tą vykdo, 
suvežę ten apie 150,000 darbo ver
gų-

Tarpais ten toksai susigrūdimas, 
kad nelaimingieji nebetilpdavo j 
barakus ir pasilikdavo prieangiuo
se. Kad suspėtų siauroje virtuvėje 
visi iš ryto užvalgyti, kaliniai į ją 
buvo vedami nuo 3 vai. nakties.

Vorkutoje visokių tautų kaliniai. 
Ukrainiečiai pasakojo, kad kolek
tyvizacijos metu buvo areštuota 
ir deportuota apie 9,000,000 vals

Lietuvai laisvės
- p ~

AUSKAS ! '*
1 ' ■ .... /
kas, V. Kuizinas. Skautavęs jau 
nimas visose kariuomenės spe
cialybių šakose pirmavo.

Lietuvos kariai nepriklauso
mybės laikais labai daug yra 
padėję ir techniškai skautybei 
tarpti. Ypač rengiant didesnes 
stovyklas toji pagalba nuolat 
didėjo. Didelės palapinės, virtu
viniai įrengimai mūsų karinės 
vadovybės nuolat buvo duodami 
skautams naudoti. 1938 m. ant
rajai tautinei stovyklai Pane
munėje visus jos įrengimus pa
skolino mūsų kariuomenės va
dovybė.

Karininkai — skautų vadai

1922 m. susidarius pirmam 
vyriausiam skautų štabui, pir
muoju LSS vyriausiu skautinin
ku buvo V. šenbergas, mūsų 
aviacijos karininkas, Vyčio kry
žiaus kavalierius. Paskutinis 
nepriklausomos Lietuvos vy
riausias skautininkas, 1941 m. 
birželio 26 d. bolševikų nužudy
tas Červenėje, buvo mūsų ka
riuomenės pulkininkas. Kariuo
menės štabo pareigūnas, Lietu
vos kariuomenės savanoris, pa
sižymėjęs Lietuvos nepriklauso
mybės kovose. Ne be prasmės 
buvo ir veiklus domėjimasis 
skautų gyvenimu pirmojo ir ket 
virtojo, paskutiniojo nepriklau
somos Lietuvos prezidento A. 
Smetonos, kuris, būdamas iš 
pareigos Lietuvos kariuomenės 
vyriausia galva, nuo 1930 metų 
buvo ir Lietuvos skautų šefas.

Lietuvos kariuomenės karių 
išeitas kelias nė vienam lietuvių 
skautui nėra ir negali būti sve
timas. 46-ji Lietuvos kariuome
nės atkūrimo sukaktis, jos mi
nėjimas, skautams yra pagerbi
mas mūsų tautos praeities ir 
drauge susirūpinimas Lietuvos 
ateitimi. Vienas didžiausių tėvy
nės meilės išraiškos būdų yra 
ginkluota kova dėl tos tėvynės 
laisvės. Iš tos mūsų karių ko
vos skautai semia įkvėpimą sa-

tiečių, o dar apie 3 mil. mirė badu. 
Dr. Scholmer Vorkutoje rado apie 
800 ištremtų lietuvių, jų tarpe 
daug partizanų. Visi jie dirbo žiau
riame šaltyje arba tamsiose pože
mio kasyklose, tegaudami skur
džiausią maistą. Dr. Scholmer su
sigyveno su lietuviais, drauge dirb
damas, jų pašelpiamas, pergyvenęs 
kartu su jais darbo vergų sukilimą, 
dalyvavęs slaptose lietuvių pa
maldose kasyklų požemiuose.

Sąlygos buvo taip sunkios, kad 
pats dr. Scholmer įprašė kitą kalinį 
basliu sulaužyti jo rankos kaulą, 
kad nebūtų varomas į nepakelia
mus prievartos darbus. Net Vor
kutoje buvo žinoma apie puikią 
lietuvių pravestą žemės reformą, 
apie maisto perteklių Lietuvoje, kai 
valdininkai buvo verčiami pirkti 
žąsis. Net Vorkutoje sargai kar
tais lietuvį pabardavo: Kai žąsis 
valgyti tai jūs galit, o kai dirbti — 
ne”.

Vorkutoje buvo daug vokiečių 
belaisvių, jų karininkų. Iš jų au
torius sužinojo Rommelio pasiseki
mo paslaptį Afrikoje: vokiečiai ta
da buvo susekę slaptą britų aukš
čiausios komandos kodą ir sugau
davo būsimų žygių instrukcijas. 
Tik kai britai pakeitė kodą, Rom- 
meliui ėmė nesisekti.

Dr. Scholmer liudija, kad Sovie
tuose apie 1950 m. buvo apie 
15,000,000 kalinių. Iš kalinių už
darbio Vorkutoje būdavo atskaito
mos net išlaidos spygliuotų vielų 
tvorai aplink jų barakus apvesti. 
Dr. Scholmer liudija, kad Vorkutos 
sukilimo vadai buvo ukrainiečiai ir 
lietuviai. Sukilimo metu lietuviai 
kaliniai net išdalino kitiems siunti
niuose iš Lietuvos gautus lašinius. 
Dr. Scholmerio informacijos jau 
buvo perduotos lietuvių spaudoje, 
dabar tik primename.

Rusijos susitarimu su Vokietija 
dr. Scholmer ir eilė kitų kalinių bu
vo paleisti. Atvykę į Rytų Vokieti
ją jie negalėjo atsistebėti komunis
tų melu, pvz. rusų karinės vyriau
sybės Rytų Vokietijoje organas 
“Taeglische Rundschau” rašė, kad 
Sovietijoje nėra priverstinų darbų 
lagerių... **• žvilb.

Vienas sunkiausių
klausimų

(Atkelta iš 3 psl.) 
nežymios. Jo asmeniška nuo
mone, susirinkimas, pasmerkda
mas komunistus, duris užtrenk
tų, — gi jo tikslas yra duris 
atidaryti. Jo tikslas esąs ne 
mesti ekskomunikas, o sueiti į 
pokalbį bei suartėti. Tekstas aiš 
kiai kalba apie ateizmą ir, jo 
padarinius, būtent, kad ateiz
mas žaloja patį žmogų ir suduo
da patį skaudžiausią smūgį Baž
nyčiai, bet Bažnyčia, kaip žmo
gų, myli ir ateistą, šia konstitu
cija pirmą kartą istorijoje Baž
nyčia kreipiasi į visą pasaulį, į 
visus žmones. Jau paskelbtoje 
konstitucijoje apie Bažnyčią su 
sirinkimas Bažnyčią pristatė 
kaip Dievo tautą su specialia 
misija pasaulyje ir jo istorijoje: 
būti kitų tarnu, kaip ir pats 
Viešpats. Tas noras tarnauti 
kaip tik ir gimdąs norą sueiti 
į kontaktą, į pokalbį. Bažnyčia 
yra susirūpinusi ir ateisto liki
mu.

vai Lietuvos meilei stiprinti. 
Lietuvos Karo muziejaus žuvu
sių kriptos įrašas — “Žuvome, 
kad gyventume laisvi” — mūsų 
skautus įpareigoja ypatingai 
prisiminti tuos, kurie žuvo gin
dami mūsų tautos laisvę. Todėl 
lapkričio 23 d. buvo ir lietuvių 
skautų šventė.

MŪSŲ KOLONIJOSE

Rochester, N. Y.

Aukos žygiui į Jungtines 
Tautas

$50 — Beresnevičius Aleksas.
$45 — Kun. Pr. Valukevičius,
$25 — Jurkus Juozas,
$20 — Feldmanienė Nelė, Pakal

nis Romualdas, Užemis Bronius,
Po $10 — Apanavičius Albinas, 

Apanavičiai Vincas ir Ona, Blavieš- 
čiūnas Petras, Duoba Petras, Jonu
šas Juozas, inž. Karklys Juozas, 
Kučinskas Kazimieras, dr. Lelis 
Vladas, Matijošaitis Marija, Mor- 
can Morkūnas Jonas, Norkeliūnas 
Petras, Polukis Feliksas, Povilai- 
tienė Bronė, Ęrasauskas Justinas, 
Saunorius Antanas, šipaila Jonas, 
Šlapelis Povilas, Staškevičius Vy
tautas, Vėsa Juozas, Žiūras Jonas.

$8.50 — Batisa Juozas.
$7 — Burkūnas Antanas, inž. 

Laukaitis Juozas.
$6 — Kun. Januška Liūlas, Vit

kus Valerijonas.
Po $5 — Armonaitė Ramunė, 

Arlauskas Zigmas, Baltrušaitis 
Juozas, Baltrušis Klemensas, Balu- 
ta Pranas, Bendoraitis Vytautas, 
Beresnevičius Julius, Bliudininkas 
Ramūnas, Bliudininkienė Stefa, 
Bulsdenė Kazimiera, Čypas Vytau
tas, Danys Ona, Dauda Juozas, Do
meika Pijus, inž. Draugelis Vaide
vutis, Druseikis Petras, Dziakonas 
Alfonsas, Gaidytė Regina, Jankū
nas Vincas, rašyt. Jankus Jurgis, 
Jurkšaitis Antanas, Jurkštas Pet
ras, Kaunienė Petronėlė, Kalvai- 
tienė Anele, Keiba Vladas, Kil- 
čiauskas Jonas, Kiršteinas Raimun
das, Krampas Alfonsas, Krokys 
Bronius, Kurkulienė Liucija, Krivis 
Jonas, pulk. Liormanas Raimun
das, Malinauskas Pranas, Miškinis 
Kęstutis, Mociejūnas Pranas, Mus
teikis Jonas, Natkus Stasys, Pa- 
brinkis Mykolas, Poškus Stasys, 
Pupininkas Jonas, Sabalis Anta
nas, Sčiuka Antanas, dr. šikštė- 
nas Leonas, Ulinskaitė Marija, Va
siliauskas Vincas, Vizgirda Albinas, 
Vosylienė Monika.

$4 — šablauskas Pranas. 
po $3 — Cieminis Andrius, inž. 

Lapinas Kęstutis, Liepienė Elena, 
Niedols Alfreds, Puidokas Pranas, 
Pupinskas Genius, Rauckinas Ed
mundas, Vismantas Vincas, Vyš
niauskienė Angelė.

Kiti aukojo po mažiau. Daugelis 
aukas siuntė tiesiog į centrą. Pi
nigų komitetas surinko žygiui į J. 
Tautas paremti: 924,73 dol., įskai
tant parduotus bilietus ir ženkliu
kus. Centrui pasiuntėme 781,75 
dol. Likusius panaudojome vieti
nei propagandai ir parėmėme stu
dentus — sumokėjome pusę jų ke
lionės išlaidų.

Delegacija į New Yorko mani
festaciją siekė 100 dalyvių iš Ro
chesterio, N.Y.

Visiems aktyviai prisidėjusiems

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Angliškai skaitančiam bus tikrai 

įdomi Aloyzo Barono knyga

FOOTBRIDGES 
AND ABYSSES

Knyga yra dailiai išleista, įrišta 
į kietus viršelius, skoningas dail. 
P. Lapės aplankas, kaina 5 dol.

Apie šią knygą anglų literatūros 
profesorius Charles Angoff įvade 
sako:

“Footbridges and Abysses” yra 
didinga prozinė poema ne vien apie 
skaudžią bei garbingą Lietuvos is
torijos dalį, bet liečiantį visą ep
ocha žmonijos istorijoje. Tai yra 
tragiška prozinė poema, bet ji kar 
tu nuskaidrina ir išaukština ir ji 
yra labai svarbus įnašas į nesens
tančią žmonijos literatūrą.”

Knyga gaunama „Drauge“, 
tiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimi

PASINAUDOKITE
•DRAUGO" SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu 

vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny 
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti
... Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus 
tuves patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni 
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL 60629 TEL LU 5-9500
J*

prie žygio tiek savo aukomis, tiek 
dalyvavimu žygyje LNAK-to, Ro
chesterio sk. vardu reiškiama nuo
širdi padėka.

J. Jurkus

PADĖKA
Lietuvių Diena, Lakewood, Pa., 

įvyko 51-ji praėjusią vasarą run- 
piūčio 15 dieną. Lietuvių visuome
nei, ypač Pennsylvanijos Schuylkill 
lietuviams, ji nepaprastai reikšmin
ga. Suvažiavimas atnaujina savas 
lietuviškas tradicijas, sustiprina 
medžiaginę pagalbą savoms labda
ros, mokslo švietimo bei auklėjimo 
įstaigoms.

Pastarųjų tarpe įsijungęs ir Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolynas. Jau 
kelioliktas metas kaip jis susilau
kia skirtos dalies surinkto pelno. 
Dėl to dera mums šioje skiltyje 
giliai širdingą ačiū reikšti lietuvių 
visuomenei.

Lietuvių Dienos rengimo komi
tetui tariame ypatingą ačiū. Ren
gėjų uolumas liečia ir remia mūsų 
reikalus. Ne menkesnį įvertinimo 
žodį skiriame gerbiamiems klebo
nams ir vikarams, kurie visuomet 
praveda paramos kelius į mūsų įs
taigas. Visiems darbininkams ir šei
mininkėms dėkojame; neišskiriame 
eilės menininkų, kalbėtojų, progra
mos vedėjų nei pačių svečių-daly- 
vių, kurių atvykimas praturtina 
iškilmės nuotaiką ir įnašą.

Lietuviškos širdies dosnumą bran
giname. Tos aukos lengvina medžia
ginį rūpestį. Dažnai ne vienas rū
pestis, bet susijęs su šimtais rei
kalų. Būkite tikri, geradariai, kad 
savo maldose visus prisiminsime. 
Meldžiame Dievą duoti jums svei
katos, sėkmės darbuose ir reikalin
gų malonių varyti toliau gerus dar
bus Dievo garbei ir artimo labui. 
Teatlygina Jums Dievas gausiai!

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
Newtown, Pa.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitos kraštas

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

1

WHY are f hey 
talking about me?
Because America is no longer 
ashamed to talk about me and 
other children with birtb do
leris. And America is doing 
something to stop birtb de- 
fects through March of Dimes 
treatment and research.

FIGHT BIRTH DEFECTS fyb MARCH 0F DIMES



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
SVEČIO Iš AUSTRALUOS 

PAGERBIMAS

Kun. Petras Butkus, Sydnė- 
jaus lietuvių kapelionas, grįžda
mas iš kelionių į Australiją, bu
vo užsukęs į Los Angeles aplan 
kyti buvusių Sydnėjuje savo pa 
rapiečių, kurių čia susispietė ar
ti šimto. Jis čia praleido tris sa 
vaites prel. Kučingio globoje. 
Kun. Petras aplankė daugelį sa
vo pažįstamų.

Kun. Butkus padarė vizitą ir 
filmų aktorei Rūtai Kilmonytei 
-Lee, gyvenančiai ištaiginguose 
namuose Hollywoodo kalnuose. 
Jis ten buvo nuvykęs su J. Tini- 
niu. Buvo labai gražiai priim
tas. Maloniai pasikalbėjo tiek su 
pačia atkore, tiek su labai sim
patingais jos tėvais. Be to, jis 
aplankė komp. Br. Budriūną, 
kuris neseniai užbaigė kurti kan 
tatą “Tėviškės namai”.

Buvusieji kun. Butkaus para
piečiai Los Angeles šv. Kazimie 
ro salėje iškėlė jam pagerbti 
vakarienę, kurioje dalyvavo apie 
90 asmenų. Ta proga buvo pa
sakyta keletas kalbų. Žodį tarė 
prel. Kučingis, kun. Valiuška, 
prof. Raulinaitis, mokyt. Ražu- 
tienė, rašyt. Mironas, žurn. Plu- 
kas ir J. Tininis. Į visus jų svei
kinimus gražiai atsakė kun. 
Butkus, pasidžiaugdamas suor
ganizuotu jo pagerbimu ir jam 
Įteikta auka.

Pobūvis buvo nuotaikingas ir 
linksmas. Pats kun. Butkus yra 
didelis dainos mėgėjas, todėl ir 
pačiame pobūvy netrūko dainų. 
Pobūviui vadovavo J. Tininis, o 
maisto parengimui — ponia Ul- 
duikenė, pasitelkusi grupę mo
terų, už tai joms priklauso dide
lė padėka. J. T.

MUZ. ONA SKIRICTE 
METRIKIENĖ

Muz. Ona Skiriūtė-Metrikienė 
pirmą kartą viešai pasirodė 
akompanuodama “Reguiem” mi 
šioms Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, III., būdama 8 sk. Tuo ir 
prasidėjo jos ilgas ir gražus 
muzikinis kelias. V .

Muzikos teorijos, harmonijos 
ir pianino mokėsi pas prof. A. 
Pocių, kuris jaunai muzikos stu 
dentei įdiegė daug meilės muzi
kai. Būdama 17 m. jau mokyto
javo prof. A. Pociaus konserva
torijoje, dėstydama pianiną 
pradedantiems.

(Vėliau lavinosi Americaų Con 
servatory of Music Chieagoje, 
kur daug akompanavo daininin
kams ir chorams. Buvo nuolati
ne akompaniatore tų laikų žy
miai dainininkei E. Rakauskie
nei. Chieagoje, kun. J. Vaičiū
nui padedant, suorganizavo jau
nimo chorą. II-jo Pasaul. karo 
metu vadovavo Kęstučio, Liau
dies dainininkų, Suvalkiečių ir 
Moterų sąjungos chorams. Tuo 
pačiu laiku O. Metrikienė var- 
gonikavo Šv. Juozapo slovakų 
parapijoje, kurioje išbuvo 10 
metų, iki pat persikėlimo į Cali
fomiją.

1951 m. su vyru A. Metrikiu 
ir dviem dukrom persikėlė į Los 
Angeles. Čia toliau tęsia studi-

pozicijos. Kartu dirba kaip asis
tentė vargonininkė Blessed Sac 
rament bažnyčioje,, kurioje iki 
mirties vargoninkavo garsus 
amerikiečių muzikas ir kompozi
torius R. K. Biggs.

Pati Metrikienė yra sukūrusi 
net tris “Ave Maria” ir “Psal
me 17”. moterų tribalsiam cho
rui. Yra sukūrusi ir keletą lie
tuviškų melodijų, kai kurias iš 
jų išpildė moterų “Sutartinė”.

Yra priimta į ALRK vargoni
ninkų sąjungą ir beveik kasmet 
akompanuoja Šv. Kazimiero pa
rapijos chorui ir solistams išpil- 
dant “Septyni Kristaus žodžiai” 
kantatą. Šiam dideliam pasta
tymui vadovauja muz. komp. B. 
Budriūnas.

O. Metrikienė savo muzikinius 
gabumus paveldėjo iš savo tė
velių. Tėvas — skambino kan
klėmis ir grojo smuiku, o mama 
gražiai dainuodavo lietuviškas 
liaudies dainas. Nenuostabu, 
kad tokioje šiltoje lietuviškoje 
šeimoje gimusi ir augusi Onutė, 
kad ir nemačiusi savo tėvynės 
Lietuvos, puikiai kalba lietuviš
kai, domisi liaudies dainomis ir 
lietuvška muzika.

Jos vyras A. Metrikis, kad ir 
ne profesionalas muzikas, bet ir
gi gana gabus instrumentalis-

Muz. O. Metrikienė

tas, mokąs ne tik instrumentais 
groti, bet ir juos pasigamintu 
Pernai metais pabaigė dirbti sa
vo žmonai puikius elektrinius 
vargonus.

Iš viso Metrikai yra nepa
prastai mieli ir kuklūs žmonės, 1

Denver, Colo., iškrito šeši coliai sniego, kuris tirpdamas labai apsunkino susisiekimą.

Mūsų kolonijose
Worcester, Mass.

Naujo klebono pagerbimas
Kaip jau buvo spaudoje skelb 

ta, Šv. Kazimiero parapijos or
ganizacijos lapkričio 21 d. pa
rapijos salėje surengė pagerbi
mą paskirtam klebonui kun. Jo
nui Jutkevičiui, kuris nuo š. m. 
birželio 4 d. iš Atholio perkel
tas į Šv. Kazimiero parapiją. Be 
to, jis šiemet dar Atholyje yra 
atšventęs savo kunigystės 25 
metų sukaktį.

Visiems dalyviams ir garbės 
svečiams susirinkus rengėjų var 
du Ed. Daniels paprašė kun. 
Jono brolį kun. Julių sukalbėti 
maldą. Prie garbės stalo sėdė
jo M. Watkins, klebono broliai 
kunigai Julius ir Antanas, Dir- 
sos laidojimo namų diretkorius 
R. Žemaitis su ponia, kun. J. 
Jutkevičius, dr. P. Vileišis, mie
sto valdybos komisionierius Ed. 
Struckus ir Ed. Daniels. Progra
mai vadovavo R. Žemaitis.

Pradžioje M. Watkiris prista-

jų namuose kiekvienas lietuvis 
pasijaučia lyg labai laukiamas 
svečias, šiuo metu O. Metrikie
nė dirba su moterų “Sutartine”, 
kurią įsteigė prieš metus laiko.

V. Irlildenė

KANADOS ŽINIOS

Sudbury, Ont.
Kariuomenės šventės minėjimas,
kurį suruošė LB Sudburio sky
riaus valdyba ukrainiečių salėj, 
praėjo labai sklandžiai ir jau
kioj lietuviškoj nuotaikoj. Minė
jimą atidarė pirm. P. Venskevi
čius. Tikrai rūpestingai paruoš
tą turiningą paskaitą skaitė M. 
Venskevičienė. Buvusiems ka
riškiams gal ir pasidarė kiek 
nepatogu, kad nerado laiko ar 
noro tam pasiruošti. Po paskai
tos sekė meninė dalis. Čia jauni 
mas, vadovaujamas A. Albrech- 
tienės ir akompanuotojo A. Ga- 
taučio, gražiai sušoko keletą 
tautinių šokių. M. Stepšytė pa-

jas bažnytinės muzikos ir kom- , saike progai pritaikytą eilėraštį.

Gemini 7 raketos pilotas Frank Borman tikrina raketos vidų su McDon- 
nell b-vės vadovais Cape Kennedy bazėje. Raketa išlėks apie žemę 
14 dienų kelionei gruodžio 4 d. 2,30 vai. r. Skris astronautas Bortnan 
ir astronautas James Lowell. Tai bus ilgiausia kelionė erdvėmis.

Šokiams grojo geras A. Kusins- 
kio, šįmet pradėjusio lankyti 
vietinį universitetą, suorganizuo 
ta jaunimo kapela.

Giedotos Mišios už žuvusius 
Lietuvos karius ir didvyriškuo
sius partizanus, užprašytos LB 
skyriaus valdybos, buvo atlaiky 
tos vieną sekmadienį anksčiau. 
Radijo valandėlės mecenatai šį 
kartą buvo Petras Jutelis ir An 
tanas Braškys. Teko nugirsti, 
kad Petras Jutelis paaukojo vi
są šimtinę Lietuvos laisvinimo 
fondui. Pagarba jam už dosnu
mą ir skatinantį gerą pavyzdį!

15 metų sukaktis,
kurią minėjo mūsų choras Kris
taus Karaliaus parapijos didžio
joj salėj, praėjo tikrai jaukioj 
lietuviškoj šeimyniškoj nuotai
koj. Pirmiausiai kalbėjo minėji
mo iniciatorius J. Kručas, pas
kui kun. Ant. Sabas ir LB Sud
burio pirm. P. Venskevičius. 
Buvo įteiktos dovanos Bendruo
menės ir bažnytinio komiteto 
vardu atskirai uoliajam vargo
nininkui Aleksui Kusinskiui ir 
jo dviem padėjėjams, jaunie
siems vargonininkams, D. Re- 
meikytei ir A. Kusinskiui

Choras sudainavo penketą lie 
tuviškų dainelių. D. Remeikytė 
ir I. Glizickaitė padainavo porą 
duetų, o A. P. Kusinskis akor
deonu pagrojo keletą dalykėlių. 
Kad choristų balsai skardžiau 
skambėtų K. Daunys padovano
jo septynis butelius savo gamy
bos vyno, o kun. A. Sabas ir A. 
Pranskūnienė po galioną. Prie 
parengimo prisidėjo St. Tolvai-

tė garbės stalo svečius ir kitus 
žymesnius vakarienės dalyvius 
bei programos vedėją R. Žemai
tį. Be to, savo kalboje nurodė, 
kad naujo klebono pagerbimo 
mintis kilusi iš LRK Moterų s- 
gos 5 kp. ir Lietuvos Vyčių 26 
kuopos.

Parapijos pradžios mokyklos 
V ir VIII skyrių mokiniai lietu
viškai padainavo dvi klebono 
pasveikinimo dainas ir “šlama 
šilko vėjas”, Ramunė Roževi- 
čiūtė mokyklos vardu gražiu 
žodžiu pasveikino kleboną. Ak- 
valina Burdulytė, kuri mokosi 
dainavimo meno, padainavo Kur 
bakūžė samanota ir dvi angliš
kas dainas. O. Keršytė akompa
navo.

Worcesterio Lietuvių organi
zacijų tarybos pirm. ir LB vie
tos apylinkės pirm. Pr. Stane- 
lis pabrėžė, kad šiame krašte 
lietuvybės tvirtovėmis turėtų 
būti parapijos, nes kol jos bus 
lietuviškos, tol ir lietuvybė čia 
klestės. Prisiminė birželio 13 d. 
Worcestery rengtą'protesto ei
seną ir Worcesterio lietuvių pa
sirengimą lapkričio 13 d. lietu
vių žygiui į Jungtines Tautas, 
kai abiejų parapijų kunigai nuo 
širdžiai bendradarbiavo, savo 
skatinančiu žodžiu ir darbu 
daug prisidėjo prie tų žygių pa
sisekimo. Kun. J. Jutkevičiaus 
veikla nesitenkina vien savo pa
rapija, ji pasiekia plačiau. Bai
gdamas palinkėjo naujoje para
pijoje sėkmingai dirbti Dievo 
garbei ir lietuvybės labui.

Dr. P. Vileišis kalbėjo LB Ta
rybos ir Pabaltiečių komiteto 
vardu. Jis kvietė visus parapie- 
čius paremti savo klebono dar
bus. Toliau pareiškė, kad kun. 
J. Jutkevičius esąs ne tik ge
ras savo parapijos vadas, bet 
ir puikus lietuvis, tvirtas kovo
tojas už lietuvybę, šv. Kazimie
ro parapija turi didžiuotis, tu- 
rėdamo tokį kleboną, kuris pir
mose eilėse kovoja už lietuvių 
teises. Dr. P. Vileišio kalba daug 
kartų buvo pertraukta triukš
mingais plojimais.

Kun. J. Jutkevičius savo bai

giamajame žodyje papasakojo 
savo užsibrėžtus darbus para
pijoje. Jis pasiryžęs padaryti 
Šv. Kazimiero parapiją tokią, 
kokia ji privalo būti, tai parei
kalaus daug darbo, vargo ir pi
nigo. Pirmiausia bus atnaujinta 
bažnyčia, toliau bus pastatyta 
nauja klebonija ir pagaliau nau
jas vienuolynas parapijos mo
kyklos mokytojoms seselėms. 
1969 m. parapija švęs deiman
tinį jubiliejų, jis tikisi, kad iki 
jubiliejaus bus atlikti visi dar
bai. Tai atseis apie $300,000. 
Vyskupas jį skirdamas klebonu 
yra pažadėjęs visokeriopą pa
galbą. Todėl su Dievo pagelba 
ir visų parapiečių vieningu ben
dradarbiavimu naujas klebonas 
tikisi numatytus darbus laiku 
atlikti.

Savo kalboje klebonas nusi
skundė parapijos mokyklos blo
gėjančia padėtimi. Prieš ketve
rius metus išvykdamas iš pa
rapijos į Atholį mokykloje pa
liko 374 mokinius, o šiemet jų 
yra tik 262. Mokinių mažėjimas 
atsilieps į parapijos išlaidas ir 
gali prieiti prie mokyklos likvi
davimo, kaip įvyko Rochestery- 
je. Jau dabar reikia samdyti 
vieną pasaulietę mokytoją, ku
riai mokama algos metams ma- 
ž ausia $5,000, o visoms sese
lėms metams mokama tik $7, 
000. Jei dar daugiau sumažės 
mokinių skaičius, tai kongrega-

cijos motinėlė vėl išims vieną 
ar dvi seseles, jų vietoje teks 
samdyti pasaulietes ir tuo pa
rapijos išlaidos žymiai padidės. 
O dar didesnis mokinių suma
žėjimas gali privesti prie mo
kyklos uždarymo. Tad kol dar 
laikas ir ne vėlu, tėvai turėtų 
daugiau vertinti parapijos mo
kyklą ir savo vaikus siųsti į pa
rapijos mokyklą, kuri yra būti
na parapijai, nes ji palaiko pa
rapiją, kur parapijos mokyklos 
užsidarė arba visai jų nebuvo, 
ten parapiečių skaičius žymiai 
sumažėjo.

Po klebono dar kalbėjo va
karienės rengėjų šeimininkių 
vardu Delionienė ir Steponas Va 
linskas. Erdvi salė buvo pilnu
tėlė dalyvių. Vakarienėje nega
lėjo dalyvauti kun. J. Bakanas 
ir kun. A. Volungis, nes turėjo 
vykti į Atholyje ir Cambridge 
esančius 40 valandų atlaidus.
šeštadieninės mokyklos tėvų 

susirinkimas
Lapkričio 20 d. Aušros Vartų 

parapijos patalpose įvyko šeš
tadieninės mokyklos mokinių tė 
vų susirinkimas, kuriame daly
vavo 20 tėvų. Susirinkimą pra
dėjo buvęs komiteto pirm. P. 
Babickas, pirmininkauti pakvies 
tas J. Palubeckas, sekr. K. Ba- 
žikas. Iš komiteto pirm. P. Ba
bicko ir ižd. E. Goredeckienės 
pranešimų paaiškėjo, kad mo
kykla surengė Kalėdų eglutę ir 
mokslo metų užbaigimą su mo
kinių programa, pajamų surink
ta iš tėvų $400, prel. K. Vasio 
dovana $100, Worcesterio lietu
vių organizacijų tarybos — 
$100 ir LB $50, praeitų metų

likutis $23.80, iš viso $673.80. 
Mokytojams, knygoms ir paren
gimams išleista $471, likutis 
$202.80.

Mokyklos vedėjas J. Baškys 
pranešė, kad mokykloje dirba 
penki mokytojai, be jo paties 
kun. J. Steponaitis, Br. Glodas, 
J. Dabrilienė ir muz. V. Burdu- 
lis. Mokytojų darbas sunkus, 
nes kiekvienoje klasėje mokiniai 
dar suskirstyti bent po tris gru
pes. Mokiniams susirenkant tik 
kartą savaitėje sunku ką nors 
daugiau išmokyti. Prašė tėvus 
daugiau kreipti dėmesio į vaikų 
pamokų parengimą ir namuose 
lietuvių kalbos vartojimą. Ka
lėdų eglutė numatoma gruodžio 
26 d. 11 vai. bažnyčioje pamal
dos, po pamaldų salėje progra
ma. Kalėdų eglutė turėtų būti 
ne tik mokyklos, bet ir visos 
lietuvių bendruomenės vaikų 
šventė, tad paraginti visus kuo 
daugiausia joje dalyvauti.

Kun. J. Steponaitis prašė, kad 
tėvai į šeštadieninę mokyklą 
rimtai žiūrėtų ir vertintų, kaip 
jos būtiną lankymą. Mokyklos 
knygynėliui prašė paaukoti lie
tuviškų knygų.

Pr. Pauliukonis priminė tė
vams pareigą, kad jų vaikai lan
kytų lietuviškas pamaldas ir ne 
taip greit nutautėtų.

Į tėvų komitetą išrinkti P. 
Babickas, E. Gorodeckienė (pir
mininkė), K. Bazikas, Adomai
tienė ir J. Palubeckas. Į revizi
jos komisiją K. Podolskis ir Pr. 
Pauliukonis. Mokestis už mo
kyklą už pirmą vaiką $10, už 
antrą ir trečią po $5 metams.

Pr.

SUSTOKIT. APŽIORĖKIT —
MŪSŲ METINI IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, "boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
lr kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą fa- tolimąjį Si
birą už žemas kalnas.

616 W. Roosevelt Rd., CJiicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 0:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta. 

Nemokama vieta mašinoms už kampo | šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

FRANK’S T.V. Qt RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET 
DIDELIS PASIRINKIMAS

Telef. — CA S-7252Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
KITE NUO $500 IKI $1,000.

BALZEKAS MOTOR 

SALES, INC.
“U WILL LIKĘ US”

CHRYSLER
PLYMOUTH

IMPERIAL 
VALI ANT

4030 Archer, VI7-1515

ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

cuirent dividend on investment bonus
DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAVPVMO SĄSKAITAS.

Li 1 metų investavimo bonus mokama 4^į% dividendų kas pusmeti ir 
dar išmokame po )4 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632 

Valandos: Pirmad-, Antrad., Penkt. Ir šeštad) 9 v. r. — 4:30 p. p.
Trečiad. uždary ta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

ša, I. Raškevičienė ir L. Griško- 
nienė.

Tikimės, kad choras, išvaręs 
gilią kultūrinę ir religinę vagą 
per 15 metų, nepavargs, bet tęs 
ir toliau gražias tradicijas: baž
nyčioje ir salėse visada primins, 
kad esame lietuviai ir savo 
džiaugsmą bei garbę Dievui iš
reiškiame savo gimtąja kalba. 
Džiugu pastebėti, kad ir vietos 
jaunimas yra aktyviai įsijungęs 
į chorą.

★
— Tumo-Vaižganto vardo 

šeštadieninė mokykla veikia ir 
šįmet. Vedėja — M. Venskevi- 
tienė, kapelionas kun. A. Sabas.

— Medžiotojų ir žvejų klubas 
ruošia Naujų Metų sutikimą ser
bų salėj.

— Inž. 3. šulma, jau nuo pa
vasario dirbęs INCO kompani
joj, tragiškai žuvo automobilio 
nelaimėje prie Pary Sound.

Krsp.

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR Iš LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, BU.

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tei. - 434 - 0421
P. Rudėnas — K. Šimulis

PIDPI iit tu 4 radio (lietuviai) vIKUUI I T.v. Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SEPECTVLYB0. VISŲ GAMYBOS e 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS 

2412 WEST 7 ĮST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.': 471-2446

Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Wes«ern PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.



■ DRAUGAS, trečiadienis, 1965 m. gruodžio men. I d.

X “Draugo” prenumerata 
nuo gruodžio 1 d. yra tokia: 
Chicagoje ir Cicero — 15 dol. 
metams, kitur JAV ir Kanadoj 
13 dol. “Draugas” yra pigiau
sias ir didžiausias lietuvių laik
raštis.

X Kazimierai Raudonius, gyv. 
Chicagoje, yra “Draugo” admi
nistracijoje laiškas nuo P. Mi- 
kalavičiaus iš Kelmės.

X “Dažniausia mūsų daroma 
klaida” — tai 179 Alvudo ra
dijo paskaita šį ketvirtadienį, 
gruodžio 2 d. 10 v. r. Sophie 
Barčus radijo šeimos valandoj.

X Angelė Kilmitzs - Mikalai- 
tė guli Central Community li
goninėje, 5701 S. Wood St., 
kamb. 418. Turės pergyventi 
sunkių vidurių operaciją. Ange
lė yra kun. Vito Mikolaičio se
sutė. Angelė ir Petras Kilmitzs 
yra stambūs parapijos ir gerų 
darbų rėmėjai ir vienuolynų am 
žini nariai.

X Amer. Liet. dailininkų s- 
gos parodoje laimėjo premijas: 
I — A. Petrikonis, II — J. Mie 
liulis, III — M. Mercedes, J. 
Andrišiūnas ir J. Pautienius.

X Už a. a. inž. Povilo Kon- 
kulevičiaus sielą, minint jo dvi
dešimties metų mirties sukak
tį. kun. M. Kirkilas atlaikė ge
dulingas pamaldas šv. Julianos 
bažnyčioje, dalyvaujant artimie 
siems. Ta pačia intencija velio
nies sesuo Halina ir dr. Anta
nas Milakniai paaukojo 100 dol. 
Šiluvos koplyčiai Washingto- 
ne..

X Lietuvos vyčių susirinki
mas ir vaišės įvyksta šiandien 
7:30 v. v. Šv. Kryžiaus parap. 
žemutinėje salėje.

X Lito Bendrovė duoda pas
kolas. Geros sąlygos. Litas In- 
vesting Co., Ine., 6755 S. Wes- 
tem Avė., Chicago, III. Tel. GR 
6-2242. Treč. ir penkt. 7 — 9; 
šešt. 10—3 vai. (sk.)

X Šių metų Antro Kaimo 
programa susideda net iš 24-rių 
atskirų vaizdelių. Satyra, jumo
ras, pantomina, dainomis ir 
net baletu yra pagnaiboma pla
čiosios visuomenės ydos. Pro
grama yra visai nauja ir 
tinka tiek pagyvenusiam, tiek 
jaunam jaunuoliui. Pasirodymai 
įvyks gruod. 3 bei 4 dienomis, 
Chicagos Baleto Mokyklos-Te- 
atro salėje, 2515 W. 69th Str. 
Pasirodymai yra statomi kaba- 
retinėj formoj ir publika bus 
priimama nuo 8 v. v. šešt. bei 
penkt. ir nuo 6 v. v. sekm. Įė
jimui yra reikalingos rezerva
cijos, dėl kurių prašome skam
binti N. Stakauskienei, PR 8- 
6804, iki 9:30 v. v. Įėjimo kai
na $2.50 (pr.)

X Sol. Roma Mastienė dai
nuos Balfo vajaus užbaigimo 
koncerte gruodžio 12 d. 3 v. p. 
p. Bilietai “Marginiuose” po $3 
ir Balfo būstinėj po $2 aukų 
rinkėjų šeimos nariams, (pr.)

X Terros parduotuvė, 3237 
W. 63rd St., iki Kalėdų atdara 
ir sekmadieniais, nuo 12 iki 4 
v. Švenčių progai dovanų pasi
rinkimas didelis ir labai įvai
rus. (sk.)

X Pensininkams labai reikalin
gą ir naudingą informaciją apie 
pensijas, jų apskaičiavimą dir
bančiam ir jo šeimos nariams, 
pensininko darbą, socialinį gy
dymą ir t.t. išsamiai surinko ir 
atskira knygele išleido Leono 
Real Estate, 2737 W. 71st St., 
Chicago, Illinois. 60629. Vieno 
egz. kaina $1.00. (sk.)

X Lietuvos Kariuomenės sa
vanorių - kūrėjų sąjungos cent
ro valdybos, kontrolės komisi
jos ir garbės teismo narių ka
dencija baigiasi 1966 metais. 
Naujiems centro organams rink 
ti, centro valdyba š. m. lapkri
čio 25 d. posėdyje patvirtino 
Rinkimų komisiją iš sav. - kū
rėjų Bubelio Juozo, Grybausko 
Juozo ir Zabuko Adomo, visi 
gyv. Chicagos mieste, kurie atei 
nančių metų pirmame pusmety 
korespondenciniu būdu praves 
naujus rinkimus.

X Cicero šv. Antano parap. 
40 v. atlaidai prasideda penkta
dienį. Mišios bus rytais ir va
karais 7 v. v. Pamokslus rytą 
8 v. ir vakare 7 v. sakys kun. 
A. Naudžiūnas, MIC. Rožan
čius kalbamas per 3 dienas 3 v. 
P- P-

X Marąuette Parko Katali
kių moterų sąjungos 46 kp. 
metinis susirinkimas bus šian
dien, trečiadienį, 7:30 v. v. pa
rapijos salėje. Po susirinkimo 
bus pasidalinimas dovanomis, 
programa ir vaišės. Prašomos 
narės dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti.

X Nekalto švč. P. M. Prasi
dėjimo parap. vyksta misijos, 
kurias veda prel. V. Balčiūnas. 
Misijų mišios bus 9 v. r. ir 
misijų pamaldos su pamokslu 
bus 7 v. v. Misijos baigsis atei
nantį sekmad., gruodžio 5 d., 3 
vai. p. p. Kviečiami visi daly
vauti misijose. Įvairių religinių 
dalykų, nuotakos kambaryje 
(Brids’s room), bus galima gau
ti kiekvieną misijų vakarą ir a- 
tenančio sekmad. rytą.

Lietuvių mokytojų suvažiavimo 
vardu vainiką prie žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo padeda 
Jūratė Juozevičiūtė, viena iš jau
niausių mokytojų.

Nuotr. A. Gulbinsko

X šv. Petro ir Povilo parap. 
Šv. Vardo d-ja gruodžio 12 d. 
3 v. p. p. ruošia parengimą pa
rapijos salėje. Parengimo metu 
bus pagerbtas Z. Kūkalis, veik
lus narys, taip pat be jo bus pa 
gerbti dar keturi nariai. Bus 
programa.

X Antanas Nakas - muzikas 
nuo sausio 8 d. iki 16 d. ruo
šia individualinę tapybos darbų 
parodą Čiurlionio galerijoj. Ta
pybiniu menu jis domisi nuo jau 
nystės dienų, tačiau praktiškai 
šį meną pradėjo studijuoti prieš 
aštuonerius metus. Dabartiniu 
metu jis jau trečius metus lan
ko Chicagos Meno institutą ir 
be to dar dirba su atvykusiu 
iš Paryžiaus žinomu estų daili
ninku V. Motusu. Tai bus ap
žvalginė A. Nako tapybos dar
bų paroda, kurioje bus išstaty
ti įvairių meno krypčių darbai: 
nuo impresionistinės iki moder
ninės - abstraktinės kūrybos.
Jo tapyba tampriai rišasi su 
muzika, kurioje jis gauna daug 
įkvėpimo savo kūrybai. Kai ku
rie aemrikiečių ir lietuvių daili
ninkai labai palankiai atsilie
pia apie jo kūrybą, rasdami jo
je naujoviškumo, fantazijos ir 
turinio.

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIŲ IŠDIRBINIŲ TVOROS, STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI

KOSTAS BUTKUS
Telef. PR 8 - 2781 rytais ir vakarais: LU 5-6291 bet kuriuo laiku

Vasario 16 gimnazijos namų užbaigimo vajaus, koncerto, įvykusio 
lapkričio 20 d., kur suaukota 5,000 dolerių, programos dalyviai. Iš 
kairės: muz. VI. Jakubėnas, mok. M. Peteraitiene, taut. šok. mok. 
Ir. Smieliauskienė, aktorė E. Blandytė ir solistė St. Paškuvienė.

Nuotr. V. Noreikos

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių gydytojų korpo
racijos Fraternitas Lithuanica 
New Yorko sk. šaukia savo me
tinį suvažiavimą gruodžio 5 d. 
Tą dieną - vai. bus pamaldos 
už mirusius ir žuvusius korpo
racijos narius Angelų karalie
nės bažnyčioje Brooklyne. Po
sėdis ir po jo pobūvis bus 1:30 
v. p. p. dr. V. Paprocko namuo 
se, Richmond Hills, N. Y. Die
notvarkėje bus ir Vincės Janu- 
škaitės-Leskaitienės paskaita— 
Lietuvių liaudies dainos.

— L. K. mokslo akademijos
Daytono židinio susirinkime lap 
kričio 21 d. prof. Vytauto Bie
liausko bute, Cincinnati, Ohio, 
buvo nagrinėta psichologinė te
ma: Meilė ir atsakingumas.

Paskaitininkas prof. V. Bie
liauskas pateikė įžangines dis
kusijos mintis. Naudodamasis 
Ericson studija kaip “žalia me
džiaga”, kalbėtojas pateikė įvai 
rių žmogaus gyvenimo tarpsnių 
dorybių aptarimus, meilės rū
šis, etinės meilės ir atsakingu
mo supratimą. Perteiktos min
tys labai sudomino visus daly
vius. Daugeliui atrodė, kad pa
duotieji dorybės, meilės ir at
sakingumo aptarimai yra labai 
skirtingi nuo įprasto tradicinio 
krikščioniškojo mokslo duoda
mų aptarimų ir tik laike gana

X Balfo 5 sk. valdyba ir va
jaus seniūnai posėdžiavo lapkri 
čio 21 d. Meno galerijoje—Orin 
tų patalpose. Pirm. A. Gintne- 
ris, sekr. K. Čepaitis. Seniūnai 
padarė pranešimus apie vajaus 
eigą. Pasirodo, kad Marąuette 
Parko lietuviai gana dosniai 
aukoja. Šių metų rinkėjai pa
sakoja, kad aukų duodama ma
žiau, bet pačių aukotojų skai
čius žymiai didesnis, todėl su
linktoji suma gali būti ta pati 
arba net didesnė. Iki šiol jau 
yra surinkta daugiau $3,000, 
bet pilnai atsiskaitė tik dalis 
rinkėjų, pvz. J. Vikšraičio se
niūnijoje — iš 15 rinkėjų tik 
Jazbutienė su $106, ir Kižienė- 
Jasaitytė — $59. V. Diminskio 
seniūnijoje — Trinka $72 ir G. 
Giečius—$72; J. Vinciūnė-Rap- 
šienė — $150.50, R. Krikščiū
nienė — $42 ir J. Mackevičiaus 
I aen. — Barančiukas — $140, 
F. Valaitis — $104, Palubins
kas — $106 ir Bubnienė — 
$94.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll

KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Cards

“Drauge” jau galima gauti kalS
dinių kortelių.

RINKINYS Nr. I
Įvairūs gražūs relig. ir gamtos Ka- 

ISdų vaizdai su lietuviškais sveikini
mo tekstais. DSžutSj yra 15 korte
lių. Kaina SI.00.

RINKINYS Nr. 2
V. Tubelienės Kalėdinės kortelės 

specialiai šilko s>*pau (lininio būdu 
pagamintos su lietuvis ..ii < piešiniais 
ir sveikinimais. Dėžutėj įo kortelių. 
Kaina $1.00.

RINKINYS N r .! 
įvairūs gražūs reliniai Kalėdų

vaizdai su angliškai.! sveikinimų 
tekstais. Kaina $1.00

Užsakymus siusti:

Užsakymus siųsti-

Draugas, 4545 W. 63rd Si., 
Chicago, Illinois 60G29 

:s;;n:ui!iiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk.
Red. J. PlaCas. Medžiagų siųsti: 7045 So. Claremont Avė, Chicago 60630, DL

*

KAIP AŠ STOVYKLAVAU

IR TOLI
gyvų diskusijų geriau išryškė
jo nagrinėjamos problemos sam 
prata ir krikščioniškasis požiū
ris į kai kurių psichologų per
duodamas mintis apie meilę ir 
atsakingumą.

Sueigoje dalyvavo devyni ži
dinio nariai ir penki svečiai, ku 
rių tarpe Džiugas Petkelis iš 
Columbus, Ohio, aukštuosius 
mokslus baigęs jau JAV-bėse. 
Suegos pabaigoj šeimininkų pro
fesoriaus Vytauto ir dr. Danu
tės Bieliauskų vaišinami daly
viai dar vis diskutavo meilės ir 
atsakingumo problemas. (T. A.)

“Laužas tegul jungia 
/skautiškas širdis,

Liepsnos tegul neša dangui 
/mūs mintis.”

Liepos trečią dieną visi skau
tai susirinko Jaunimo centre. 
Neužilgo atvažiavo šeši autobu
sai ir visi dainuodami sulipome 
ir išvažiavome stovyklos link. 
Už kelių valandų privažiavome 
Custer, Mich. Stovykloje sta
tėme palapines. Vieni skautai 
tingėjo ir pasislėpė. Skautinin
kas Paronis ėjo jų ieškoti. Vil- 
niukai juokės:, kad s. Paronis 
žaidžia “slapukus” su skautais. 
Puošėme savo palapines kuo 
gražiau, kad laimėtumėme sto
vyklos konkursą. Kiekvieną ry
tą garsus trimitas prikeldavo 
stovyklą. Vieną rytą trimitinin
kas pramiegojo ir užtai visa 
stovykla pavėluotai kėlėsi. Šeš
tadienį ir sekmadienį buvo iš
kilmės. šeštadienį vakare susi
rinkome su svečiais laužui. 
Mums labiausiai patiko akade
mikų skautų pasirodymas ir

mes jiems plojome, rėmėme, 
kad net skautininkas Vijeikis 
per garsintuvą negalėjo musų 
nutildyti.

Antrąją savaitę pradėjome 
visų trijų stovyklų bendrais žai
dimais. Iš 6-šių žaidimų Lituani
cos tunto vilkiukai laimėjo ke
turis. Valio “vilkams”. Po žai
dimų grįžome į palapines ir su- 
stivarkę žygiavome valgyklom

Paskutinės stovyklos diena 
buvo liūdna. Reikėjo ruoštis na
mo. Turėjome gerai nusipraus
ti, kad grįžus namo mamytės 
nesistebėtų purvinom ausim. 
Vieni vilkiukai prausėsi iki dvy
likos kartų. Atvažiavus autobu
sams mus vežti atgal Chicagon, 
dainų jau nesigirdėjo. Visiems, 
atrodo, buvo liūdna palikti Li
tuanicos stovyklą. Mojavome 
išvažiuojančiai “Kernavei”, “Au
šros Vartams”, Rako pušims, 
ežerėliui.

Iki pasimatymo sekančioje 
stovykloje!

Juozas Ivanauskas, V kl.
K. Donelaičio mokykla

Draugystė
Nuotr. K. Katelės

PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

Verkia duonytė tinginio val
goma.

Graži kalba gerų darbų neat
stoja.

Koks valgis, toks ir dalgis.

— Dail. Žibunto Mikšio, da
bar gyvenančio Paryžiuje, kū
rinių paroda įvyks gruod. 4— 
4 dienomis: šeštad. nuo 12 iki 
8 v. v. j sekmad. 12 iki 4 vai. 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne, N. Y. Rengia M. Zu 
kauskienė ir dail. A. Elskus.

Chicagoj ir apylinkėse

CICERO AUKŠT. LIT. MO
KYKLOS VAKARAS

Pereitą šeštadienį, lapkričio 
27 d., Šv. Antano par. salėj bu
vo Cicero aukšt. lituanistinės 
mokyklos koncertas su vakarie
ne. Susirinkus gausiai publikai, 
koncertą trumpa kalba atidarė 
septintos klasės seniūnė J. Sa
kalauskaitė. Puikų koncertą at
liko sol. Roma Mastienė, piani
nu palydint muz. Vladui Jaku- 
bėnui. Solistė padainavo: Oi 
greičiau greičiau (S. Šimkaus), 
Sapnai (muz. A. Dirvianskaitės, 
žodž. Tyrų Duktės), Gėlės iš 
šieno (VI. Jakubėno), žodž. K. 
Binkio), Juokdarys mėnulis (S. 
Gailevičiaus (, arija iš op. Car- 
men (G. Bizet), Ruduo (F. Cho 
pin) ii Kalbėk man apie lai
mę (L. Arditi). Bisui dar pa
dainavo Serenadą (Toselli). S6- 
listei klausytojai po kiekvienos 
dainos smarkiai blojo, nes vi
sus sužavėjo ypač naujomis so
lo dainomis. Pabaigoje mokyk
los mokinės įteikė puokštę gė
lių.

Be to, pianinu paskambino 
Kristina Griniūtė. Pranešėjais 
ir programos aiškintojais buvo 
taip pat mokyklos mokiniai: A. 
Jankūnas, Loreta Radvilaitė, Jo 
litą Kisieliūtė ir Nina Berna- 
dzikaitė. Jaunimas dar pašo
ko porą tautinių šokių, kuriems 
akardeonu pritarė Irena Toto- 
raitytė.

Programai užsibaigus buvo 
puiki vakarienė ir šokiai, ku
riem grojo Neo-Lituanų orkest
ras. Taip pat buvo pravesti lai
mėjimai.

Publika jau vėlokai nenoro
mis skirstėsi, nes jauki ir šei
myniškai šilta nuotaika visus 
sujungė šiame koncerte-vaka- 
rienėje. —Pn.

PRIE MOKYTOJOS 
KAPO

Kristijono Donelaičio lituani
stinės mokyklos mokiniai lap
kričio 6 dieną buvo išleisti ank
ščiau, kad galėtų aplankyti bu
vusios mokytojos ponios Taut- 
vydienės kapą. Susirinko aš- 
tuonios mašinos, ir mes visi 
mokiniai su tėveliais nuvažia
vom į kapines. Nuvažiavę jau 
radom poną Tautvydą, laukian
tį mūsų. Nuėję prie kapo, mes 
uždegėm tris žvakutes, sudėjom 
gėles, sukalbėjom Viešpaties 
Angelą ir sugiedojom Marija, 
Marija. Paskui jonas Dambriū- 
nas pasakė kelis žodžius. Nusi- 
fotogarafavę prie kapo, pradė
jom skirstytis namo. Aš eida
ma galvojau, kokia gera buvo 
mano ir visų mokinių mokyto
ja. Aš visada atsiminsiu jos žo
džius, kuriuos ji pasakė pava
sarį, paskutinę mokslo metų 
dieną: “Aš mokytojausiu, kol 

1 būsiu gyva”, ir ji tai išpildė. 
Marytė Daniliriūnaitė,. 

Maryland

RUDUO

Kaip ir kiekvienas metų lai
kotarpis, ruduo turi savo grožį 
ir malonumų. Štai medžių lapai 
pradeda raudonuoti ir geltonuo
ti. Kaip tada gražu parkuose ir 
miškuose! Esi kaip užburtoje 
karalystėje, taip visur spalvota 
lyg nudažyta.

Vėliau lapai pradeda kristi, 
gėlės vysta nuo rudens šalnų. 
Tuomet pasidaro liūdna, dienos 
trumpėja ir oras darosi kaskart 
šaltesnis.

Pagaliau medžiai ir krūmai 
jau ibe lapų. Gėlių nematyti ,žolė 
paruduoja ir džiūsta. Šaltas vė
jas blaško nukritusius lapus, tai 
jau ženklas, kf<d žiema netoli.

Vėlyvo rudens žmonės nemėg
sta ir laukia tada žiemos.

Loreta Misiūnaitė, 
Marąuette Parko lit. mok. 

VH sk. mokinė

Vida Viščiūte šv. Jurgio Lit. M-los 
7 sk. mok.

DIDŽIOJI KNYGA

Man šeštadieninė mokykla 
yra kaip didžiulė knyga, kuri 
kalba. Ji jau man kalba šešis 
metus. Ačiū Dievui. Už dviejų 
metų gal nustos kalbėjus. Da
bar man reikia klausytis tos 
knygos nuo devintos valandos 
ryto, iki pirmos valandos po 
pietų. Man jau galva pasidarys 
didelė nuo viso to mokslo apie 
Lietuvą: jos kalbą, geografiją, 
istoriją, dainas, taut. šokius ir 
tikybą. Kai aš išeisiu iš šitos 
mokyklos, tai būsiu toks iš
minčius, kad galėsiu pasidary
ti tikras profesorius.

Rimantas Birutis,
Brooklyno Maironio Lit. m-los 

VI sk. mok.

— Grafas Neselrodas, gyve
nęs 1780-1862 m. buvo Rusijos 
užsienio reikalų ministeris ke
turiasdešimt metų. Jis nemokė
jo kalbėti rusiškai. Dabar tuo 
vardu kepyklose kepamas pyra
gas (Nesselrode Pie).

GALVOSŪKIAI

n
x vietoje įstatykite reikalin

gą skaitlinę ir parašykite atsa
kymą:

2 x x 6

xx/4xx2x

x 8

1 X X 
XXX

x 4 x

XXX
5 taškai,

n
Lekia be sparnų, kanda be 

dantų. (3 taškai)
Atsiuntė Jurgis Joga.

III
Iš 15 vienodo ilgumo paga

liukų padarykite 5 kvadratus. 
Atsiųskite brėžinėlį. (5 taškai)

Galvosūkių atsakymai
1) Gaidys, baidys, gaudys, val
dys, gaida.

2) Birbynė, švilpynė.
3) Druska.

MIELA BASUTE,

Tėvynės žvaigždutė Tave nuo
širdžiai sveikina su dideliu lai
mėjimu meno srityje.

Dirbk ir kilk, vis aukštyn ir 
aukštyn. Redaktorius Piešė Sebgal, 7 m. II sk- mokinė

■
Mama tvarko namus.


