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NAUJASIS PAVERGTOSIOS LIETUVOS 
VALDŽIOS SĄSTATAS

Priimtas įstatymas dėl namų, vasarnamių ir kitų 
pastatų konfiskavimo

SIMAS MIGLIN AS, Vokietija
Šių metų eigoje paleckinėje 

valdžioje įvyko kai kurių pakei
timų. Būdinga tai, kad tokių 
pakeitimų buvo padaryta metų 
pradžioje, ir spaudoje apie tai 
nebuvo skelbiama. Tik lapkričio 
13 dieną Vilniuje įvykusioje de
putatų sesijoje paaiškėjo, kas 
iš bolševikinės valdžios minis
terio kėdės iškritęs, ir kas jon 
įsodintas.

Šiais metais taip pat buvo 
įvykdyta ir ministerijų pertvar
kymų. Buvusioji žemės ūkio mi 
materija balandžio mėnesį buvo 
panaikinta, jos vietoje įsteigiant 
žemės ūkio produktų gamybos 
ir paruošų ministeriją, šios mi-

Žemės ūkio produktų gamy
bos ir paruošų — min. R. Son
gaila.

Taigi iš viso 14 ministerijų, 
iš kurių dvi popierinės, nes 
pagal sovietinę konstituciją va
dinamųjų respublikų užsienio ir 
gynybos reikalus tvarko Sovie
tų Sąjunga.

Pakeistas karinis komisaras. 
Eilę pastarųjų metų Lietuvos 
kariniu, komisaru buvo skelbia
mas gen. J. Macijauskas (pa
žymėtina, jog karinio komisa
ro pareigos yra atlikti vyrų šau 
.kimą sovietinėn kariuomenėn). 
Šių metų rudenį Lietuvos kari
niu komisaru paaiškėjo esąs

nisterijos ministerių buvo pas- i artilerijos generolas-majoras
kirtas R. Songaila, o buvęs že
mės ūkio ministeris Vyt. Vaza-

Pranas Petronis.
Saugumui vadovauja A. Ran-

linskas įsodintas Songailos pa-1 dakevičius, iš sovietijos atsiųs- 
vaduotojo kėdėn. i tinis.

Pagal maskvines direktyvas 
šių metų rugsėjo mėnesį buvo 
paskelbtas “viešosios tvarkos 
apsaugos ministerijos” įsteigi
mas. Faktiškai tai buvo vardo 
pakeitimas, ligi tol veikusią vi
daus reikalų ministeriją pava
dinant nauju vardu. Gi nauju 
vardu pavadintos minėtos mi
nisterijos ministerių ir toliau 
paliko ilgametis buv. vidaus rei
kalų ministerijos ministeris A. 
Gailevičius.

“Ministerių” pakeitimai, šių 
metų pradžioje, sausio 29 d., 
paleckiniu įsaku buv. statybos 
ministeris A. Bialopetravičius, 
atšauktas iš eitųjų pareigų ir jo 
vieton paskirtas R. Sakalaus
kas.

Ministerijų sąstatas. “Sąjun-

Ministerio pirmininko kėdėje 
iš Kremliaus malonės tebeišsi- 
laikęs Motiejus Šumauskas.

Galimi nauji pakeitimai. Po 
Sovietų Sąjungos komunistų par

tijos lapkričio plenumo, yra ga
limi kai kurie pareigūnų pakei
timai pavergtoje Lietuvoje ir 
sovietinėse respublikose, ypač 
ūkinėse žinybose.

Įstatymas namams konfiskuo
ti. Lapkričio 13 dieną Vilniuje 
įvykusios deputatų sesijos me- Į 
tu buvo priimta eilė įstatymų 
pakeitimų bei papildymų. Jų 
tarpe priimtas įstatymas dėl 
“namų, vasarnamių ir kitų pas
tatų, piliečių pastatytų ar įgy
tų ne iš darbo gautų pajamų, 
neątlygintinio perėmimo” (kon
fiskavimo) .

Nepavyko uždegti 

sukilimo

SAN SALVADOR, EI Salva- 
dor. — Sargybiniai gruodžio 3 
dieną areštavo vienuolika hon- 
duriečių. Jie peržengę pasienį 
bandė uždegti sukilimą EI Sal
vadore.

nori prancūzų

Alžirijos užsienio reikalų ministeris Paryžiuje
PARYŽIUS. — Mahometas 

Khemisti, alžiriečių užsienio rei
kalų ministeris, gruodžio 1 d. 
prašė Prancūziją, kad ji atsiųs
tų civilių tarnautojų ir techni
nių ekspertų pagelbėti Alžirijos 
svyruojančiai administracijai.

Dar prieš ir po Alžirijos ne
priklausomybės įsigaliojimo lie
pos 3 d., daug europiečių, įskai 
tant tūkstančius, kurie tarna
vo Alžirijos viešose įstaigose, 
pabėgo į Prancūziją.

ginės - respublikinės” ministeri- Alžiriečių užsienio reikalų mi 2 milijonai as
nisteris Khemisti turi ’jos:

Finansų 
Sikorskis.

Gynybos (popierinė ministe
rija ir niekad neskelbiamas mi
nisteris).

Kultūros — min. J. Banaitis. 
Ryšių (pašto, telegrafo) —

min. Nikalojug Belianinas.
Sveikatos apsaugos — min. 

Vyt. A. Kleiza.
Užsienio reikalų (taip pat po

pierinė ministerija ir ministeris, 
mirus Preikšui, neskelbtas).

“Respublikinės” ministerijos:
Automobilių ir plentų — min. 

VI. Martinaitis.
Miškų ūkio ir miškų pramo

nės — min. Alg. Matulionis.
Prekybos — min. Anatolijus 

Mikutis.
Socialinio aprūpinimo — Tat

jana Jančaitytė.
Statybos — min. R. Sakalaus 

kas.
Švietimo — M. Gedvilas.
Viešosios tvarkos apsaugos 

— A. Gailevičius.

min. Romualdas
pasita

rimus su prancūzų pareigūnais, 
norėdamas įgyvendinti konkre
čiai bendrus bendradarbiavimo; 
dėsnius, priimtus praėjusį ko- Į 
vo mėn., Prancūzijai suteikus 
Alžirijai nepriklausomybę ir bai 
gus septynerių metų karą.

KALENDORIUS

Gruodžio 5 d.: 
žutė.

Gruodžio 6 d. 
Tolutis, Vėtra.

šv. Sabas, Gra

šv. Mikalojus,

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
daugiausiai apsiniaukę, apie 40 
laipsnių; rytoj — dalinai apsi
niaukę.

Saulė teka 7:02, leidžias 4:20.

Nasseris ruošiasi 

atsakyti prezidentui 

Kennedžiui

Egiptas paneigsiąs, kad jis nori 
“okupuoti” Jemeną

KAIRAS. — Prezidentas Nas 
seris ruošiasi atsakyti prezi
dentui Kennedžiui, kokiomis są
lygomis Jungtinė Arabų respub
lika (Egiptas) sutinka išvesti 
savo karinius dalinius iš Je
meno.

Nasseris bandys paneigti, kad 
Kairas turi bet kokį norą “0- 
kupuoti” Jemeną. Jis praneš, 
jog jis norįs tuojau Jungtinės 
Arabų respublikos karinius da
linius grąžinti namo, jį užtik
rinus, jog respublikinei revoliu
cijai bus užtikrintas saugumas 
nuo užpuolimo iš užsienių.

Nasseris bijo Saudi Arabijos 
ir Jordano monarchistų, kad jie 
gali užimti Jemeną.

Jemeno armija sukilo rugsėjo 
26 dieną ir nuvertė savo kara
liaus Badro vyriausybę. Sukili
mo metu paskelbta respublika.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės “greitai” pripažins jemenie- 
čių respubliką.

Nuotraukoje parodyta komunistų 
skylė diametre, bet tuojau rytų 
kymas.

nelaisvės siena Berlyne. Sienoje buvo išsprogdinta keturių pėdų 
berlyniečiai komunistai ją užmūrijo. Mat, toks buvo Maskvos jsa-

(UPI)

Uganda neįsileidžia 
JAV senatoriaus 

Ellesnderio

KAMPALĄ, Uganda. — JAV 
senatoriui Allan Ellender (D., 
La.) nebus leista įvažiuoti į U- 
gandą, nes jis nepalankiai kal
bėjo apie afrikiečius. Tai užva
kar pranešė Ugandos vyriausy
bė.

Ellender pareiškęs Salisbury, 
pietų Rhodezijoje, jog jis ne
matąs Afrikoje nė vienos vie
tos, kur afrikiečiai būtų pasi
ruošę savarankiai valdytis, ir 
apskritai afrikįėtite negalįs va
dovauti be baltųjų pagalbos.

Ellender yra pirmasis asmuo, 
kuriam neleidžiama atvykti į U- 
gandą, kuri buvo paskelbta ne
priklausoma valstybe spalio 9 
dieną.

Raudonųjų sargybinis atvedė 
šešis į laisvę

BERLYNAS. — Rytų Vokie- tų vielų užtvaras, o žmoną ve-
tijos pasienio sargybinis, pa
keitęs uniformą ir priglaudęs 
savo kūdikį po ranka, nuvedė 
vakar šešis pabėgėlius į Vaka
rų Berlyną — laisvėn.

Raudonųjų sargybinis buvo 
gerai susipažinęs su painiomis 
vielų užtvaromis prie Berlyno 
šiaurinio pasienio, nes jis ten 
stovėdavo sargyboje.

Jis apsirengė chr.Hyis^rūbais, 
nes buvo pasiruošęs per užšą- 
lusius laukus ir rūkui siaučiant 
žengti į laisvę. Jis nešė savo 
kūdikį per tris eiles spygliuo-

dė ranka. Abiem atvykus į va
kariečių teritoriją, jis grįžo at
gal atlydėti kitų suaugusiųjų.

Indija perkėlė 
karinius dalinius

Naujausios
žiniosv •

— Popiežius Jonas XXIII, sir
gęs keletą dienų, jau pradėjęs 
dirbti. Greičiausiai, kad daly
vaus šeštadienį iškilmėse, ku
riose bus baigta pirmoji visuo
tinio Bažnyčios susirinkimo se
sija. i

— JAV komercijos sekreto
rius Luther H. Hodges susitiko 
Kaire su Egipto prezidentu Nas 
šeriu.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito vakar atvyko į Maskvą, 
kur jį sutiko antrasis diktato
rius Chruščiovas bučiniu ir ran 
kos paspaudimu. Chruščiovas pa 
reiškė, kad Maskva palaikys 
ekonominius, kultūrinius ir mok 
alinius santykius su Belgradu.

— Japonija prašo Jungtines 
Amerikos Valstybes sušvelninti 
prekybinius suvaržymus su ja
ponų kraštu. Amerika dabar 
mažiau perka gaminių Japoni
joje savo kariniams daliniams 
ten esantiems. Daugiausiai sa
vo įgnloms Amerika pristato 
reikmenų iš savo krašto.

— Konge vėl neramu. Ka
tangos provincijos prezidentas 
Tshombe nenori prisijungti prie 
centro Kongo vyriausybės. Tei
giama, kad jo kariai bombar
davo centro Kongo karinius da
linius, kurie veržiasi į Kongo- 
lą, Katangoje.

— Prancūzijos atstovas Jung 
tinėse Tautose vakar pareiškė,

NEW DELHI, Indija. — In
dijos vyriausybė perkėlė savo 
daug karinių dalinių nuo Pa
kistano pasienio prie raudono
sios Kinijos pasienio, kur vyko j kad prancūzai nemokės savo
kovos. duoklės palaikyti taikos dalinius

Premjeras Nehru vis dar tiki-'į Konge.

Nelaime Vokietijoje
EGGENSTEIN, Vokietija. — 

menų, kurie buvo “pergrupuo- Dvidešimt vienas asmuo buvo 
ti” stovyklose prancūzų armijos sužeistas, keleiviniam traukiniui 
karo metu ir dabar įjungti į kas užvakar smogus į stovintį pre- 
dienį gyvenimą. kinį traukinį.

Kinijai ar Indijai...

JAY ambasadorius lankėsi 
Indijos fronto linijose

Nori žinoti, kokios pagalbos reikia indams
TEZPUR, Indija. — JAV am 

basadorius John K. Galbraith 
užvakar aplankė šiaurės rytų 
Indijoje apylinkes ir klausė ka
rininkų, kovojančių prieš Kini
jos komunistus, kokios ameri
kiečių pagalbos jie reikalingi.

“Noriu matyti kokia yra si
tuacija ir žinoti, kokios pagal-

bos kariai reikalingi”, 
kė JAV ambasadorius.

Galbraith atvyko į Tezpuro 
aerodromą Jungtinių Amerikos 
Valstybių aviacijos lėktuvu, ir 
praslinkus 10 minučių išvyko 
helikopteriu apžiūrėti įvairias 
apylinkes, kuriose vyko kovos 
tarp indų ir kiniečių komunis
tų.

pareiš

TRUMPAI Iš VISUR
— Vakarų Vokietijos kancle

ris Adenaueris vakar tarėsi su 
Vakarų Vokietijos tturmidtru 
Brandt ir socialdemokratų va
du Olenhaueriu koalicinės vy
riausybės sudarymo reikalu. Se
niau krikščionių demokratų par 
tija sudarė koalicinę vyriausy
bę su laisvųjų demokratų par
tija, o dabar bando susitarti 
su socialdemokratais.

— Uniformuotas Rytų Vokie
tijos pasienio sargybinis užva
kar pabėgo į Vakarų Berlyną 
prancūzų sektoriun. Tai pranešė 
Vakarų Berlyno policija vakar.

— Prancūzų karinis teismas 
Paryžiuje armijos kapitoną Jean 
Ferrandi, 42 metų, buvusį slap
tosios armijos organizacijos va
do R. Salano pagalbininką, nu
teisė užvakar sunkiųjų darbų 
kalėjiman 15 metų.

si gauti MIG kovos lėktuvų, 
kurių pažadėjęs Sovietų dikta
torius Chruščiovas.

ALŽIRAS. — Alžiriečių prem 
jeras Ben Bella vakar parla-

— Amerikiečiai mokslininkai 
pietų ašigalyje požeminiuose 
kambariuose augina gėles.

— Sovietų Sąjunga pasirašys 
taikos sutartį su Rytų Vokieti-

mente pareiškė, kad Alžirija per! ja, paliekant vakariečių kari-
gyvenanti ekonominę krizę. Jis 
prašė pagalbos pirmiausiai iš 
broliškų arabų kraštų.

nius dalinius Vakarų Berlyne ir 
leidžiant jiems susisiekti su 
miestu.

Pertvarkys JAV armijos 
atsarginius dalinius

Taipgi bus paliesta ir nacionalinė gvardija
WASHINGTON, D.C. — JAV 

gynybos sekretorius Robert S. 
McNamara vakar įsakė peror
ganizuoti armijos atsarginius 
dalinius, kurie bus nušluoti ir 
nacionalinę gvardiją pastatyti 
į geresnę tarnybą šaltojo karo 
krizėse.

Stipri opozicija buvusi nuga
lėta, gynybos sekretoriui pra
dėjus žygius perorganizuoti ar
mijos atsargas.

Pirmasis didžiulis pertvarky
mas 700,000 sargybinių ir at
sarginių įvyks per penkerius 
metus.

ISPANIJA IR EUROPOS EKONOMINE 
BENDRUOMENE (BENDROJI RINKA)

PARYŽIUS. — Aukšti įspanų, 
pareigūnai, kurie atvyko į Pa
ryžių, pareiškė, jog neseniai bu
vę prancūzų rinkimai pagerino 
Ispanijai progas anksčiau įsi
jungti į Europos Bendrąją Rin
ką negu buvo numanyta.

Trys ispanų ministerių kabi
neto nariai ir septyni ispanai 
pasiuntiniai dalyvavo ekonomi
nio bendradarbiavimo ir išvys
tymo reikalams organizacijos 
konferencijoje. Konferencija tru 
ko dvi dienas; ji buvo pradėta 
lapkričio 27 dieną. Ispanija yra 
šios organizacijos narė. Ispanai 
pareigūnai pasitiki, jog ir kiti

Europos Ekonominės Bendruo
menės (Bendrosios Rinkos) na
riai (šalia Prancūzijos) pritars 
ryšiarns tarp šio bloko ir Ispa
nijos. .

Europos Ekonominę Bendruo 
menę (Bendrąją Rinką) sudaro 
Prancūzija, Vakarų Vokietija, 
Belgija, Olandija, Italija ir Liuk 
semburgas.

Ispanų delegacijai vadovavo 
užsienio reikalų ministeris Fer
nando Maria Costiella y Maiz. 
Delegacijoje buvo finansų mi
nisteris Mariano Navarro Ru- 
bio, komercijos ministeris Al

berto Ullastres Calvo ir ispanų 
ambasadoriai Bendrosios Rin
kos valstybėse — Prancūzijoje, 
Vakarų Vokietijoje, Italijoje, 
Belgijoje, Olandijoje ir Liuk
semburge ir Britanijoje.

Graikija buvo pirmoji valsty
bė priimta į Europos Ekonomi
nę Bendruomenę (Bendrąją Rin 
ką) nepilnu nariu — bendra
darbiu.

Formaliai Ispanijos byla su
sirišti su Bendrąja Rinka bū
sianti pateikta šios organizaci
jos įstaigai Briuselyje sekan
čiais metais.
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VALANDĖLĖ SU TORONTO SKAUTAIS

ties ar kiek metų bėgyje) išei
na intelektualai — netgi su dak 
tarų laipsniais, kurie ir toliau 
veikia skautuose ir apskritai
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M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metu patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 
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Lapkriėio 24 d. Toronto 
skautams buvo pažymėtina — 
juos aplankė aukšti svečiai iš 
JAV: vyr. skautininkas s. E.
Vilkas, o iš Montrealio — va-; lietuviškojoj veikloj, o taip pat 
deiva Naginionis. I lygiai išlaiko gerą vardą ir

Su skautiškos vyresnybės ' amerikiečių ir kanadiečių (kur 
svečiais torontiečių skautų va- kas gyvena) tarpe, o taip pat 
dovai turėjo Ibendrą posėdį, o — darbovietėse, kartais ir labai 
po to Prisikėlimo parapijos svarbiose (pVz. net raketų ga- 
muzikos studijų
jauki arbatėlė.

“Aušros Vartų’’ tunto “Gražinos” būrelio skautės (iš kairės): 
Gražina Talandienė, Aldona Kaminskienė ir Danutė Balčienė su 
savo rankdarbiais Tautų mugėje lapkr. 11 d. Navy Pier, Chica
goje. (Nuotrauka V. Balcho)

galėtų tą skautiškąjį ryžtą par KALĖDŲ EGLUTES
salėje įvyko minimo srityje). Taigi, skauty

bė — įskelianti lietuvybės ki- 
savosios

nešti į Nemuno ir Neries bei 
Šventosios pakrantes. Dieve,

Prieš pradedant vaišintis jau | birkštį ir įtaigojanti 
nųjų šeimininkių — skaučių! vertės supratimą.
skaniai pagamintais sumušti
niais ir arbata, visiems atsisto
jus, maldą prieš valgį sukalbė
jo ps. 'Mockus.. Po vaišių kal
bėjo tuntininkas Skrinskas, ku 
ris nuoširdžiais žodžiais pasvei
kino aukštuosius svečius r—, 
vyr. skautininką Vilką ir va
deivą Naginionį. Sveikinantysis 
“provokatyviai” norėjo įtaigo
ti, kad vyr. skautininkas Vil
kas ryžtųsi ir būtų matomas 
tose pačiose pareigose ir toli
mesnių kadencijų terminus.

Tuntininkų (vyriško ir mo
teriško) —- Skrinsko ir Bleiz.

45 m. jubiliejinė stovykla — 
įvyks ateinančių metų rugpjū
čio pabaigoj — rugsėjo pradžioj 
kur nors Atlanto rajone, kurio
je dalyvausią apie 600 skautų. 
Gruodžio mėn. (šiemet) jau bus 
visiškai aišku dėl tikslios vie
tos ir kitų detalių, ypač stovy
klautojų išlaidų. Apie tai bus 
painformuoti skautų padaliniai.

Ateinančiais metais įvyks Pa 
saulinė Skautų Jamborė Grai
kijoj. Kontaktams su pasauliu 
daryti ir Lietuvos bylą viešu
mon kelti norima tenai pasiųsti

gytės 'išatrijos tunto) "buvo į2 f““* ZSt 
duota eilė informacinių žinių ir 
vienas kitas paklausimas vyr. 
skautininkui.

« P. ŠILEIKIS, 0. P-flDf Orthopedas. Protezistas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-

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

Vai. 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St, Chicago 29, Hl. 

Tel. PRospect 6-5084

s • Redakcija straipsnius tai- 
= so savo nuožiūra. Nesunau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
- rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
s kaino- prisiunčiamos, gavus 
s prašymus.

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

m
• Administracija dirba kas- s 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie ! 
niais — 8:30 — 12:00

rfiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiih"

jiems padėk
Pr. Alšėnas

Paremkime Kalėdų gerąjį 
darbelį

Lietuvių skautų vieneto pa
siuntimui į pasaulinę skautų 
Jamboree 1963 m. vasarą Grai
kijoje ir kitiems LSB reprezen
taciniams žygiams finansuoti 
JAMBOREE’S FONDO SKY
RIUS, lėšų sutelkimui, Chica-

Jau keleri metai, kai skautai goję pardavinės Kalėdų eglu- 
vykdo Kalėdų gerąjį darbelį ir, tęs. Eglutės ir pušaitės yra la- 
surinkę bei patys suaukoję, pi- bai gražios, nes šiam tikslui 
nigus siunčia broliams skau- buvo specialiai augintos. Šio

DR. J. k K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.; kasdien 19—12 vai. ir 7—9 v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lien) uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

tams Vokietijoje.
Ir šiais metais Lietuvių Skau 

tų brolijos vyr. skautininkas s. 
Eugenijus Vilkas paskelbė ge
rąjį darbelį, ragindamas skau
tus taupyti centus ir pasiųsti 
juos savo broliams, kurie yra 
reikalingi paramos.

Šiandien skautybė yra didžio-

mėn. 15 d. ankstų rytą jos bus 
tiesiog iš miško atvežtos ir par
davinėjamos prie p. p. Mikšių 
rezidencijos 2239 W. 69 g-vė, 
t. y. pusantro bloko į rytus nuo 
WesteiTi Avė, pietinėje 69 g- 
vės pusėje, Marąuette parke.

Esant didesniam pareikalavi
mui, Kalėdų eglutės bus prista-

mas — kainuosiąs apie $3000.
Baigdamas vyr. skautininkas 
Vilkas pabrėžė, kad dabar, nu. ! visuomeninio gyvenimo pirmpra 
liekamu laiku lankas skautu dė Turėsime skautusIIcJAcUII u lctllvU., id.iln.QO bAdUtU Į .... .. . w.

.. . , . ,v, , , . _ tomos ir i kitas lietuvių kolonijų lietuvybės išlaikytoja, musų .jas.

— ateityje gyvuos lietuviškos
Prašome visus 

Kalėdų eglutes
šiais metais 
įsigyti tik išIš įbrolio Skrinsko pranešime ... _ _ ------- , -o------  .............-

matėsi, kad Toronto skautai le- Pa a imus> nes asmeniniai ry gįudenįįjos veįi<ia įr vėliau vi- 'jamboree’s fondo skyriaus ir
šiai sn skautais __ žvmiai dau- -------- ------ - ------targine liga neserga. Jie veikia, . . . , suomeninis gyvenimas. Nėrėm- tuo paremti lietuvius skautus,

kruta. Pažymėtinas jų ryžtas -Iau va^ ^odą, negu kontak
— stovyklavietei žemės ploto 
įsigyjimas.

Dosniesiems lietuviams re
miant ir išpirkinėjant tos.’ že
mės “pėdas”, žemės skola mo
kama. Stovyklavietės k-to pir-

tai su jais per laiškus. Ta pro- sime susilauksime reprezentuojant mūši, tautą ki-

mininku yra brolis Stanionis.
Ruošiami planai pastatams, einamuosiuose

Iga jis nuoširdžiai sveikino To- tautinio įdėjimo, 
ronto skautus — turtingus dva- Į šį gerąjį darbelį įsijungia 
,siarir materialiniai —- su savą- visi skautai.. Jie. taupo centus, 
ja žeme. Linkėjo sėkmingo pla-, dešimtukus. Tai jų gerasis Ka
nų realizavimo. : ledų darbelis. Vyresnieji skau-

Po vyr. skautininko žodžio, tei. savo gerąjį darbelį atlieka

tų tautų tarpe.

Būkite malonūs apie tai pa
informuoti ir savo kaimynus.

Jeigu kas turėtų tuo reika
lu pageidavimų, informacijų 
prašome kreiptis į JFS iždinin-

reikaluose dar
Tikimasi tam reikalui skautus kalbėjo S. Dabkus, itin veiklus 
remiančios kūrybinės talkos iš gamtos ir gyvenimo vaizdų šau 
torontiškių tos srities intelek- dytojas foto aparatu. Jis yra 
tualų: arch. dr. A. Kulpavi- pasiryžęs Toronto skautams su 
čiaus, Banelio ir Petrulio. daryti (aukos būdu — veltui) 

Tuntininkė Bleizgytė klausė jų veiklos albumą iš 300—400

žaliukais doleriais. Prie jų jung ;ką ps. A Karaliūną, tel. LU 
sis ir skautų rėmėjai, tėvai, Vi- 5.6123. Jamboree’s Fondo
sa lietuviškoji visuomenė. 

Gruodžio mėnuo tėfbūnie visų
mūsų gerojo darbelio mėnuo. 

Atsiminkime, kad Vokietijo
je gyveną skautai gražiai mus,

Skyrius

vyr. skautininką, kada ir kur nuotraukų. Čia užsibrėžėlis nu- į lietuvius, atstovauja Europoje.
įvyks skautų 45 metų jubilie- pasakojo, kokį planą jis turi: 
jinė stovykla. nori įamžinti skautus į foto

Svečias vyr. skautininkas nuotraukas ne pozavimo, bet
Vilkas pirmiausia Toronto skau darbo ir veiklos formose, kaip 
tams ir skautėms perdavė lin- lankant ligonius, ruošiant sto- 
kėjimus iš vyr. skautininkės. , vykias, posėdžiaujant, pakėtė-

Mūsų remiami jie gali dalyvau 
ti įvairiose tarptautinėse sto-1 
vykiose, jie galės gerai pasi
rengti lietuvius atstovauti ir 
tarptautinėj stovykloj, kuri į- 
vyks kitais metais Graikijoje ir

Toliau pabėrė pluoštą gražių : liūs vargstantiems ruošiančius i kurią suvažiuos skautai iš vi
so pasaulio.

Kiekvienas savo name, kam
baryje, padėkime nedidelę dėžu
tę it ant jos šono užrašykime 
“Kalėdų gerasis ,.C‘oK-.aSf

x- , , v. LIS”. Meskime į ją kasdien at-dovų. Kaip anksčiau minėtieji ... ,1- tekamus centus, nedaugiau —

ii* t. t.minčių bendrai apie skautiją, 
pateikė atsakymus į paklausi
mus ir perdavė kai kurių infor 
macijų iš lietuvių skautų planų : 
ateičiai. Į tuntininko Skrinsko 
“provokaciją’’ dėl ateities ka-
dencijų vyr. skautininkas pa- LarinskaŲBIefei
brėžė, kad jose nebenorėtų pa-!gytė ir kit, taip — ps, ps. Ru-
S11 ' šas, Mockus, Morkūnas, Kali-

Kalbėtojas pabrėžė, jog skau nauskag ir visa eilė kitų. Todėl
tavimas ne mokykla,^ bet žai ų>oronįej gvengjų metu . . . . .
dimas. Tačiau is to žaidimo, skautigkai _ su vėliavomis _ tylame. Ai... ai ... oh ... kiek 
ypač išeivijoj, esą, daug ko mes paraduoja iškilmėse> jie sto. bus džiaugsmo!
tikimės ir siekiame kaip ir i vyklauja, žAiA, mokosi ir mo-! Visus surinktus pinigus ati-

’ ko (ypač jaunesniuosius skau-j duokime skautų vadams arba 
tukus) pamilti gamtą (tuo pa-I tiesiog pasiųskime: Mr. T. Gai- 
čiu - ir žmogų), iškylaudami lius’ 16 Lampertheim (Hessen

Taip ir praėjo jaukus vaka
ras su skautais — jų arbatėlėj.

Toronto skautai laimingi, tu
rėdami gerų, pasišventusių va-

tik centus. Randi kišenėje cen
tą ir mesk į dėžutę. Ir kai Kū- 
čių vakare susėsime aplink eg
lutę, paberkime juos ir suskai- 

ai.

Geriausia kalėdinė dovana 
vaikams

ELEMENTORIUS E
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedagogas 

Ignas Malėnas pačiu naujausiu 
metodu.

Vaikus galima pradėti mokyti 
skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu.

Elementorius yra gau š i a i 
iliustruotas dail. V. Simankevi- 
čiaus spalvotais piešiniais. Iš
leido Ateitis Brooklyne, N. Y, 
Spaudė saleziečių spaustuvė 
Italijoj. Kaina $2.50. Gaunama 
adr.: ATEITIS, 910 Wiiloughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. ir pas 
platintojus.

mokslo. Pagrindinis siekimas 
per skautiją — lietuvybės iš
laikymas, jos pagyvinimas ir 
apskritai nuoširdus puoselėji
mas.

JAV-bėse vykstančiame Kul
tūros kongrese ir visur kitur 
paskaitininkai dažniausiai 50- 
60 m. amžiaus. O kas bus dar 
už 10 metų? Taigi, reikalingi 
pakaitalai. Ir mes juos turime 
patys išsiauklėti. Viena iš prie
monių tam tikslui — skautija. 
Todėl skautų vadai ir jaunimo 
tėvai bei auklėtojai turi palai
kyti ypatingai glaudų ryšį.

Moksleiviai ir studentija, jei
gu jie nepasitenkina tik moks
lu, ibet skautauja ir veikia kito 
se organizacijose, iš jų (dešim-

I Huettenf eld, Sehloss Rennhof, 
Gymnasium, W.

po dieviškuoju dangumi — gam 
toj ir t. t.

Jie tam. tikslui, skautiškam 
“dvarui”, ir žemės nusipirko.!^ iietuviui brolis! Atliktas 
Jie leidžia pasaulio lietuvių Kalėdų gerasis darbelis tesutei- 
skautų organą “Skautų Aidą”, kia mumg tikrojo džiaugsmO; 
redaguojamą v. s. Č. Senkevi- pfasming0 džiaugsmo, 
čiaus ir kolektyvo, administruo-,
jamą L. Eimanto (tik jau gyve
nančio ne Toronte, bet kanadiš- 
kajam Londone) ir visokius ki
tokius skautiškus “stebuklus” 
išdarinėja.

Tad — garbė torontiškiams —16 d. lankysis Omahoje ir 
skautams ir linkėjimai sulaukti praves pasitarimus su skautų 
laisvos Tėvynės Lietuvos, kad vadovybe.

Litauisches 
GERMANY.

Skautas skautui brolis! Lie

Vytautas Kasniūnas

Aluminijaus,
Stainless Steel
ir Stiklo Išdirbiniai

KOMERCINES KRAUTUVIŲ 
DURYS
REZIDENCINES ANTROS 
DURYS
STUMIAMOS PATIO DURYS 
STUMIAMOS ĮTINTOS DURYS 
PIRMINIAI IR ANTRINIAI 
ŽIEMINIAI LANGAI 
THERMOPANE LANGAI 
STOGELIAI — (AWNINGS) 
TVOROS — TUREKLIAI 
KABINETAI — VEIDKODŽAI 
IR KITI NAMAMS 
MODERNINIMO REIKMENYS

KOSTAS BUTKUS

Tel. PRospect 8 2781

Rez. HE 6-1670,

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne
atsiliepia. skambint) MT 3-0001.

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

Rezid.: 3241 Wešt 661h Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
C H IR U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
ADtr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį, 
sekm, uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Narni; PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE -- NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4663 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

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

6132 So, Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
atsUlepla, skambinti MI S-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų Ilgos
2454 West 71st Street

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr valku ligos 
2737 VVest 71st Street

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

I Tel ofiso Ir rez. WA 5-2017

TeL ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehiU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Ont.
Tikrina akis lr pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rSmos 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto Iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p.

Pasitarimai Omahoje 

Vidurio rajono vadeiva s. V.
Tallat-Kelpša graudžio mėn. 15 ' (visi reikraenys tiesiai a dirbt„.

ir GRovehiU 6-1760

vių žemomis kainomis) 
5% F. H. A. išmokėjimai

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

Vėžio Ir leukemijos cheminė tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

P. p. AVA 5-338S.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

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

6: antrad. ir penktad. nuo 4 iki 8: 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tb Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad
uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
^GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

~DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU na VAIKU
MGUSPECIALISTE 

MEDTCAL BUILDING 
7156 South IVcgtem Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto Iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tei. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS F”
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. t-4 p n
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

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

chirurgija
Ofisai: 79 68 S. Western Avė tel 
GR 6-0091; 392 E. 159fh St Harvev 
m., tel. EDison 8-4388; 80 N ML 
chigan Av. gulte 808, tel. CE 6-7764. 

valandos pagal susitarimą

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS
?4,49 K(L Tel. LU 2-577#
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, IU,

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

Hm. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

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

Valandos: i-s p. m. lr 6-8 p. m.
Penkt. tik I—8 p. p.

Trečiad. lr šeštad, pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

58£2 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
aki,s ,r Pataiko akinius

Tramins — Contact Lensea
Pirmad., ketv. 10:80 v. r    7 n n
antrad penkt. 10:30 v. r". — e p DP;

šešt. 10:30 v. r. — 5 d. n 
Treč. uždaryta,.

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

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ! 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika lr specialiai

-r , chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __ 4
® vai. vak. Trečiadieniais lr se 
madieniais uždaryta, priimama , 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v, iki 6 v. v.

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

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė —• vidaus ligos 
2454 West 71rt Street 

(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v.
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR, JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. Ų 6-S p.p 
šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trpčicdieniais uždarvta
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Su. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. lr aekmad. tik aualtarua.

DR. VYT. TAURAS
t,t2XPYTOJAS IR CHIRURGAS BENDRA PRAKTIKA IR MOTERt 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W, 59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR «-5#7i 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. h 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki i 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr feitt 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61M

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą

Del valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popet,* kas. 
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehlll 6-282S

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 TVest 69 th Street
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERĮ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr seku 
tik skubiais atvejais lr aunitAnm. 

Tel. ofiso PR 6-0440, rez. HE 4-»t5

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųnette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. i 

Treč. lr šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sonth Haisted Street
Tel. ofiso OA 6-0257. rez. PR.6-66S 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Prieškalėdinis patarimas:

BOKIME TAUPŪS

Prieš Kalėdas žmonės daug 
pinigų išleidžia dovanoms ir 
kitiems reikalingiems, bet daž
niausiai visai nereikalingiems 
dalykams. Yra sąjūdžių, kurie 
bando išimti iš Kalėdų komer
cinį momentą ir grąžinti tai 
šventei tikrąją, religinę pras
mę. Bet tie bandymai bent 
tuo tarpu visai nedaug įtakos 
tepadaro. Prieš Kalėdų šven
tes visi, turtingi ir neturtingi, 
skuba į krautuves ir barstyte 
barsto pinigus, pirkdami to
kius daiktus, kurie vėliau pa
sirodo visai nereikalingi. Tai 
yra eikvojimas.

Yra gana daug žmonių, ku
rie yra turtingi ir gali leistis 
į “šventiškas prabangaš”. Ta
čiau daugiausiai yra tokių, ku 
rie, pagyvenę prieššventinėmis 
išlaidumo nuotaikomis, po šven 
čių gailisi.

Darant bet kokias išlaidas, 
kiekvienas privalo apsiskaičiuo 
ti, kiek jis gali skirti pinigų 
tokiems daiktams pirkti, kurie 
nereikalingi kasdieniniam nau
dojimui, kurie nėra gyvenimui 
būtini. Toks apsiskaičiavimas 
yra reikalingas ne tik prieš 
šventes, bet visada. Svarbu 
turėti galvoj dar ir kitą daly
ką: kokiais laikais gyvename 
ir kokios yra krašto ekonomi
nės perspektyvos.

*
Šiuo metu, tiesa, laikai eko

nominiu požvilgiu yra geri, 
nors kai kur jaučiama ir a- 
toslūgio esant. To nereikia už
miršti. Nėra, kaip sakoma, pil
nos gerovės, bet nėra ir di
desnio atoslūgio. Tokia padė
tis kaip tik reikalauja atsar
gumo ir taupumo. Šis balan
sas, jei taip galima pasakyti, 
laikinai gali išsilyginti, bet 
kiek vėliau jis gali smuktelti 
žethyn 1963 metų žiemą ir pa
vasarį. Tik gal kitų metų pa
baigoje ekonominė gerovė gali 
kiek kilstelti.

Per kelis kitų metų mėne
sius padėtis žymiai nesikeis, 
bet pramonės gamyba kiek su
mažės. Pavyzdžiui, dabar pas
tebima, kad automobilių ga
myba ir jų išpardavimas eina 
gana plačiu mastu. Jų pirki
mas yra beveik rekordinis. Bet 
taip ilgai nebus. Nedarbas ke
liais nuošimčiais padidės. Nors 
ir nelabai drąsiai, bet ekono
minių dalykų ekspertai yra 
linkę pranašauti, kad pirmo
je kitų metų pusėje ekonomi
nė gerovė laikysis gana pasto
viai, vadinas, neblogai. Kas 
bus vėliau, sunkiau pasakyti. 
Spėjama, kad pramonė dar 
stipriau pajudės. Bus daugiau

pelno ir darbų. Tam gana daug 
padės federalinių mokesčių su 
mažinimas. Tačiau nelaukia
ma perdaug stambaus biznio 
iškilimo. Atsargumas kiekvie
nu atveju bus vietoje. Kaip 
sakoma, nepaisant ir švieses
nių reiškinių, biznio proble
mos, su kuriomis dabar susidu 
ria pramonininkai ir prekybi
ninkai, nebus visai pašalintos. 
Nedarbas, kurį tenka pava
dinti chronišku, bus aštresnis, 
negu jis dabar yra.

*
Kiekvienu atveju darbo žmo 

gus, sunkiai uždirbdamas pra
gyvenimą sau ir šeimai, turi 
būti ir taupus, ir žiūrėti, ko
kie' laikai bus ateityje ir todėl 
svarbu jam turėti sutaupų 
“juodai dienai”. Jis, bešvais- 
tydamas savo sunkų uždarbį 
ir sutaupąs prieššventiniams 
pirkiniams, privalo rimtai ap
siskaičiuoti. Jis turi vaduotis 
savo protu, nes nevisada jis 
gali pasitikėti “gerų laikų” a- 
ateityje pranašautojams.

Vieno dalyko galima tikrai 
laukti, tai plataus masto kon
kurencijos tarp pramonininkų 
ir prekybininkų. Tuo atveju 
būtų bergždžia laukti gamy
bos kainų padidėjimo. Nelauk- 
tina maisto bei kitų gyvenimo 
reikmenų atpigimo. Jei, paga
liau, įvairioms behdrovėms bei 
korporacijoms bus sumažinti 
federaliniai mokesčiai, taksai, 
tenka turėti galvoje, kad dar
bininkų unijos pradės kovą 
dėl algų pakėlimo. Tuo būdu 
darbininkai turi būti pasiruo
šę ir prie streikų, kurių metu 
jiems tenka daug nukentėti.

*
Kad ir nežiūrėdami į krašto 

ekonominę ateitį pesimistiškai, 
galime vieni kitiems patarti 
nešvaistyti savo sunkiai už
dirbtų dolerių prieššventiniams 
niekniekiams. Taupumas tepa
silieka viena iš mūsų dory
bių.

Mes, lietuviai, tuo labiau tu
rime būti taupūs ,nes mes turi
me didesnių tautinių ir religi
nių problemų. Mums reikia 
išlaikyti lietuvybę, mums rei
kia pagelbėti Lietuvos žmo
nėms išsilaisvinti, mums rei
kia savo spaudą ir savas įstai
gas bei organizacijas išlaikyti. 
Tad, jei turime atliekamą do
lerį, nenumeskime jo bėt kur, 
bet Kalėdų proga skirkime jį, 
kaip Kalėdų dovaną, grynai re
liginiam ir grynai lietuviškam 
reikalui. Apsidraūskime savo 
ateitį ne vien tik medžiaginiai, 
bet taip pat religiniai ir tau
tiniai.

TINKAMAS METAS PAPILDYTI MILIJONO FONDĄ,
Labdaros sumos neapdedamos mokesčiais

J. KUPRIONTS

Artėjant Kalėdoms, seniai džių, įstatai parašyti ir fondas nes pajamas, tai bepigu jiems 
ūkininkas Lietuvoj darydavo yra. Tik vėl minusas: infliacija 'aukoti. Taip, vidutiniai imant, 
apskaičiavimus ,kiek reiks mo- fondų sumaišo aukotojų gal- . pas juos gal dažniau doleris
kesčiams, algoms ir kiek liks vas, jie dažnai nebežino kam 
kitiems reikalams. Dabar čia aukoti, o tuo ir paties aukojimo 
Amerikoj kiekvienas, gaunąs impulsas sumažėja. Kiekvieno 1 rai turi vienodai geras vietoves 
pajamas, turi padaryti jų aps- dar naujo fondo steigimas ne-'bei pasisekimą praktikoj. Paga- 
kaičiavimą ne tik savo žiniai, tiesioginiai kenkia bendram rei- liau kiekvienas gali rasti, kur
bet ir pateikti apyskaitą vai- kalui. pinigą padėti. Jei jis aukoja,
džios įstaigoms dėl išskaitymo , tai nereiškia, kad jis neturi,
pajamų mokesčio. •’ v kur pinigų dėti, bet reiškia,

JAV mokesčių sistema suda-( prps ‘'z0 rP as kad jo širdis atjaučia ne vien
ryta taip, kad pajamų gavėjai Visi fondai yra. svarbūs, ta- savus reikalus, Ibet ji gyvena
tiesiog skatinami aukoti labda- čiau vieną fondą turėtume pa- dar platesniu gyvenimu.
ros reikalams. Mat, tokios su- statyti ant kojų. Tada mūsų

maišosi, bet jie ir išlaidų dau
giau turi. Be to, ne visi dakta-

Snaudžiantis milžinasmos neapdedamos mokesčiais, nuotaika pakiltų, daugiau pasi-1 
Taip, sakysim, stambi N Co tikėjimo savimi pajustume. Ta- į Laukiant medicinos gydytojų 
paskyrė M universitetui ar Ii- da ir kiti fondai susilauktų dau ! tolimesnio gražaus pasireiški- 
goninei milijoną ar kiek dole- (giau paramos. Toks fondas yra mo, negalima užmiršti ir kitų 
rių. Praktiškai ši Co. įamžina milijono fondas, ar, kaip oficia- profesijų. Geriausioj padėty sa 
savo vardą už tas sumas, ku- liai pavadintas, Lietuvių fon- i vo skaičiumi, nuolatiniu smar- 
rios jai būtų reikėję atiduoti das. Tai būtų įrodymas, kad kiu prieaugliu ir gražiomis pa- 
valstybei, kaip pajamų mokės- i mes dar šio to verti ir kai ką jamomis yra inžinierių — archi
tį. Tik politiniams reikalams 
daroma išimtis, ir čia turtin
gesnieji turi mokėti po 100 dol. 
už lėkštę iškilmingų pietų par
tijos reikalams.

Yra pasiturinčiu ir mūsų tarpe

Lietuvių tarpe didelių tur
tuolių neturime. Tačiau gaunan 
čių per metus 10 ar 20 tūkstan 
tėlių jau turime gana daug. 
Mokesčių sistema tokius jau

dar pajėgiam, JSio fondo tiks- tektų profesija su jiems gimi 
las labai kilnus: sudėtas kapi- ningais statybininkais, rango- 
talas nejudomas, tik jo procen- vajs įr pan Tai snaudžiantis 
tai, lyg balzamo syvai, pašto- Įįeį visuomenės milžinas. Trū- 
viai maitintų — remtų liet. kul- kūmas gal tik yra dėlto, kad 
tūrinę veiklą, o, Lietuvai atga- jų tarpe dar vis neatsiranda 
vus nepriklausomybę, paremtų tokių, kaip Razma. Tačiau rei- 
jos atsikūrimą. Jei sudėtume kja tikėtis, kad šis milžinas pa- 
milijoną, kultūrinei veiklai kas judės ir gražiai reprezentuosis 
met reguliariai jis duotų apie Įįet visuomenėj lietuviška kury 
50,000 dol. Atpultų reikalas nuo jja; kai Milijono fondas pajus 
latinio elgetavimo, daugelis dar jų įnžinierišką statybinę ranką, 

stipriai kerpa, nekalbant apie bų iš anksto galėtų būti supla- j Kiek liečia pajamas, nemaža
nuojami ir vykdomi.

Ar galima tokią sumą sutelk 
pasakyti. Mano paviršutiniška tj? jei viena liet. Marąuette par 
aritmetika rodo, kad gaunantis ko chicagoj, parapija pajėgė 
metinių pajamų virš 20,000 saVo bažnyčiai surinkti milijo- 
dol., jei jis aukos labdarai tūks
tantinę, tai savų pinigų aukotų 
tik maždaug apie ketvirtadalį 
tos sumos, o kita vistiek iš jo 
būtų paimta pajamų mokesčių 
sąskaiton.

turinčius didesnes pajamas. 
Ekonomistai galėtų tikslingiau

turime ir kitose srityse dirban 
čių ir gerojo Dievulio neužmirš 
tų asmenų. Prieš užpildant “in
come tax’’ blankus, pasiunti
mas, jei jau ne tūkstantinės,

Spaudoje ir gyvenime

LIETUVA SMAUGLIO KILPOJ IR 
ESTETINIS ABSOLIUTIZMAS

DRAUGAS, trečiadienis; 1962 m. gruodžio mėn. 5 ’5

Ar Rusija gali pulti Jungtinės 

Amerikos Valstybes?

Amerikos žvalgybos atlikta Sovietų gyvenimo analizė
Šiuo metu nei militariškai, ateity, nes nauji pramonės lai- 

nei savo ūkine padėtimi Rusija mėjimai visų pirma skiriami in 
nėra pasiruošusi pradėti karą dustrijos ugdymui, karinės jė- 
su.Amerika. Gausių informacijų gOS didinimui, komunistinio blo 
apie Rusijos dabartinę padėtį ir,ko va'stybių pajėgumo stiprini- 
ateities perspektyvas duoda žur-; mui gioje šak -e Soviet vadų 
nalas Look lapkr. 6 d. nr. Zur . , , . . ,
nalas pnpažjsta Rusijos kietas '
pastangas supramoninti kraštą Pvz- cl™oyas yra davęs su- 
ir pramato šioje srityje ateityje |,rastl’ kad u2 |,oros ®°-
žymesnius rezultatus.

“Achilo užkulniai”

Dabarties Rusija turi nema
žai ir “Achilo užkulnių”. Sovie
tų transporto sistema, palygi
nus su Amerika, yra menkai iš
vystyta. Pagal dabartinius So
vietų planus Rusija niekada ne
prilygs Amerikai butų atžvil
giu. žemės ūkis pasilieka Sovie
tų neišspręsta problema. Maistu 
aprūpinimas — skurdus. Moder 
nieji metodai maistui išlaikyti 
ir transportuoji mažai tenaudo-

vietų blokas pagamins beveik 
pusę pasaulio pramonės gami- 
n'ų. Tuo gi tarpu ūkio eksper
tai randa, kad dabar Rusija. 
Kinija su visais tų kraštij sate
litais šiuo metu tepagamina tik 
ketvirtadalį pasaulio gaminių.

Pasiruošimas raketų karui
/

Pralenkusi su savo sputniku, 
Rusija ėmė grėsti pasauliui sa 
vo raketomis. Tačiau amerikie
čių pasispyrimas nukreipė pa
dėtį JAV naudai. Militarinių

jami. Rusijos ūkinis augimas, ekspertų žiniomis, dabar JAV 
nors ir panaudojant priverstiną turi tarpkontinentinių raketų 
vergišką darbo jėgą, nė kiek ne- 60 su viršum, Rusija 50—75,
didesnis kaip Vakarų Europos 
kraštų. Bendras piliečių švieti
mas Rusijoje yra toks, koks 
Amerikoje buvo maždaug 1890 
metais.

Atrodo, kad ir gyventojų skai 
čius Rusijoje auga lėtesniu ke
liu, kaip JAV-se. Amerikoje dar 
bo jėga gausiau priauga, o ir 
darbo našumas Rusijoje atsilie
kantis. Chruščiovas piešia Rusi-

ninę sumą, tai ką bekalbėti tai -bent šimtinės Milijono fon-' ->os ^vento^am® sviesi^ ateitį 
v po 20 metų, tačiau ir jų rytojusapie visų išeivijos lietuvių pajė- dui reikštų, kad jo gyvenimas . .

yra šio to daugiau vertas. i nera jau ta?p , ai STkai;7S “ 
, gyvenimas bus kaip JAV karei- 

Kai du stos vių: turės pakankamai maisto,

Polaris raketų Amerika turi 
96, Rusija — nei vienos, sun
kiųjų bombonešių, galinčių pa
siekti taikinius už okeano, JAV 
turi 600, Sovietai — 150, vidu
tinių bombonešių JAV turi 2,- 
500, Sovietai — 1,000 (iš jų 
200 gali pasiekti Ameriką), vi
dutinio dydžio raketų, galinčių 
pasiekti Rusiją, JAV turi 90, 
Rusija tokių neturi iš viso, bet 
turi daugiau raketų Europos— 
Azijos taikiniams.

gumą. Tad tėra tik organizavi
mo klausimas.

Ligi šiol gražiausiai pasireiš
kė liet. medicinos daktarų pro............ -u-------------  ,------------ , - natalnose mažai teturės

Jei lietuviški fondai tušti, tai fesija. Kodėl? Ten yra Antanas tinti tiek, kad jau šimtinę Ine- ‘ p P ’ . ’
ne dėlto, kad lietuviai neturtin- Razma įr dar keletas jam pa- šus tampi šio statomo pamink- kU. ’V’ mas us i
gi ar šykštūs, bet kad neatran- dedančių Kai kas, žinoma, pa- lo dalyviu — fondo nariu. Dau , * ° ortl S. , S? ketų, kad užpuo’ėjas išdaužtų
dam būdo, kaip pinigus surink- sakys, kad daktarai turi gėrės- (Nukelta į 4 psl.) ‘ 3S' ° piivacios
ti, — taigi organizacijos trūku-

Milijono fondo įstatai supras drabužių, tačiau bus suvaržyti

Karinių ekspertų 
apskaičiavimai

Kariniai ekspertai apskaičiuo 
ja, jog reikia nuo 2 iki 10 ra-

tebus mažai.

mai. Išrenkam valdybą, ji iš 
savo tarpo vieną paskiria iždi
ninku, tas atidaro kišenę ir lau
kia, kol kas ką atneš. Idealistų 
dai’ atsiranda ,šiek tiek atneša, 
ir daugelis org-jų dar gali ve
getuoti. Užtat gerai sugebam 
vis naujus fondus steigti. Mat, 
tas yra lengviau: keletas posė-

Daug tautinių džiovininkų — ir jų 
vis gausėja. Su ekonomine sėkme 
įsimeta dvasinė susna ir paikšas 
putlumas. Šis savųjų nulietuvėji- 
mas, svetimėjimas ir keistejimas 
rašytojo negaivina ir jo entuziaz
mo toli gražu, nekelia.

J. Daugailis..

Amerikoje teisiami komunistų vadai Gus Hali (kairėje) ir Ben- 
jamin Davis. Dešinėje jų advokatas J. Forer. Teismas įvyks gruo
džio 11 d. New Yorke. Kadangi komunistai priklauso tiesioginiai 
Kremliui ir kiekvieno komunisto pareiga yra kenkti savo kraštui 
ir padėti Maskvai, todėl jie turėjo registruotis kaip komunistų 
agentai. Kadangi to nepadarė, dabar bus teisiami.

Sovietų pramonė

Šitokią Rusijos gyvenimo 
analizę padarė amerikiečių 
Central Intelligence Agency.Ru 
s’jos gamybos proporcija, paly
ginus su JAV, yra dabar maž
daug tokiam pat santyky, ko
kiame Ibuvo 1913 metais, nors 
ateityje, jeigu Rusija gerai 
tvarkytųsi, turi galimybių pra
lenkti šį kraštą.

vieną raketą, skirtą gynybai. 
Taigi — Rusija neturi pakan
kamai raketų, kad galėtų vesti 
puolimo karą prieš Ameriką. 
Net po netikėtos rusų atakos, 
Amerika gali duoti rusams 
stipresnį atkirtį negu jų puoli
mas. Amerikiečiai turi apie 
40,000 atominių bombų. Rusai 
— apie pusę to skaičiaus. Iki 
1965 m. amerikiečiai dar turės 
1,298 tolimųjų raketų, kurių 
tarpe 234 galinčios pasiekti 
9,775 mylias; turės 600 kietojo
kuro raketų, galinčių pasiekti 

j Sovietai daro nuolaidų kas- 6,325 mylių, 464 Polaris rake- 
dienio gyvenimo reikmenims, į tų, siekiančių 2,875 mylias, 
bet nedaug jų gamina dabar ir
nedaug jų gamins netolimoj į J. Pr.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS

puikiai ją rengia! Turi būti malonu vyrui — kaip sus toje apylinkėje galimus rasti darbininkus buvo
! manai, don ja? — turėti šalia savęs tokią gražią mo- nusamdžiusi donja Barbora, kad jis nepadaugintų

terį, kaip toji mergaitė! Altamiros kumečių eilių. Bet jie visi buvo labai pri-
Niekados donja Barbora nesidomėjo Mariselės tyrę, geri raiteliai ir pasiryžę išsinerti iš kailio gelbs- 

reikalais, nė jos atžvilgiu nejautė patelės meilingo tint tam, kuris atvyko pasipriešinti Araukos vadeivei. 
instinkto savo vaikui žinduoliui. Bet, nesužadinę mo- Lyguma dar tebemiegojo, juoda ir tyli, mirgant 
tiniškų jausmų, Jono Primito žodžiai staiga sukėlė žvaigždėm, ir pagal tai, kaip būrys tolo nuo pastatų, 

i gaivalingą moters pavyduliavimą. jų arklių kanopų dundėjimas tolumoje susisiedavo
— Gerai. Tai man neįdomu — pasakė neapdai- su nutrūktagalvišku bėgimu laukinių arklių ir galvijų, 

Mariselė palaukė, ligi jis nueis, kad Jonui Primi- r*am pasiuntiniui. — Gali sau eiti. kurie, užuodę žmogų, lėkė slėptis. Jie buvo vos vos

Išvertė P. Gaučya

Antroji dalis

Mūsų intelektualinio gyveninio' negu jį mūsų tauta spėjo suvokti 
ir kūrybos žurnale “Aiduose” Nr. ir įsivaizduoti.”
8 “Draugo” romano konkurso lau- Suprantama, kad šitokioje padė- 
reatas Juozas Kralikauskas duoda tyje tenka mobilizuoti visas gy- 
įdomius svarstymus tema “Lietu-. vąsias tautos jėgas laisvės kovai 
vio rašytojo situacija dabar trem- bei reristencijai. Nuo tos pareigos 
tyje”. ' nėra laisvas joks gyvas tautos na

vieni nirmn kotmintno'a di- rys, nėra laisvas nei rašytojas.
džius pavojus'mūsų tautai - tai “Tiesa, grožinės literatūros pirma- tui pasakytų, kas buvo reikalinga, ir šis, matydamas 
gyvenamojo ploto ir lietuviškojo sis _tikslas yra meninis ir esteti- — ' ‘ J 4"
kraujo praradimas, veržiantis sla- u.1® , rašo J. Kralikauskas ir kri- „ . _  * o__
vams į lietuvių sritis. Vaizdžiai /kiškai žvelgia į estetizmo absoliu- - m njeko nebedarys. Šiuo metu jos prisisotino krau- 
primena Karaliaučiaus srities liki-'^4: Rašytojas negali nuo savo J r ,
mą. čia anksčiau buvo apie mili- taut°s atsiribojęs užaugti, subręs- J°- . .. . ................... j
joną gyventojų Visoje toje srity- ti ir kurti. Net ir grynąjį meną Bet ji pagriebė jį uz rankų ir jnirsusi kratė:
je nebuvo nė vienos rusiškos gy. Į kurdamas, jis negali išsijungti iš — Klausyk, ką as tau pasakysiu: jeigu dar kar-
venvietės. “Joks mokslininkas ar savo tautos orbitos.” tą čia atvyksi su jos pavedimais, tave užsiundysiu
keliautojas (net joks rusas nioks- Autorius primena, eilę aukštos §unjmjs 
limnkas ar keliautojas) iki ant
rojo Pasaulinio karo nieko nekal
bėjo apie ką nors rusiško Karaliai!

Nesibijok, mažyte. Jau tos vydragos dabar kulį tada juto vydragos.

Tačiau, jeigu Jonas Primitas būtų ten kiek ati- tamsesnės už naktį dėmės, bejudančios tarp nendry- 
džiau pažiūrėjęs, tuojau būtų pastebėjęs, kokį troš-; nų, ar lengvas šių šlamėjimas, gyvulių bėgimo išju-

IV

GYVULIŲ GAUDYMAS

Tą vakarą Altamiros kumečiai daug kalbėjo apievertes veikalų, parašytų patnoti- . v . v .. ,v . .. . 7. _ . ? .
nemis temomis, kaip “Konradas — Mane, mano akių šviesa? susuko jis įssi- sį Įvykį. Tai buvo pirmas atsitikimas, apie kokį kada 
Valenrodas”, “Vilius Telis”, “Or- gandęs ir užsigavęs. girdėjo, kad donja Barbora būtų kam leidusi save iš-
leano Mergelė”; primena, kad Mai- — Taip, tave. O dabar, dink iš mano akių. Kuo stumti iš vėžių. Ir kitą parytį, kai vyrai balnojo ark- 
ronis buvo tautos poetas ir patrio- greičiausiai nešdinkis iš čia! j liūs, Antanas jiems patarė:

------  eMlėtini^reiškiniir^'džiauffU^0 kad Ir Jonas Primitas sugrįžo į „Baimę” nuliūdęs,! —Būtų neblogai, kad tie, kurie turite, pasiim-
Stn«KnarveiSSml2« IStnviamš literatūros naudai jau atsipeikė- kad taiP su Juo atsisveikino jo akių šviesa. O tuo tumėte revolverius, nes gali atsitikti, kad ne vien tik 

p J jama nuo gimtosios žemės pavergi ' tarpu jis ten vyko toks patenkintas jau vien tik su gyvuliais turėsime kovoti.
mo skausmo”. “Literatūra tautai todėl, kad vėl galės ją pamatyti. Be to, ar nebuvo Į ką Pacharotė atkirto:

gerai padaręs, perspėdamas dėl kraujo, kad Luzardas — Aš revolverio neimsiu, nes jį užstačiau, bet
žinotų, kaip elgtis? dėl viso ko čia įsidedu jieties smaigalį. Jis nėra la-

Bet kai pasiekė „Baimę”, jau buvo praėjęs įsižėi- bai ilgas, tik kokių devynių colių, bet rankos ilgis jį

■ čiaus srityje. Jokio pagrindo rū 
sams ten nėra net iš žiliausios pra 
eities, kiek ją archeologija pažįs-

O tačiau rusai tą sritį dabar vi
somis išgalėmis stengiasi padaryti 
sava. Ištremti, išnaikinti vokiečiai. 
Į jų vietą' atgabenta apie 500,000 
rusų kolonistų. Visi lietuviški ir 
vokiški vietovardžiai pakeisti ru
siškais. Vykdoma brutali ir šovinis
tinė rusifikacija ir kolonizacija.

Akivaizdoje tų faktų autorius gi 
liai atsidūsta: “Taip Lietuva yra

yra kur kas daugiau negu tik žo
džio estetinis sektorius” — tai gy
vas tautos židinys, kuris šildo ir 
gina gyvybę nuo mirties.

Pagaliau autorius, priminęs dimas, ir, donjai Barborai pakartojęs Luzardo žo- pakankamai prailgina.
kraštutinio estetizmo pavojus, įspe ! džius, prapliupo kalbėti apie Mariselę: Ir taip nusiteikę, dar neišaušus, su Santu prie-

dintas. Tačiau lygumiečių aštriems pojūčiams nerei
kėjo tikresnių pažymių tvirtinti:

— Tai purvinojo Uverito kaimenė. Ten bėga 
daugiau kaip šimtas galvų.

— Ten nešasi “Juodakarčio” būrys, traukdamas 
Korozalito link.

Su aušra atvyko į susirinkimo vietą. Jau “Bai
mės” vyrai, vadovaujami donjos Barboros, buvo be- 
laukią ir susimokę išvaikyti gyvulius, kuriuos Luzar
das buvo pasiryžęs atsirinkti, nes tarp ten nakvojan
čių Altamiros galvijų buvo didelis skaičius karvių, 
kurių dar tebežindą veršiukai jau buvo atžymėti 
“Baimės” ženklu, mėgiamiausiu donjos Barboros bū
du vogti svetimus galvijus, prisidengiant savininkų 
nerūpestingumu, ūkvedžių paperkamumu.

Bet Antano budrumas įspėjo moters klastą. Ma
tydamas daugybę su ja esančių kumečių, jis Santui 
pastebėjo:

— Ji atvyko su tiek vyrų tam, kad pasitikėtum 
ir pradėtum didelio masto gaudymą, o paskui jie iš-ja ir dd oportunizmo, emigracinės! — Kad tamsta būtum ją mačius, donja! Nepa- kyje išjojo į Tamsiąją Giraitę. v .

““Skoj“™Svijoje daugįHnt?m. Ak, toji mergytė pavirto tikra gražuole! Tos: J» tebuvo vos penki ištikimi kumečiai, ku- ,sva,k’'danu > kaip yra
nai atsiausta: "raip metuva yra —Lietuviškoje išeivijoje daug! v ’ J v- — — padare kitais atveiais
atsidūrusi smauglio kilpoje: pavo- emigratinės netvarkos, erzelio, ap- akiūkstės tokios gražios! Gražesnės už tamstos, donja! riuos atvykęs rado Luzardas, ir dar trys lygumiečiai, 1 v J■nir, , X 4- i vili ,1 X-V- Xlli vrfv-v r. n m i zi _ L — _ 1 _ . _ _ __ - - * liV* Tnl/lO D VO V»1 LT O /-} O 1 11 n 11 1 V»A4- i rl n Irt n Virv r, 4-«-» 4 ln l-« <1 « X «-» -m 4- A 4- M »a • aaL! v, asm ZTJjus iš tikrųjų yra daug šiurpesnis,kiautinio ir nežinia kuo nešimosi. Jlr tokia švari, kad malonu žiūrėti. Ir daktaras taip ■ kuriuos, labai prašant, Antanui pavyko gauti, nes vi (Bua daugiau)
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KAI UODAI BŪTU PUOLAMI SU KAVALERIJOS KARDAIS
Buvęs čekų pulk. F. 0. Miksche kritikuoja NATO strategiją. Svar

biausia lengvai judą pėstininkai, po jų seka šarvuočiai. Kaip
sovietai karo-atveju veržtųsi į vak. Europą? Siūlo išeiti —

NATO armiją pakelti iki 60 divizijų

V. ALSEIKA, Vokietija

Ryšium su Vak. Vokietijoje galėtų lengvai pakelti, o mobili- ,Kai tektų griebtis strateginių i

Kaip Sovietai nužudė Banderą
Pasakoja Kerstenas, dalyvavęs žudiko teisme. Ukrainie

čiai minėjo partizanų 20 m. sukaktį

, ■— Žaizda padaryta šūviu dar
[esti išgydoma, bet žaizda pada
lyta liežuviu — niekad neuž
gyja. -Persų patarlė.

aistras sukėlusią žurnalo “Der 
Spiegei” afera, visuomenė dar 
labiau domisi busimojo, galimo 
karo strategija ir NATO plana
vimo, koordinavimo, tobulinimo 
bei kitokiais rūpesčiais. Amster
dame leidžiamame leidinyje “Na 
to’s Fifteen Nations” buvęs če
kų gen. štabo pulk. Ferd. Otto 
Miksche neseniai puolė NATO 
strategiją, ją pavadindamas 
“nusižudėlių strategija”. Jo min 
tis, aišku, pakartojo ne kas ki
tas, kaip ilgalaikis Vokietijos 
atominio apginklavimo priešas 
“Der Spiegei” žurnalas (46 nr.).

Ar įmanoma persekioti liūtus 
su artilerija?

Pulk. Miksche kritikuoja lig
šiolinę NATO dalinių manevrų 
strategiją. Esą, paprastai tie 
manevrai vyksta 30 - 60 km. plo 
čio srityse. Tačiau, jis klausia,

zacijos atveju nėra neįmano
mas dalykas susidurti ir su 200 
divizijų skaičiumi.

Pulk. Miksche teigia, kad ka
ro atveju sovietai su 60 divizi
jų užimtų frontą išilgai demar
kacinės linijos, o jos užnuga
ry būtų dar tarp 40 ir 60 kitų 
divizijų. Žinoma, ir Vakarai su
keltų visas mobilizacijos gali
mybes, tačiau jie vargiai galė
tų sudaryti daugiau kaip 4 ar 
6 rezervines divizijas. Na, o 
sustiprinimai iš JAV-bių? Jie 
galėtų atsirasti tik po trijų mė
nesių. Viena aišku, teigia pul
kininkas, jei sovietai galės būti 
saugiai atsirėmę savo užnugariu 
į parengties divizijas, tai Va
karai vargiai turės tiek dalinių, 
kad sugebėtų užimti sovietų lai
komą uždarą frontą. Dėl to ir 
sovietiniams daliniams nebūtų 
reikalo vykdyti prasilaužimą ir

kas įvyktų, jei tie daliniai karo j tam reikalui naudoti atominius 
atveju patektų į tokias sritis, ar įprastinius ginklus, 
kur operuoja pėstininkai ir pa
ruošti partizaniniam karui spe- Sovietai gel. uždangą peržengti! 
cialistai ? Šarvuočiai, girdi, bū- trijose vietose
tų sunaikinti vienas po kito,
ir tik toks karas greičiau pa- Taigi, sovietai galėtų 2-3 vie 
našėtų į liūtų medžioklę su ar- tose peržengti geležinę uždan- 
tilerijos pagalba ar į uodų per- g4 (ruožai po maždaug 150 km. 
sekiojimą su kavalerijos kar- pločio). Priešakyje operuotų 
dais. Pulk. Miksche, vadinamas maži, nepriklausomi motorizuoti 
vienu žymiųjų Vakarų karinių daliniai, o juos sektų gausūs 
ekspertų, nurodo, kad priešo pėstininkų daliniai. Tie visi da- 
ofenzyvos atveju vidurio ir va- liniai vargai galėtų būti tinka- 

! mais objektais atominiam puo
limui. Tačiau pavojus glūdi dar 
ir kitur — štai, pastebi pulk. 
Miksche, po pirmųjų atominių

atomo ginklų 
Vakarų pajėgos — silpnes

nės, tad joms iš srities tarp 
Reino ir Elbės tektų trauktis. 
Persikėlus per Reiną, vėl nebus 
įmanoma užimti antrąją gyny
bos liniją. Taigi, jau susidur
tume su desperacijos atveju. 
Šitai galėtų sukelti strateginį 
atominį karą ir jau būtų rizi
ka įsivelti į savižudybę.

Tai mintys, kurios sakytų, 
kad NATO kritikas gerokai ne
patenkintas ligšioline NATO po
litika bei strategija. Šalia jau 
minėtų, svarstytų alternatyvų 
karo atveju, Miksche iškelia 
dar vieną, niekuomet rimtai• 
nesvarstytą. Jos pagrindinis 
bruožas — sudaryti įtvirtintą 
zoną, kuri įgalintų tokį gyni
mąsi, kuriam netektų naudoti 
nei atominių ginklų, nei remtis 
“blitzkriego” dėsniais. Tokia su
stiprinta zona privalėtų turėti 
50 - 60 paprastai apginkluotų 
divizijų, o jų užnugary — trys 
šarvuočių korpai. Kokia išva
da? Jis, panašiai kaip ir prez. 
Kennedy, kelia reikalą pakelti 
įprastinių (conventional) dali
nių skaičių ir siūlo ne taip 
lengvai pasiekiamą dalyką: NA 
TO divizijų skaičių pakelti nuo 
21 ligi 60 div. armijos.

karų Europoje, ypač, jei prie
šas su atominiais ginklais pul
tų upių perėjimus, tektų susi
durti su dideliais nuostoliais.

Chao Fu, buvęs komunistinės

Tai liečia ypač Reino, Weserio sprogimų vak. Vokietijoje, maž 
ir Elbės upes, kur 1&0 km. plo- daug 40 mil. (iš 52) gyventojų 
te tėra vos 3-6 perėjimai. Pul- bėgtų iš savo gyvenamųjų vie- 
kininko nuomone, atominių veik j tU ir užblokuotų visas NATO 
smų atveju karo operacijos ar- Į dalinių operacijas. Tuo būdu so 
ba virstų paskirais susiduri- ! vietai galėtų pasinaudoti bėg- 
mais, tad būtų nelengva juos iiais, kaip priedanga savo pra- 
koordinuoti, derinti (tai būtų silaužimui toliau į Vakarus. Tai 
panašu į didelio masto partiza- didžiulis pavojus ir keista, tei- j Kinijos saugumo pareigūnas am-
ninį mūšį), arba — kovoją fron gia pulkininkas, kad niekas Va- basadoje, Washingtone, pasakoja,
tai būtų “užšaldyti” jie lįstų baruose to klausimo nėra rimtai kad PeiPin&o vyriausybė bijo žmo-
po žeme, nes tai, bent šiek tiek svarstęs. bėgo • laisvę (UPI)
apsaugo nuo atominių puolimų.
Tačiau visais atvejais, pabrė
žia karinis ekspertas, reikalin
ga ir kitokia organizacija ir 
kitokie ginklai, kaip ligi šiol.

Kuo ginklas paprastesnis — 
tuo jis patikimesnis

Karo atveju, Miksche teigia, 
pasirodys žymiai patikimesnis 
paprastas ginklas, šautuvu ar 
vad. panzcrfaustu baigiant. Jis 
galės būti naudingesnis ir ato-

TINKAMAS METAS PAPILDYTI...

(Atkelta iš 3 psl.) nėms apie šį reikalą primintų,
geliui tūkstantinės jau ne taip to1 visi rašymai ir šnekos bus 
dažnai maišosi po ranka. Ta- tik burnos aušinimas. O su pri- 
čiau jau tikrai nedaug šeimų ' minimais irgi neturime leistis 
beliko tokių, kurios nepajėgtų !i puikybes: kartą priminei, ne- 
nė šimtinės sukrapštyti taip • davė tesižino sau! Ameriko- 
svarbiam reikalui. Davus, kad nėjam kitose srityse, tai kodėl 
ir šimtinę, ji kasmet atneš fon inepasekam kitų metodais: pri- 
dui apie 5 dol. procentų, ir tuo minimai eiti’ ko1 gavėjui

minio karo atvejais, žinoma, būdu žmogus ‘tampi nuolatiniu nusibos.
mechanizuoti daliniai bus rei- iįetuviškų reikalų rėmėju. Jei j Artėjant šių metų pabaigai 
kalingi, tačiau be stiprių pėsti- daktarų skaičius ribotas, tik j Fondo vadovybė bei LB sky- 
ninkų n,febus įmanomos jokios keli šimtai, tai anų smulkesnių j riai> kiek galima, turėtų su- 
operacijos, dalyvaujant mecha- piniguočių jau drąsiai galima krusti ir kontaktuoti didesnes 
nizuotiems daliniams. Tų pėsti- foūtų prįskaityti kelios dešim-, pajamas gaunančius tautiečius, 
ninku uždavinys bus kaip tik tys, o gal ir keli šimtai tūkstan Į Smulkesnės žuvelės galės būti
versti priešą koncentruoti jo da 
linius ir tuo pačiu metu siekti, 
kad savi daliniai nebūtų verčia
mi operuoti siaurame ruože.

čių. Dešimt šimtininkų jau at-!ir toliau gaudomos bendra tvar

Chicagos ukrainiečiai šešta
dienį surengė 20 metų ukrainie
čių sukilėlių armijos sukakties ‘ 
minėjimą. Ta proga buvo su
organizuota speciali programa 
Merchandise Mart rūmuose. Da 
lyvavo visa eilė konsulų, jų tar
pe ir Lietuvos gen. kons. dr. P. 
Daužvardis.

Iškilmės pradėtos ukrainiečių 
ir amerikiečių himnais ir mal
da, po kurios sekė šauni vaka
rienė. Čia prie garbės stalo bu
vo įvairių tautų atstovai: ku
biečių, meksikiečių, slovakų, lat 
vių, estų ir kt. Lietuvius atsto
vavo L. Prapuolenis ir red. J. 
Prunskis.

Neįmanoma taikinga 
egzistencija

Ukrainiečių katalikų dienraš
čio “Amerika” redaktorius Ign. 
Bilynski priminė ukrainiečių iš
laisvinimo armiją, kuri 1942 m. 
sukilo prieš nacius, o po to ve
dė kovą prieš komunistų kolo
nializmą. Ukrainiečiai yra di
džiausia Sovietų pavergta tau
ta vakaruose. Apie 100,000 uk
rainiečių kovojo prieš pavergė
jus. Sovietai vienu metu net 
buvo priversti pasiųsti 3-4 di
vizijas prieš tuos partizanus.

1950 m. sovietai nužudė uk
rainiečių partizanų vadą Ciup- 
rinką, kas rodo, kad dar tada 
partizanai buvo aktyvūs. Įvy
kiai Kuboje, Laose, Vengrijoje 
patvirtina tai, kas jau buvo pa
tirta Ukrainoje — su komu
nistais neįmanoma taiki koegzis 
tencija, nes jie nori pavergti 
pasaulį.

Gaudžiant trimitui, minute ty 
los buvo pagerbti žuvę ukrainie 
čių partizanai.

Ukrainiečių solistė I. Maciuk 
paįvairino programą arija iš uk
rainiečių operos “Zaporožietis 
už Dunojaus” ir daina “Čigono 
meilė” (Leharo).

Nevalia įteisinti Sovietų 
imperializmo

ABN ukrainiečių sekcijos va
dovas Sharavanja pažymėjo, 
kad ukrainiečių partizanai neiš
nyko, tik perėjo į pogrindį, ir 
ateis laikas, kai pavergtos tau
tos iškils laisvos ant komuniz
mo pelenų. Ukrainoje neseniai 
pravesti “valymai”, ir to prie
žastimi buvo ginkluoti sukili
mai. žmonių nepasitenkinimas 
gyvas. Niekada negali būti sta
tus quo pripažinimo, nes tai 
būtų įteisinimas sovietų impe
rializmo.

Sovietų teroristo prisipažinimas
Aktyvi ukrainiečių veikėja 

U. Celevič svečius supažindino 
su pagrindiniu kalbėtoju Ch. J. 
Kersten, kuris savo kalboje a- 
nalizavo Vokietijoje, Karlsruh- 
ės mieste, įvykusį teismą sovie
tų agento B. Stašynskio, nužu- 
džiusio Banderą ir kai kuriuos

ka.

kitus ukrainiečių vadus. Jis, 
kaip advokatas, teisme atstova
vo I^hnderos našlę. Teismas Vo
kietijoje vyko spalio mėn. Sta- 
šynskis Muenchene nužudė uk
rainiečių vadus Rebed (1957) 
ir Banderą (1959). 'Oficialiai 
buvo manoma, kad jie mirė šir
dies ataka. Tačiau, paskutinę 
dieną prieš Berlyno sienos pas
tatymą, 1961 m. rugp. mėn., iš 
Berlyno pabėgo B. Stašynskis, 
kuris prisipažino atlikęs tuos 
baisius nužudymus.

Teisme Stašynskis 5 dienas 
pasakojo, kaip jis buvo įtrauk
tas išduoti savo seserį, kaip jį 
ruošė špionažui spec. mokykloj. 
Laisvajame pasauly jo pirmas 
uždavinys buvo nužudyti Re- 
bedą. Savaitėmis jis studijavo 
savo aukos papročius. Iš Mask
vos jam buvo atgabentas ma
žas kišeninis ginklas — cianido 
revolveris, didumo kaip plunks
nakotis. Cianido dujos žmogų 
nužudo per 2-15 sekundžių, tik 
vienu jų įtraukimu.

Cianido dujų revolveris

Sovietai jam buvo pasakę, 
kad cianido dujų revolveris pir
ma buvo išbandytas , ant gyvų 
žmonių. Kad pats žudikas nuo 
tų dujų nežūtų, pirma jis turėjo 
paimti specialių vaistų piliulę.

Kai gavo uždavinį nužudyti 
Banderą, jis pirma pasistengė 
jį pažinti. Į jį įsižiūrėjo per 
laidotuves kito sovietų nužudy
to ukrainiečio. Įsitėmijo jo au
tomobilio numerį, susekė, kur 
slapta gyvena, prisitaikė, kai 
Bandera ėjo iš namų, paleido 
cianido dujas ir nužudė.

Po to Stašynskis grįžo į Ru
siją. Jam už tai buvo paskir
tas medalis, kurį įteikė sovietų 
prez. Vorošilovas.

Pabėgimas
Kai Stašynskis filmų kroni

koje pamatė nužudyto Bande- 
ros laidotuves, jo sąžinė atbu
do. Jis apie tai prasitarė žmo
nai. Jų pasikalbėjimą slaptais 

j mikrofonais pagavo sovietų slap 
toji policija. Stašynskis pasiju
to sekamas. Kai jam su žmo
na buvo leista vykti į rytų Ber
lyną dalyvauti sūnaus laidotu
vėse, jis su žmona užpakalinė
mis durimis pabėgo iš namo ir 
pasiekė vakarų Vokietiją.

Išžudyta 10,000 partizanų
Nužudyti Banderą buvo nu

taręs sovietų ministerių kabine
tas, vadovaujamas Chruščiovo. 
Apie tai buvo prasitaręs Sta- 
šynskiui SSSR policijos minis
teris Šaliapin.

Bolševikai pačioj sovietijoj 
nužudė apie 5 mil. žmonių, nu
žudė apie 10,000 ukrainiečių par 
tizanų. Stašynskis liudijo, kad 
raudonieji agentai 1926 m. nu
žudė Petliurą. Kai Chruščiovas, 
atvykęs į JAV, tarėsi su Ken- 
nedžiu, sovietų tankai sutraiš
kė apie 500 ukrainiečių mote
rų Kingiro kone. stovykloje,

kur jos buvo ratu apsupusios 
savo streikuojančius vyrus, gin 
damos nuo enkavedistų.

Vokiečių policija ir teismas 
pagrindinai ištyrė Stašynskio 
pareiškimus ir rado, kad jie tik 
ri. Tai įrodymas, kad klastin
gas žudymas pasidarė sovietų 
pamėgtas ginklas.

Kremliaus žudikus patraukti į 
tarpt, teismą

Kerstenas kelia mintį, kad 
reikia Kremliaus žudikus pa
traukti į tarptautinį teismą. Tas 
faktas parodo vidinį supuvimą 
ir silpnumą komunistų sistemos. 
Dėl to juk ir Berlyno siena tu
rėjo išaugti.

Energingieji ukrainiečiai

Ukrainiečiai veikia. Ir šiame 
pobūvyje jie spaudos atstovus, 
kitų tautų svečius apdovanojo 
naujomis, jų tik šiemet išleis
tomis, knygomis: “Concentra- 
tion Camps in the USSR”, 
“Murdered by Moscow” (Petlu- 
ra, Konovalec, Bandera) ir 
“The Shame of the Tvventieth 
Century”.

Tai galėtų būti pavyzdys Al
to informacijų centrams.

J. Žvilb.

A VVONDERl’UL XMAS CIPT 
Cured cheese. — Ali Types. Up to 3 
years old for your holidays, or gift 
giving. Direct from our own factory.

Write for Free Brochure.
BERVVEGERS CHEESE MART
Dept. NHL. Canyon, Minnesota

sveria vieną daktarą. Tad nėra 
reikalo žiūrėti vien į daktarus.
Keletas tūkstančių po šimtinę 
ar pora — ir jau milijonas. O 
tada ir visi mes pajustume dau 
giau savo vertę ir kitiems ture- 

i tume kuo pasididžiuoti.
I Taip, čia kalbame, bet juk i , , , .. x .Sovietams įmanoma mobilizuoti I tas mintis paskaitys tik ribotas s a as> sau es re e oriUs. 

2(M) divizijų i žmonių skaičius. Ir vėl gausis.
Kiek žinoma, pagal Vakarų Ikai tos valdybos išrinktas iždi- 

karinius planus Europą numa- ninkas atsidarys kišenę

Dabar meskime žvilgsnį ir 
paklauskime, įiaip. tie visi teo
retiniai samprotavimai galėtų' 
virsti tikrove.

DIDŽIAUSIAS SAULĖS 
REFLEKTORIUS

Šiuo metu Arizonoje, Licht- 
!'field Parke, statomas didžiau
sias iš visų, koks tik buvo pa

ir
tomą ginti išilgai geležinės už
dangos. Vakarai turi 16-21 di
viziją, o Sovietai — 22 ir dar 
šešias rytų Vokietijos divizijas.

Tačiau tai ne galutiniai skai
čiai. Jei sovietai taikos metu

lauks, kol kas ką atneš. O juk 
daugelis užimti kasdieniais da
lykais, jie ir užmiršta, kad toks 
reikalas yra. Dėlto, kol fondo 
vadovybė nesuras būdo pasta
tyti specialiai tam atsidėjus) 
žmogų, žinoma, apmokamą, kad

Jis įstengs sutelkti saulės ener
giją ateities erdvių laivams. Da 
romas iš aliuminiumi aptraukto 
filmo ant 45 pėdų kauburio.

savo armijoje turi apie 160 di- jis surinktų adresus ir, pritai- 
vizijų, tai tarp Baltijos jūros: kęs atitinkamą tekstą, per laiš- 
ir Alpių jie divizijų skaičius j kanešį ir kitaip mandagiai žzmo

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBĖS, LIGOS

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

niais išmokėjimais.
BACEVIČIUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
0455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

KLAUSO IR REMIA 
Visi Plttsburgh’o lietuviai

Plttsburgh’o Lietu v i y
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA
IS STIPRIOS Tt GALINGOS

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. o. p.

Visata reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Honr

Ra.dlo Station WLOA, Braddock, 
Pennsylvantn

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

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies lr auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% VVest 95th Street 
Chicago 4 2, Illinois 

Tel. GA 1-8054 ir GR 0-4339

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. Westem GR 6-0592| 
Atdara 11-4 ir 6-8

KAN. A. STEPONAITIS

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

nuo carizmo iki bolševizmo

KNYGOJE RANDAME:
Sūduvos lygumoje, Carizmo varžtuose, Revoliucijos povei

kyje, Didžiojo karo vėtroje, Laisvės prošvaistėje, Nepriklauso
mybės dienomis, Katalikiškoje akcijoje, Ant kalėjimo slenksčio, 
Bolševizmo smurte, Antrojo karo sūkuryje, Už aksominės uždan
gos, Tarp Atlanto ir Pacifiko, Prie kryžiaus kelio.
Įrišta į kietus viršelius, 319 psl., kaina 4 dol. Gaunama adresu:

FRANCISCAN FATHERS PRESS
910 Willoughby Ave. Brooklyn 21, N. Y.

fe

KAZĮ K FURNITURE CO.
5905 So. Kedzie Ave., PR 8-1331, CJiicago 29, Iii.

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

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

JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAIČIAI

4ž% 5%
current dividend on investment bonus

4%% DIVTDENDV MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Investmento bonus mokame 4J^% dividendų kas pusmeti lr 

dar išmokėsime po 14% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

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

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečlad. uždaryta visą. dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad, „ 9 „ 8 „
Šeštad. 9 12:80

anticlpated dividend 
on Investment aoconnts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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



BOSTONO ŽINIOS
KELIONĖ PO ŽVAIGŽDYNUS nės vadovaujami Dramos sam-

~ ti ,L „ i , , būrio nariai.Dr. Romualdas Zalubas, at- .
vykęs iš Washingtono, Kultū
ros klube skaitė paskaitą: Ne
paprasti įvykiai visatoje ir as
tronomijos pažanga.

Dr. Zalubas vedžiojo klausy
tojus po galaktikų plotus. Dau-

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 9 d. 3 vai. ateitinin
kai sendraugiai šaukia savo su
sirinkimą, kuriame kalbės net

giausia lietė tolimąsias galakti- trVs Prelc&cntai: E- Užgiris, dr. 
kas, veik nesustodamas prie | Juozas Navickas ir K. Motelius 
mums visiems matomos, kurios i aPie Lietuvos, Europos ir Ame- 
viduje mes gyvename ir kurią I Ukos mokyklas. Susirinkimas 
vadiname Paukščių Taku. , vyks P- Kaladžių bute, 663 E.

Pasirodo, kad galaktikų yra , Seventh St. So. Bostone, 
visa eilė ir astronomai gal dau-! . •' ~' ■
giausia skiria laiko joms tyri-1 
nėti: Andromedos galaktika yra | 

' nuo mūsų maždaug už 750 tūks' 
tančių šviesmečių. Ypatingai i 
daug dėmesio skiriama tam tik-! 
riems įvykiams. Pav. buvo gal- Į 
vojama, kad švystelėjimas dan- i 
guje yra nuo atsiradimo naujos‘ 
žvaigždės, tikrumoje yra prie
šingai. žvaigždės eksplozija iš
meta labai daug degamos me
džiagos, kuri laibai šviečia ir la
bai ilgai dega. Kai tas praeina, 
tai lieka tik “baltas nykštu
kas” mirštanti žvaigždė.

Kas charakteringa, kad as
tronomijos mokslas dabar re
miasi daugiausia fizika ir che
mija. Astronomijos mokslinin
kai tam tikrų aparatų pagalba, 
pagal spalvas, bangų ilgį ir pan. 
nustatinėja žvaigždžių atstu
mus ir iš kokių medžiagų jos 
susideda. Ir galvojama, kad tai 
yra gana tikslus nustatymas.

Paskaita buvo iliustruojama 
specialiais paveikslais, fotogra
fuotais geriausiais teleskopais j 

ir tam tikromis diagramomis.
Kultūros klube šios rūšies 

paskaita buvo pirmoji. Susirin
kimas tikrai buvo gausus ir su
sirinkusieji domėjosi paskaita, 
iškeldami įvairių klausimų.

Klubo šį susirinkimą sveiki
no šio klubo nariai iš Kultūros 
kongreso Chicagoje — dr. J. I 
Gimbutas, dr. J. Girnius, muz. j 
J. Kačinskas ir A. Mažiulis. '

> KARIŲ DIENOS IR
“RAMOVĖS” SKYRIAUS 

SUKAKTIS
Lietuvių Karių Veteranų s- 

gos Bostono skyrius lapkričio 
25 d. minėjo 44 metų Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo ir savo 
skyriaus 10 metų sukaktį.

Minėjimas prasidėjo pamal
domis Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje So. Bostone šv. 
mišiomis už žuvusius. Ir ypatin
gai gražų tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Klimas. 
Jis sakė: “Atiduok ką esi sko
lingas”. Ir lietuvis karys atida
vęs savo duoklę, kad kiti galėtų 
laisvai ir laisvoj savo valstybėj 
laisvai gyventi ir kurti. Ameri
kos legionieriai Dariaus posto 
nariai dalyavo su vėliavomis ir 
ginklais. Pagal jų papročius net 
trimis salvėmis šalia bažnyčios 
atidavė pagarbą žuvusiems.

Po pietų vyko iškilmingas mi 
nėjimas Piliečių klube. Jį atida
rė sk. pirm. ats. pulk. Antanas 
IStapulionis, o paskaitą skaitė 
“Kario” redaktorius Raulinai
tis. Buvo sveikinimų žodžiu ir 
raštu. Meninę programą atliko 
Gintaras ir Giedrė Karosai ir 
I. Nenortienės vadovaujamos 
skautės montažą “Prie kareivio 
kapo”.

Minėjimas buvo gražus ir kul 
turingas. Sudėta aukų karo in
validams.

'■ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SKYRIUS MINI DEŠIMTMETĮ

Gruodžio 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
Bendruomenės Bostono sk. mi
nės savo dešimtmetį.

Kalbės Bendruomenės Centro 
Valdybos pirm. J. Jasaitis iš 
Chicagos, bus meninė progra
ma, kurią atliks T. Babuškinai- 
tės-Vasiliauskienės baleto mo
kyklos mokiniai ir A. Gustaitie-

Kalėdų senelis, kurio visi laukia Kalėdų metu, yra kilęs iš Šv. 
Mikalojaus. Amerikiečiai iš Santa Nikalaus padarė Santa Klaus.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

Gražiai atžymėti Maironio 
metai

Šiais Maironio metais Ro
chesterio lietuviai atliko gražų 
kultūrinį darbą. 100 metų Mai
ronio gimimo sukaktis pradė
ta Liet. Bendruomenės choro 
koncertu, kuris pavyko labai 
gerai. Didelis nuopelnas pri
klauso dirigentui J. Adomai
čiui, choro valdybai, ypač pir
mininkui P. Matiukui. Be to, 
skautų tautinių šokių grupė, 
St. Ilgūnui vadovaujant, irgi 
gražiai pasirodė.

Birželio 24 d. Lietuvių Radi
jo klubas Maironio mirimo su
kaktį minėjo per radijo valan
dėlę. Bažnyčioj buvo atlaikytos 
už velionį pamaldos ir pasaky
tas kun. Pr. Valiuko pamoks
las su priminimu, kad lietu
viams reikia semtis lietuviškų 
idėjų ir tėvynės meilės iš Mai
ronio raštų.

Liepos mėn. P. Narkeliūno 
rūpesčiu buvo surengta Lietu
vių diena. Spalio mėn. įvyko 
pagrindinis Maironio minėjimas. 
Prof. dr. A. Klimas nušvietė 
Maironio asmenį ir jo atliktus 
lietuvių tautai didelius, neįkai
nuojamus nuopelnus. Po to da
lyviai gėrėjosi solisto Stasio Ba
ro koncertu, kuriam akompa
navo plačiai žinomas muzikas 
Z. Nomeika.

Stasys Baras padainavo 8 
lietuvių liaudies dainas ir dvi 
arijas iš operų. Solistas taip 
pagavo publiką, kad turėjo pa
pildomai dainuoti. Solisto Baro 
koncertas rochesteriečiams lie
tuviams paliko neišdildomų pri
siminimų.

Be to, ta proga buvo įteikta 
Lituanistinės mokyklos moki
niams premijos už geriausius 
rašinius apie Maironį.

Minėjimą surengė Rocheste
rio L. B apylinkės valdyba. 

Kanarėlė

Ramovėnų surengtas vakaras 
paliko gražų prisiminimą. To
ronto Sietyno Dramos Sambū
rio scenos mėgėjai suvaidino 
Kosto Ostrauskio trijų veiksmų 
dramą — Kanarėlė. Režiso- 
riaus Stepo Ramanausko įdė
ta daug pastangų, o vaidintojų 
— ryžto.

Gražus darbas

Rochesterio lietuviai studen
tai atliko gražų kultūrinį dar
bą. Jie buvo žurnalo Lituanus 
vajaus vyriausiais vykdytojais, 
kurį ryžtingai atliko spalio ir 
lapkričio mėnesiais.

Kariuomenės šventė

Lapkričio 24 d. Ramovėnai 
iškilmingai minėjo Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukaktį. Or 
ganizuotai, su tautine vėliava 
dalyvavo pamaldose. Bažnyčioj 
kun. Račaitis pasakė pritaiky
tą tai dienai pamokslą. 3 vai, 
p. p. lietuvių parapijos salėj 
įvyko pagrindinis minėjimas. 
Valdybos pirmininkas J. Drau
gelis atidarė minėjimą ir pa
kvietė prof. dr. A. Musteikj 
tarti žodį, kuris įdomiai nušvie
tė lietuvių tautos rezistenci
nius kelius, palygindamas juos 
su kitų tautų rezistencijoms. 
Davė daug naujų minčių.

Pulkininkas Saladžius savo 
kalboj prisiminė ano meto Lie
tuvos kariuomenės tikslus, ko
vas ir drauge pasidžiaugė, kad 
turi garbės šia proga pasvei
kinti savanorius karius — pulk.

papildomai dar padainuoti. Jai 
akomponavo J. Šerelis.

L. B. choro moterų dešimti
nė, J. Adomaičiui vargonais 
grojant, padainavo puikią pynę 
dainų. Žmuidzinienė padeklama
vo iš Maironio raštų baladžių 
ištraukas. R. Obatis pianinu 
gražiai paskambino tris muzi
kos kūrinius. Nors jis dar jau
nas, bet muzikoj daro sparčią 
pažangą.

Dainininkės bei deklamuoto- 
jos buvo pagerbtos gyvomis gė
lėmis. Po programos pasilinks
minta. M.

Kenosha, Wis.

A.L.B. Kenoshos apylinkė ruo 
šia Maironio gimimo šimtmečio 
minėjimą, gruodžio 16 d. 3 vai. 
p.p. Šv. Petro parapijos salėj. 
Kun. R. Ramanauskas iš Wau-

Hartford, Conn.
Graži dviguba šventė

Lapkričio 25 d. Hartfordie- 
čiai lietuviai turėjo dvigubą 
šventę: tai buvo kariuomenės 
atsikūrimo ir skautų vyčių, se
serijos ir brolijos, šventė.

Kariuomenės atsikūrimo mi
nėjimas prasidėjo Lietuvių ra
dio valanda 11 vai. dieną. Ro- 
muvėnų pirm. Ignas Simonaitis 
pasakė kalbą, o Lionė Stanku- 
tė-Simonaitienė padeklamavo 
Maironio “Oi, neverk, motu
šėle” eilėraštį. Po to sugrotas 
kariuomenės maršas ir keletas 
patriotinių dainų ir giesmių.

Po pietų lietuvių mokyklos 
salėje susirinko gražus būrelis 
skautų, tėvų ir svečių. Į Hart
fordą buvo atvykęs ir minėji
muose dalyvavo ir prof. Kon
čius, kuris pasakė kiek ilgesnę 
kalbą apie Lietuvos istorijos 
liūdnus ir džiuginančius įvykius. 
Iš liūdnųjų paminėjo Lietuvos 
uniją (1569) su lenkais, Lietu-

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 5

Jis toliau vaizdžiai pasakojo, čios šeimos vyras ir žmona, abu 
kaip reikia gerbti žodį, nes nuo katalikai. Iš 36 narių toje mies-
jo tinkamo panaudojimo gims
ta ir priklauso šeima, profesinė 
aplinka ir draugystė. Kardino
las kalbėjo ir apie kilniausią 
žodį, Dievo žodį šventame Raš
te, kuriuo naudojamės ir stipri 
narnės, ir apie žmogaus žodžio 
socialinę jėgą. -— Paverskime 
žodį meilės įrankiu, — baigė 
pamokslą kard. Koenig, — ir 
padėkime visiems pavojaus me
tu.

ŽVYRAS IR ŽMONA MIESTO 
TARYBOJ

Mangalore mieste, Indijoje, į 
miesto tarybą išrinkti tos pa-

Liet. konsulato Chicagoje 
jieškomi asmenys

to taryboje katalikų yra 8.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI | 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-10501

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
0:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, UI.

Arbačiauskas Pranas, Vinco ir 
Elenos sūnus, gimęs Dekanių kai
me, Viduklės par., Raseinių apsk.

Bitautai (Bittowt) Vladas ir 
vos padalinimus ir rusų prie- Ona, iš Šiaulių, atvvkę 1920, ir TV- Radijai, hi-fi. vėsintuvai

, . . _ i c,, n ht -i rii m - • Dabar atidara ir sekm. 11 v. iki 4 v.spaudą iki pirmojo Pasaulinio : SYvene 1-542 No. Wood St. Turėjo
karo Iš džiuginančiu faktu na- dukterį Juliją ir sūnų Jon4- Karo. is džiuginančių laktų pa- K1]zansi„,~ stnnisinvns te

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St., FR 6-1998

Kuzauskas Stanislovas, Karolio . ffiK®
žymėjo Lietuvos šviesuomenės , sūnus, iš Kauno.
19 amž. kilimą iš valstiečių, o Labanauskas Pranas, Leonardo

— Dan Kuraitis, kuris lankė
si Lietuvoje ir padarė filmus 
juos rodys ir papasakos ką jis 
matė Lietuvoj. Gruodžio 7 d. 7 
v. v. kalbės Brocktone, o gruo
džio 8 d. 7 vai. kalbės So. Bos
tone Liet. Piliečių d-joj.

— Inž. R. Venckus, pavasarį 
baigęs Northeastern universite
tą išvyko į Calif. Jam buvo 
suruoštos net dvejos išleistu
vės. Sėkmės naujame darbe ir 
naujoj vietoj.

Liormaną 70 m., o Skruzdį 65 
m. sukakusius. Visi dalyviai su-' keSan’ I1L> skaitys Pakaitą apie 
kaktuvininkus šiltai rankų plo-! Maironio kūrybą ir jos įtaką 
jimu palydėjo. Toliau meninę lietuvili tautai- Kenoshos ir Ra-

Įdalį atliko skautai ir skautės, cinos lietuvh* meninės Pa3ėšos 
St Igūno vadovaujami. Per- Padainu°s Maironio dainų ir pa 

[traukos metu skautai surinko ’deklamuos Poezijos..
110 dol. buvusiems Lietuvos L. M. Kenoshos apylinkės 
kariams invalidams šelpti.

Po oficialios dalies prie ka
vos, Ramovęnų valdyba sukak
tuvininkams įteikė po gražią;
Vytį J. Draugelio rankų darbo,
o organizacijų atstovai savo Providence, R. I. 
šiltais žodžiais stiprino sava-I
norius: pulkininką Liormaną ir, — gv. Kazimiero parapijos
Skruzdį. Pulk. Liormanas, kad metinė vakarienė lapkričio 25 
ir liguistas 'buvo, bet vistiek i j. sutraukė dalyvių per 150. 
dalyviams papasakojo įdomių , Meninėj programoj Birutė Pau-

valdyba kviečia vietos ir apy
linkės lietuvius gausiai daly
vauti Maironio minėjime. Įėji- 

. mas nemokamas. Vincentas

ta šviesuomenė ir prižadino vi
są lietuvių tautą, paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybę ir da
vė mums gražų 22 metų gyva
vimo periodą. Savo kalboje pro 
fesorius pažymėjo, kad tauty
bė yra įgimta ir jos niekas ne
gali atimti ar pakeisti.

Apie Lietuvos kariuomenės at 
sikūrimą ilgą ir išsamią kalbą 
pasakė skaut. Vaclovas Nenor
tas. ,

Šios šventės proga vyr. skau
tininke Emilija Putvytė ir skau 
tininkas Vaclovas Nenortas ap
dovanoti ordenais. Taip pat or- 
denais apdovanotas ir skauti
ninkas Juozas Raškys. Be šių, 
žyminiai prisegti ir dviem skau 
tam: Reimondui Petniūnui ir 
Jurgiui Minukui.-

Meninę šventės dalį atliko 
skautės: padainavo gražių dai
nelių ir pašoko tautinių šokių. 
Dainoms pianu akompanavo Lai 
mutė Dapkutė, o tautiniams šo
kiams akordeonu pagrojo Arū
nas Šimanskis. Skautiškąją da
lį pravedė skautas vytis Vy
tautas Trečiokas. J. B-tas

■ir Veronikos sūnus, iš Šilalės vals.
Langienė - Ornastauskienė Teklė 

ir dukros Liuda ir Renė.
Sakalauskas Juozapatas iš Šiau

lių, atvykęs 1912 m.
Šalkauskai Kazys ir Stase Bart- 

kaitė ir jų dukra Aleksandra, gy
venę Melrose Parke.

Vesterienė-Vosyliutė Ona iš Ma- 
riampolės, atvykus 1908 m.

Vistartienė - Šimkutė Antonia iš 
Šilalės.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti i
LIETUVOS GEN. KONSULATĄ 

6147 So. Artesian Avė.
Chicago 29, III.

Telefonas — REpublic 7-8334

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

iš

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

Dėl informacijų, kreipkitės į l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, 11). VIrginia 7-774/

JOIN OUR
prisiminimų.

Svečias iš Europos

Rochestery lankėsi svečias iš 
Vokietijos dr. J. Grinius. Čia 
jis su ateitininkais svarstė ide
ologinius klausimus, per lietu
vių radijo valandėlę tarė reikš
mingą žodį, o parapijos salėj 
visuomenei skaitė įdomią paskai 
tą. Svečiui pagerbti buvo su-

lauskaitė ir Eugenija Rastonie- 
nė duetu padainavo Br. Budriū- 
no “Tėviškėlė” ir J. Strolios 
“Tėviškė” Be to išpildė Čiula- 
dos ir Smalio (detroitiškių) pa
ruoštą iš lietuviškų liaudies dai
nų sudarytą “operetę” — dai
nų pynę — “Subatos vakarė
lį”, kurią puikiai išpildė: 
tėvas — J. Kiela, motina — 
E. Rastonienė, duktė — B. Pau

rengta arbatėlė, laike kurios | iauskaitė, bernai — J. Staričen- 
rochesteriečiai turėjo progos su
dr. J. Grinium pasidalinti kul
tūriniais ir visuomeniniais klau

ka ir J. Gervelis. Paruošė ir 
akompanavo muz. J. Beinoris. 
Vakarienę paruošė; Paulauskie
nė I., K. Augaitienė, V. Augai- 
tė, N. Gervelienė, J. Kasparie- 
nė, E. Paškauskienė ir M. Stra- 

JSU žnickienė. Pelno parapijai liko
per 400 dol.

Žodžio socialine reikšme
Šv. Ivo bažnyčioje Romoje 

pamaldas žurnalistams atlaikė 
ir pamokslą pasakė Vienos ar
kiv.. kard. Koenig. Kalbėjo apie 
žodžio socialinę reikšmę.

— Žmogaus žodis—sakė kar
dinolas Koenig, turi būti ne 
vien tiesos, bet ir meilės tar
nyboje. — Pasakant vien pliką 
ir gryną tiesą galima kartais 
iššaukti smarkias reakcijas. Ar 
timo meilė moko atsižvelgti į 
žmones, kuriems skelbiame tie
są ar įvykį, — sakė kardinolas.

CLUB

Simais
Ra<djo valandėlės vakaras

radijo bangomis energingai ve. 
dama kova už lietuviškus idea
lus: skleidžiama lietuviška min
tis, keliamas lietuviškos dainos 
išimtinis grožis. Šis darbas ne
lengvas, reikalaująs ne tik dau 
gybės dvasinių, bet ir medžia
ginių pastangų ir lėšų.

Radijo klubo valdyba gruo
džio mėn. 1 d. Maironio metų 
užbaigai atžymėti surengė kon
certą. Kadangi iš tolimesnių 
kolonijų dainininkų kvietimas 
brangiai kainuoja, programą šį 
kartą išpildė vietos meninės 
pajėgos. Šį pavasarį atvykusi 
iš Kolumbijos ponia B. Čypie- 
nė-Akstinaitė solo išpildė pagrin 
dinę programos dalį. Čia ji pir
mą kartą pasirodė scenoje. Tu
ri stiprų, gražų, gerai valdomą

— 48 vai. atlaidai šiemet bus 
gruodžio 16 -18 dienomis. Pa
mokslus sakys tėvas A. Jurge
laitis, O.P.

— Šią vasarą iš Anglijos į 
čia atvyko Jono Natalijos Ger
velių šeima su 4-riais sūnumis, 
nusipirko nuosavą namą ir gra 
žiai įsikūrė, 2 sūnūs priklauso 
prie skautų ir vyčių, o tėvas sa
vo gražiu balsu aktyviai įsi
jungė į parapijos chorą.

— Birutė Paulauskaitė, An
tano ir Ievos Paulauskų duktė, 
įstojo į gailestingųjų seserų mo 
kyklą, bet aktyviai dalyvauja 
skautų ir vyčių organizacijose

ir gan išlavintą balsą. Jos dai- Į ir parapijos chore, o sūnus An- 
nuojamos dainos bei arijos su- tanas išvyko atlikti karinės prie 
žavėjo publiką, susilaukė nuo- volės ir pateko į prezidento gar- 
širdžių padėkos plojimų, turėjo | bės sargybą. k. m.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RvšIES fotografijos 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PREGIN PHOTO STUDIO
10(18 Archer Avc. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, mv.
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KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė
KUN. P. DAUKNYS. MIC. 

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje, ši knyga 

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiik
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4 piece 
place setting to savers

šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos. 
Šis pradinis Indėlis įgalina Jus būti DINNERWARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXWARE komplektai gau

na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui... paštu pareikalavimai 
nepriimami. on Investment

Accounts

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m, gruodžio mėn, 5

LIETUVIAI ŽAVI MINIAS
Daug šiltos lietuviškos nuo-, atre visos vietos buvo, užimtos, 

taikos šeštadienio popietę eika- į ir publika buvo dosni ploji- 
giečiams įnešė Marijos Aukšt, j mais.
mokyklos auklėtinės, pildyda- j Ypatingai gilų religinį jaus
iuos kalėdinę programą Moks- mą sudarė gyvasis paveikslas,
lo ir Pramonės muziejuje. 

Pradžioje Laima Bačinskaitė,
Marijos mokyklos auklėtinė, a- 
merikiečių publikai paaiškino 
lietuvių kalėdinius papročius ir 
priminė, kad dabar, okupaci
joje, nėra laisvės jų laikytis. 
Mergaitės pasveikino J. Dauž- 
vardienę jau 20 m. globojančią 
šią programą. Jai sugiedojo “II 
giausių metų” ir įteikė rožių

kur Mariją vaizdavo N. Janevi- 
čiūtė, Šv. Juozapą — L. Ku- 
dirkaitė. Choro giedama “Ty
liąją naktį” giliai krito į širdį. 
Programa fcuvo giliai lietuviš
ka. Ją pildė 85 mergaitės.

Lietuviška eglutė pastatyta 
pirmoje vietoje. Marijos Aukšt. 
mokyklos auklėtinių dailiai šiau 
dinukais papuošta, ji traukia 
praeivių dėmesį. Seselių kazi-

puokštę, papuoštą tautiniais nūeriečių vedama Marijos Auk- 
kaspinais. Įštsn. mokykla — pagarsėjo lie-

Sekė dainos: Maironio Nau- tuviškomis eglutėmis ir šiemet 
jelio Jaunimo giesmė ’, J. gavo užsakymus iš kelių vietų
Zdaniaus “Siūbau, lingau”, B. 
Budriūno “Tėviškėlė”, Vanagai 
čio “Ei, Kalėdos”, kompoz. sės. 
M. Bernardos vadovaujamas 60 
mergaičių choras pasigėrėtinai 
padainavo.

Gražaus įvairumo įnešė S. 
Velbasio paruoštas D. Geštau- 
taitės ir A. Tamošiūnaitės at
liekamas baletas “Jonukas ir 
Magdutė”, sudarytas iš lietu
viškų šokių pynės. Vienos po
ros atliekami šie stilizuoti šo
kiai buvo publikai patrauklus 
įvairumas.

Nuskambėjo lietuviškos reli
ginės giesmės: M. Petrausko 
“Skubinkit, piemenys”, J. Švedo 
“Betliejaus prakartėlėj”, B. 
Markaičio “Piemenėliams”. Gie 
smės skambėjo pagaunančiai.

Itin patrauklus paįvairini
mas buvo chorui dainuojant, 
jaunų baletininkių inscenizuota 
jungtinė daina: “Mane motulė 
barė — Mikita”.

jas paruošti. Į šių metų lietu
vių programą muziejuj atva
žiavo ištisa Riverside Aukšt. 
mokyklos rusų kalbos grupė, 
vedama lietuvio mokytojo.

J. Daugi.
To paties šeštadienio vakari

nėje muziejaus programoje (7 
ir 8:30 v. v.) lietuviškąsias Kū
čias ir šokius demonstravo A- 
teities šokėjų grupė. Pradžioje 
buvo suvaidinta pasiruošimas 
Kūčių vakarienei, pačių Kūčių 
valgymas ir tuo pačiu susiję pa 
pročiai bei burtai. Vėliau sce-

mon buvo išvestas ir lietuviškas 
Kalėdų Senelis, nemažas būrys 
džiūgaujančių vaikų, ir besilink
sminančio jaunimo. Patys jau
niausieji pademonstravo lietu
viškuosius žaidimus, o vyresnis 
jaunimas pašoko, retkarčiais ir 
uždainuodamas, Kubilą, Rugu
čius, Subatėlę, Lietuviškąjį val
są, viską baigdamas gyvai ir į- 
domiai stilizuotu suktiniu bei 
lietuviškais Kalėdų linkėjimais.

Labai gerai, kad visa prog
rama buvo paberta ne palaidai, 
bet apjungta vientiso vaidini
mo formon. Gal kiek pačiame 
vaidinime buvo pasigesta rim
tosios kalėdinės nuotaikos. Ki
tataučiui galėjo susidaryti įs
pūdis, kad lietuviai Kalėdose 
tiktai valgo, pokštauja ir šoka. 
Kūčių vakarienėje buvo puiki 
proga prisiminti ir kitus šeimos 
narius, negalinčius kartu būti 
prie Kūčių stalo, vargstančius 
Sibire ar kur nors kitur, palie
kant jų kėdes tuščias. Sveti
ma jai publikai tai būtų darę įs
pūdžio, priminę mūsų laisvės 
kovą ir pan.

Žiūrovų abu vakarinius spek
taklius buvo pilna salė. Ateities 
šokėjam, jau devyniolikti metai 
pildantiems čia kalėdinę lietu
vių programą, priklauso visų 
lietuvių nuoširdi padėka, k. p.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE B E A L ESTATE
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NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
Ant kampo mūras. 2 butai ir 3 

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

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

Prie Jaunimo Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $19,300.

1 % aukšto mūras. 8 metų. 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24,500

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

10 metų mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
ir 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. Perėti nuo $3 2,700.

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

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

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

Naujas mūras. 5% kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $13,500.

0 kamb. bungalovv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $1 3,700.

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

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

Mūr. bungalovv. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50 p. loto. $19,500.

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

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$200 nuomos. Alyva šildym. 18,000.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20,000 ar mažiau.

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

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

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

Pajamų bungalovv, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,600.

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 Wesf 69th Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

Mūr. 4 kamb.. 10 metu, garažas, i Med. 4 kamb.. 33 p. lotas, gazo
30 p. lotas. M. p. $18.500. 'šildymas, M. p. $1 0,250.

Mūr. B kamb., 4 mieg.. 10 metų, Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug
garažas, 71 ir California. $20,800. j priedų, M. p. Tik $20,600.

Mur. B kamb.. 3 dideli mieg. Ga- Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas 
ražas, 65 ir Fairfield. šildymas. M. p. $16,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 65fh St., HE 6-5151
2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 

garažas. Briglit. Pk. skubiam par- 
j davimui. $19,900.
| B butų mūr. po 5 kamb., 60 p.
3klypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti
' 55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke- 
I ramikos plytelių vonios. Alyva karš
to vand. šildymas. Garažas $250 mėn.

) pajamų. Savininkas apleidžia miestą,
'$31,900.

6 kamb. medinis. Nauja gazu šilu
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai.
Arti 59-os ir Pulaski. $13.900. Skam
binti poniai Jakubėnienoi

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
|p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai

I turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17,900.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
wood. Tiė $17,000.

1 54 aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

3 būt. mūrin. 4—6—3, nauj. at- 
rem, atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 67 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi — STASYS NAVA- 

GRUCKAS (Stanley Norman) ir 
MYKOLAS (Mike) NAVAGRUC- 
KAS. Jieško jų motina Stasė Na- 
vagruckieųe. žinantieji bet ką apie 
juos, prašomi pranešti šiuo adr.: 
Stasė Navagruekienė, 44 Beacons- 
field Avenue, Toronto 3, Ont., 
Canada.

6 54 kamb. visai naujas mūr.. 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šiid. gazu. $22,450.

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

2 a. apartmenlinis, nauja šilima 
gazu, 2 a. garažas, pajamų apie 
$14,000, M. pke. Tik $89.000.

2 butų ix» 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26.400.

5 butai ir biznis. Labai geroj vie
toj, M. Pke. Įmokėti tik $15,000.

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

3 mieg., 3 metu mūras, Brighton 
p. Tik $2 1,800.

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

2 butų mūras. Geros pajamos, 
Gage p. $19.000.

Liuksus B kamb,, 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 54 vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas polis, rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

Gražus liūtas ir taverna sų visais 
įrengimais, geras biznis. M. pk. Tik 
$24,900.

Visai nauji mūr. modernūs pa
nai po 3 lr 4 mieg. Nuo $17,000 
lkl $22,500.

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

Mūr. 2 po B, geras, Brighton Par- 
ke

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,400. 
Mūr. S metų, 2 po 654 kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 Ir 8 kamb. Brighton Parke. 

$22,500.

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500..
3 bntai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

seboard šilima. Apsauga nuo potvy- 
niOy $21,500.

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

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

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,000 1 Savininkas išsikelia į Europą. Rėi- 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotris $19,900. ! kalinga, greit parduoti. Geras 6
154 aukšt. 5 lr 3 kam., gar. $10,900. kamb- 3 mieg modernizuotas bun-* V , galotv. Prie 6 2-os ir California.
Turime gerų bargenų, patikrinkite. Daug vcį.tingų priedų, žema kai-

BUDRECKAS A. Norkus Real Estate

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

-0-

KALĖDINES KORTELES
Christmas Cards

“Drauge” jau galima gauti įvai
rių kalėdinių kortelių. Dabar jau 
pats laikas siųsti užsakymus, nes 
nuo užsakymo iki gavimo praeina 
apie dvi savaites laiko. Gi prieš Ka
lėdas paštas būna labai apkrautas, 
todėl galima pavėluoti su prisiunti- 
mu.

RINKINYS NR. 1
i A._ Nauji įvairūs, gražūs religiniai 
' Kaiėdti vaizdai su naujais lietuviš- 
Ikais sveikinimo tekstais, kuriuos spe-

J. Daužvardienė padėkojo cla,’ai šiai progai paruošė žinomas 
L J poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra

Muziejaus vadovybei, o taipgi 21 kortelė. Kaina $1.50
J J „I c. Rietuvių dailininkų: P. Augiaus,

Sv. Kazimiero seselėms, ypač . v. K. Jonyno, P. Kiaulėno, J. Pau- 
‘ tieniaus, J. Steponavičiaus ir T. Va
liaus. seniau išleistų 16 sveikinimo 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 2 
Naujos V. Tubelicnės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių;
1) Naujos žymių pasaulinių meni

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

2) Naujos. Jos pačios pieštas “Ka- 
cūil.S 4« ledų Senelis” su dovanomis. Dėžu-Pradėš aušrele austi . Seke jų tėję 12 kortelių. Kaina .$2.00.

sės. Bernardai, kad muziejoje 
būna taip graži programa ir 
tokia jų puikiai papuošta eglu
tė. Mažytė lietuvaitė sės. Ber
nardą apdovanojo gėlių puokš
te.

Margaspalviais tautiniais dra 
bužiais apsirengusios mokslei
vės dainavo liaudies dainas: 
“Staugė vėjas”, “Pavasaris”,

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

Nusižengimu išvengimas

šią knygelę paruošė mokytoja 
Magdalena Šulaitienė ir Pranas 
šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kai, buv. Cook apsk. prokuroro 
pad. Knygelės kaina 35 ct. Pini
gus su užsakymais siųsti:

“DRAUGU S"
4545 VV. 63rd St. Chicago 29, Ilk

Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms

1 5ž AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 mėtų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų ■— šiuo me
tu 2 54 kamb. išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kaina $19,000.

10 METŲ MUR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA IR 0 KAMB. BUTAS

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

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

2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. WA 5-5030

CONTRACTORS

f

pašokti: jonkelis, gyvataras, iS1|t>afc^etStI5'eeS8U kortelės. Kaina
malūnas. Rūtos draugijos šo- $1-50-
kėjos vikriai šokius atliko. Ako ' rinkinys nr. 4

, • v * m m X* Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka-rdeonu grieže A. Tricys. Tautl- lgdų vaizdai su angliškais sveikini- 
nius šokius paruošusi sesuo M. &:“s, StA«&
Consolata, R. Kavaliūnaitė jr | lutėje kortele. Kaina $1.00.
_ „ , ... . Užsakymus siųsti;I. Sabaliunaite. Malonu, kad Įs
tengta įnešti išradingo nauju
mo. Lietuvių programos tiek 
patrauklios, kad ' muziejaus te-

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

WESTWOOD LIOUORS
2441 W. 69th St., Chicago, Ilk, PR 6-5951
KING’S RANSOM, Seotch VVhiskey

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

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

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

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

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

★ ★ LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
lių dėžė .......................................................................... $5.1Q

CRYSTAL ROSE, Portugalijos vynas
4/5 ... . ....................................................... $1.05

★★ SICIIJAN GOLD, nepaprasto skonio
Italijos vynas, 4/5........... $2.49

★★ URQUELL PILSENER, Čekoslovakijos
alus, 24 buteliu dėžė ..........  ........................... $8.50

Prie čia pažymėtų kalnų taksai pHškaitomi atskirai- šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gerintai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesni kieki 
pristatome i namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

naujoms gerai parinktoms liet.' 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame dos sklypo ramioje Marąuette Pk 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome j fifld>’mas ^zu. Kilimai ir
už 7.50. dol. I 2x5 BRIGHTON PK.

Labai švarus mūr. namas prie lie
tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26,500. 

5 TR 4 KAMB. MAROUETTF. PK.
10 metų l1/^ aukšto aukšto 10 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 VVest 63 rtl Street 
Chicago 29, Illinois

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., VIctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRosp. 8-5875

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

Z2 iki 5 vai atidaryta tik 6211 S, VVestern Avė. krautuvė. -

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

Ten pat 6 kamb. tvirtas bung.
$16.200

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

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 5 5 pėdų sklypo. Luxus 
butas — geros pajamos. $3 5.000.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

72-ra ir Mozart, Mūr. bungalovv, 
5 kamb., garažas, $18,700.

Prie Mmrųuėtte P-ko naujas bun
galovv, 5% kamb. $17,300.

B butų mūr. 2 metu Bargenas. 
$62,000.

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

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

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

414%
Naujas ankštas dividendas numatomas 

mokėti ant Investavimo sąskaitų nuo vasario mšn, 1 d., 1992 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D, 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Alinnc. PIRM. ir KETV............................... 9 ▼. r. lkl 8 p. D.VMLHnVUo; ANTRAD. ir PENKT..................... I T, r. Iki 5 U. p.

ŠEŠTAD. I v. r. lkl 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

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

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

25 akrai ąžuolyno, su namais, kai
na tik $7,000, įmokėti $1.000.

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

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Povter, Ijemont, III., CIj 7-6675

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

BRIGHTON PARKE 
2-jų aukštų medinis namas —

krautuvė ir 4 kambariai užpakaly 
ir 6 kamb. butas 2-me aukšte. 
Rūsys. Karštu vandeniu-gazu ap
šild. 4602 S. Rockvveli St.

LA 3-1083

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

REpublic 7-89 4 9 
2801 W. 69th St.. Chicago

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gntters, Dovvnspouts, Stogai, Dnm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar. 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, f 
m. garantija. Dedame naujas “coo- 
per-alloy” rinas — "gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios. kainus. Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie
niais.

UA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS |
Statome šiltu oru pučiamus pe_ 
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

IŠNUOMOJAMA FOR RENI

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

Išnuomojamas gražus kambarys, 
2259 S. Westem Avė. Vyrui ar 
moteriai.

Išnuom. atskiras namukas — 3 
kamb. ir virtuvė. Pageidaujama 
viengungis. Skambinti 523-5291.

Išnuom. 6 kambarių butas. 
4602 S. Rockvveli St.

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 

^KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 -5153

PARDAVIMUI

PARDUODI A. UAUIO ŽODYNĄ
— abi dalys liet.uv. - angliškas ir 
angliškai - lietuviškas. Kieti viršer ' 
liai. $15.00. J. Sklnderis, PO Box 
305, Clinton, Ind. j

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui DUtlnlni 

GA 5-5867

DĖMESIO !

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. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas h 
‘Draugas”.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, Hl.

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



Chicagoj ir apylinkėse DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m, gruodžio mėn, 5

ansamblis PAGERBĖ sa
vo VADOVĄ

Praėjusį šeštadienį susituokė 
muz. F. Strolia su T. Pupinin- 
kaite. Prieš tai, lapkričio 18 d. 
Lietuvių Auditorijoj gausus bū 
rys Bridegpbrto Moksleivių an
samblio tėvelių, svečių bei to

nų, kurių metu išryškėjo ir i Į 
nauji dainininkai, kun, Veng-1 
ras, sodriai traukė “Pasėjau ’ 
linelius ant pylimo”, kun. Lu
košius —- “Noriu miego saL 
daug miego”, Bružas — “Du 
broliukai kunigai’’ ir t.t. Sma
giai užbaigtas pirmas Tėvų Ma- • 
rijonų Bendradarbių subatvaka

būrelio rėmėjų, kur buvo su- Į ris Roselande. Subuvime daly-
ruoštos priešvestuvinės vaišės 
muz. Faustui Stroliai, svečiai

vavo svečių ir iš kitų parapijų, 
vietinių galėjo būti ir daugiau.

turėjo progos susipažinti su Te ' Linkėtina skyriaus valdybai dėl 
rese Pupininkaite, kurią, jauna- J to nenusiminti, pradžia visuo- 
sis veikėjas pasirinko gyveni- jmet esti sunki. K Br.
mo drauge. J LIETUVIAI SOLISTAI 

ROSELANDE
Kad šis vakaras gražiai pra- '

eitų, daug pasidarbavo St. Vis-
čiuvienė, E. Spaekauskienė ir ... . . , ... „.v Neseniai nuskambėjo Kultu-El. Vaiceliumene. Programą is-, , .... ..... U . ‘ros kongreso rezoliucijos, kelti,pūde ansamblio vaikučiai padai i,. , v . v I■ ,T. lietuvišką švietimą, puoseleti:nuodami keletą dainelių, o Ni- • , L - , d. ... v; _ - , . , muziką, meną ir kitas sakas,jolė Visciute padeklamavo, sa- _T. , ... x v. . v ... ., _ , T . .v..,- Viskas liktų gražiais žodžiais,vo kūrybos. Jane Paškevičiūte.. . . * °

, , . , • , . , , , i . jei darbais neirodytume. O to-paskambmdama keletą dalyke- J
, ii - i -j— kia. praktiška pamoka čia pat. ,lių, įrodė, kad ne veltui leidžia ■ • , , A. . r, r, rr j • Roselando Lituanistikos mo-laiką. Kad ir tėveliai dar ką .< j .kyklos tėvų komitetas rengia |

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. *j“ A

MARIJONA MILERIENE
(P O C A I T Ė)

Gyveno 1815 Wesf 45th Street
Jau suėjo šešeri metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimų mamutę, kurios nete
kome 1956 m. gruodžio 20 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsi
me užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžinų 
ramybę.

Už jos sielų užprašytos1 šv. Mišios su egzekvijomis 
ketvirtad., gruod. 6 d. 8 vai. ryto ir ketvirtad., gruod. 
20 d., 8 vai. ryto Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Marijonos Milerienės sielų.

Nuliūdę: Duktė ir žentas — Josephine ir Petras Krzyzak

Ps. ALBERTUI KERELIUI ir jo žmonai, jų uošviui
ir tėveliui

A. -Į- A.
V. AUSIUKAIČIUI mirus,

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Chicagos Skautininkių-kų 
Ramovė

J. F. IIIIIHIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

nors gali, įrodė. Jonas Spačkau- 
skas, jausmingai padainuoda
mas “Kur tas šaltinėlis”.

Programą puikiai .pravedė EI. 
jVaičeliūnienė. Tėvelių variįu ji kylant£ žvaigždė 
jauniesiems linkėjo laimės, yasaitis

Atvykdamas į šį koncertą, at

koncertą mokyklos išlaikymui 
paremti. Programą atliks mūsų 
operos žvaigždės: St. Baras ir 
Danutė Stankaitytė. Ir nauja 

pianistas A. CHICAGOS ŽINIOS
džiaugsmo ir gražios ateities. 

h Kad jų gyvenime visada skam
bėtų lietuviškos dainos, ir sve
čiai nenuilstamai traukė posmą 
iki vėlyvo vakaro,

Bridgeporto Moksleivių Tau
tinio ansamblio mokiniai, savo

liksi , du . didelius kultūrinius 
darbus; paremsi lietuvišką švie

ŠERIFAS IR TEISĖJAI 
SIEKĖ

PRI-

Naujas Cook apskrities šeri-
tto* ir paMkys! mūSM. muziką.^ Riohard ogilvie ir « M». 

Lietuviškas švietimas > nepa
vydėtinose sąlygose. Mokyklų 
išlaikymo našta krinta ant tė

jai išrinkti ar perrinkti teisėjai 
prisiekė ištikimai eiti savo pa
reigas. šerifas Ogilvie pareiš-mokytojui muz. Faustui Stro- Vų. Mažos kolonijos nepajėgios kad’įq uradės žūtbūtine 

liai įteikė gražų adresą, kurį tokią nąštą pakelti. Kviečia tąl- 
meniškai paruošė E. Vaičeliū- kon lietuvišką visuomenę. . Kai 
nienė. Mokinių vardu pasveiki- daug,, stos — visados, daugiau C?

J. šuopytė ir R. Stumbrą, padarys.no
įteikdami ir dovanėlę — knygą. Mūsų solistai nežiūri, ar di- 
Vietoj gėlių eiliuotus sveikini- deię, ar maža lietuviška kolo- 
mus padeklamavo Vyt. Spač-^mja; ar tūkstančiai,. ar šimtai 
kauskas ir savo kūrybos—Ni- žiūrovų. Jie džiaugiasi atradę 
jolė Visčiūtė, savo dainos virpesį lietuviškoje

Nuoširdžius linkėjimus išreiš sieloje. Būkime ir mes su jais, 
kė P. Dambrauskas ir kiti. Ko- sudarykime sąlygas ir kitatau- 
miteto pirm. J. Spačkauskas į- ėiams grožėtis lietuviška daina 
teikė F. Stroliai dovaną, prie aukšta solistų dainavimo 
kurios gausiai prisidėjo tėve- technika. Tegul visi pamato ir 
liai ir svečiai. T. Pupininkaitei išg-įrgta, kad lietuviška kultūra 
buvo įteikta graži puokštė gė- ,yra pasiekusi aukšto lygio, 
lių.

F Stroliai savo kalboje iš- gruodžio 8 d. 8 vai. va-
reiškė nuoširdžią padėką tėve- kare- pnpildysite Visų Šventų- 
liams už malonią staigmeną ir JU Par- naująją salę (108 irSta 
jiems reiškiamą nuoširdumą. te), būsite įgyvendinę prak-

Tėvų komitetas dėkoja ren- tiškai H Kultūros kongreso ke- 
J. Plačas

kovą su “sindikatu”, ir pasi
reikš kaip apskrity, taip ir pa
čiame Chicagos mieste.

NORI PAPILDYn VALSTY
BĖS IŽDĄ

NUBAUDĖ PO $50 UŽ ŽU
VĖDRŲ ŠAUDYMĄ

Du vyrai turėjo užsimokėti 
po $50 pabaudą kiekvienas už 
trijų žuvėdrų nušovimą prie 
Dės Plaines upes. Įstatymai 
draudžia žuvėdrų šaudymą.

UŽTROŠKO RŪSYJE

Trys asmenys užtroško apar- 
tamentinio namo rūsyje prie 
4026 W. 21 gt. Nakies metu jie 
buvo užkūrę dujinį šildytuvą, 
kuris, išsekus orui, užgęso ir 
juos amžinai užmigdė.

| Žmogaus jėga tuomet tepražįsta 
: ir lieka pašvęsta, kai iš jos išau
ga rūpestingoji ir veiklioji meilė.

Fr. W. Foerster

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARĄUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

gėjams už jų įdėtas pastangas 
ir triūsą beruošiant šias vaišes, 
o gerbiamiems tėveliams už jų 
malonų bendradarbiavimą,

—EI. S.

MARIJONU PARENGIMAS

lėtą rezoliuciją.

BRANGUS AUTOMOBILIO 
PASTATYMAS

EI. Samienė, Tėvų Marijonų $3, 
Bendradarbių Chicagos apygar 
dos pirmininkė, ir visos eilės 
organizacijų steigėja, praeitą 
šeštadienį Visų Šventųjų parap. 
salėje trumpu žodžiu pradėjo 
Tėvų Marijonų bičiulių subuvi
mą Roselande. Klebonui kun.
P. Lukošiui sukalbėjus maldą, 
programai vadovauti buvo pa
kviestas kun. Vengras, MIC, ku 
ris su humoru ir dainomis ne
nuobodžiai vadovavo progra
mai.

Tėvų Marijonų Bendradarbių 
naujai įsteigtą skyrių Roselan
de sveikino kun. A. Naudžių-, 
nas, MIC, K. Bružas Balfo var
du ir kun. Pranas Lukošius, 
Visų šventųjų parap. klebonas, 
kuris pasakė daug palankių žo
džių marijonams ir dienraščiui 
Draugui. Be to, pažadėjo šiam. 
naujam skyriui visokiaropą pa
ramą, užtikrindamas tėvus ma
rijonus, kad šis skyrius kas 
kari didės.

Meninę dalį išpildė sesutės 
Aušrelė, Danutė ir Jūrate Vai- 
čeliūnaitės, Čikagiškiams VąiČe 
lįūnaitės yra žinomos kaipo ge
ros kanklininkės, šį kart jos 
prie kanklių muzikos pridėjo 
dainų ir eilėraščių. Kiekvienas 
jų pasirodymas buvo dalyvių 
šiltai sutiktas. Pabaigai buvo 
sudainuota kėlėta bendrų dai-

Kari B. Mara, socialinių mok 
slų profesorius Western Illinois 
universitete, kalbėdamas Chi
cagoje, pareiškė, kad -Illinois 
valstybė galėtų dapildyti savo
iždą 50 milijonais dolerių. Rei- „ ~ , v. .
kia tiktai legalizuoti arkliu lenk lr 15 ra?», Pa
tymų lažybas, padidinti taksus » Columbus & Ch.eago

RENGIASI KALĖDOMS

.Policija ieško vagilių nuva
žiavusių su sunkvežimiu, kuria
me buvo 86 televizijos aparatai

už alaus, pardavimą, ir taip pat 
padidinti taksas už tabakos, iš 
skirus cigarečių pardavimą.

PAŠALPOS GAVĖJAI 
RANDA DARBO

Chicagoje, Yellow Cab kom
panija ieško 300—400 taksi vai 
ruotojų. Kompanijai į pagalbą 
atėjo Cook apskrities pašalpos 
davimo biuras, kuris jau parū
pino ir pramokino 17 vairuoto- 

ir

Motor Freight kompanijos san-

i Chicagos miesto centre už 8 
valandų automobilio pastatymą 
reikia mokėti nuo 75 centų iki jų ir greitu laiku parūpins

dėlio 3200 S. St. Louis.

ŽEMĖ ESANTI SENESNĖ
Pasinaudojant radioaktyvinė- 

mis medžiagomis iki šiol buvo 
apskaičiuojamas mūsų Žemės 
amžius apie 4,500 milijonų me
tų. Tačiau dabar mokslininkas 
E. K. Gerling tvirtina, kad Že
mė yra senesnė — galinti tu
rėti apie 6 bilijonus 500 milijo
nų metų.

A. A.

VITOLD WITKIEWICZ
Gyveno 3821 W. 55 St.

Mirė gruodžio 4 d, 1962, 3 
vai. ryte.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Jan
kaičiu kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Genovaitė Kančiauskas, 
švogeris Juozapas ir ju duktė. 
Helen Norimi su šeima, bro
liene • Lmily - \\i.tlkie wiez, - brol
vaikiai ir sesers vaikai: Har- 
riet Grezak. Louis Witt. Wal- 
te.r \Vitkiewicz. Bruno VVitt, 
Julia G’ConnelI. Krank Pae.e- 
wiess, Stanley Paceivioz ii' jų 
šeimos.

Lietuvoje liko brolio sūnus 
Walter Witkiewiez. Kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami.,

Kūnas pašarvotas Artta.no M. 
Phillips koplyčioj 3307 So. Li
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
gruodžio 7 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėtas } Gimimo 
Pan. Švenč. parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero ka-pines.

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

Nuliūdę; Sesuo, švogeris ir 
kili giminės.

I.aitl. direkt.. Ant. M. Phil
lips, Telef. YArds 7-3101.

Laidotuvių Direktoriai

MSZlEIK&sEVANS
6845 SO. VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIfiKOfl 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAINOM* VIETA 

REpublk 7-8606 REpublie 7-8801

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

pramokins daugiau.

Vyčių draugoves draugininkui ps. ALBERTUI 
KERELIUI ir jo žmonai, jų uošviui ir tėveliui

A. “f“ A,
V. AUSIUKAIČIUI mirus,

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Dr. V. Kudirkos Sk. Vyčių 
Būrelis

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

A. + A.
VINCUI AUSIUKAIČIUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą žmonai, dukrai 
Irenai, žentui architektui Albertui Kere
liui ir giminėms.

Union Pier Lietuvių Vilų 
Savininkų Draugija

A. f A.

VINCUI AUSIUKAIČIUI mirus, 
gilaus liūdesio valandoje reiškiame užuo
jautą žmonai, dukrai Irenai ir žentui archi
tektui A. Kereliui.

Karaičių šeima

A. f A.

VINCUI AUSIUKAIČIUI mirus, 
jo žmoną Malviną Ausiukaitienę, dukterį 
Ireną ir gimines nuoširdžiai užjaučiame.

LieiuviŲ Krikščionių Demokratų Sąjungos 
Chicagos Skyriaus Valdyba

A. + A.
FRAN K STOŠKŲ S

Gyveno 2101 W. Garfield Blvd. Tel. RE 7-6544
Seniau gyveno West Side, daug metų turėjo krautuvę 

5159 So. Morgan St. ir Knox, Ind.
Mirė gruodžio 3 d.. 1962, 3:45 vai. iš ryto, sulaukęs 79 m. 

amž. Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių apskr., Betigalos parap. 
Kimontų kaimo. Amerikoje išgyveno 61 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frances, po tėvais 
Nevadomskas, dvi dukterys Catherine McCabe, žentas Edward, 
gyv. Chicagoj ir Ėleonore Mason, žentas George ir trys anūkai, 
gyv. Honolulu, Hawaii; brolis Walter, sesuo Kazimiera Mickevi
čius,, dvi pusseserės Mikalina Kopliauskas su šeima, gyv. Dowa- 
giac, Mich. ir Ursula Linkis su šeima, gyv. Berwyn, III., du švo- 
geriai Joseph ir Anthony Nevadomskas, ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų. Lietuvoje liko sesuo Antanina Beržeckas su šeima. 

Prikalusė prie Liet. Pil. Darbinin. Pašalpos Klubo.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., gruodžio 6 d., iš koplyčios 

9 vai. ryto bus nulydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Laid. direkt. Steponas Lackawicz. Tel, RE 7-1213

Pasinaudokite “Draugo” Oassificd skyriumi

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA A V,E. Tel. YArds 7-1138—1139

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

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

III

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West Uitu Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Artta.no
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X Lietuvių žurnalistų s-gos 
Chicagos skyriaus valdyba pra
neša, kad metinis narių susirin 
kimas įvyksta gruodžio 9 d., 
1 vai. p. p. Jaunimo Centre. 
Bus valdybos ir revizijos komi
sijos pranešimai, diskusijos, 
naujų valdomųjų organų rinki
mai, svarbesnių reikalų aptari
mai ir t. t. Kviečiami dalyvauti 
tiktai nariai, kurie galės sumo
kėti ir nario mokestį už 1962/ 
63 metus. Valdyba ir revizijos 
komisija renkami 1963 metams. 
Svečiai šiame susirinkime neda 
lyvauja. Susirinkimas įvyks 
punktualiai.

X Dariaus ir Girėno vardo 
šeštadieninė lituanistinė mokyk 
la Gage Parke Chicagoje, kata
likų mokinių tėvams pageidau
jant, įsivedė tikybos pamokas 
katalikų tikybos vaikams, ku
rias veda kun. dr. F. Gureckas. 
Šiuo metu mokykloje dirba jau 
5 mokytojai, mokyt. J. Kava
liūno vadovaujami. Įvestos ir 
tautinių šokių pamokos, kurias 
veda patyrusi šios srities spe
cialistė Izolda Ralienė. Tėvams 
jėzuitams maloniai atleidus di
džiąją Jaunimo Centro salę, 
gruodžio 22 d. 5 v. v. ruošiama 
mokyklos vaikų eglutė su ati
tinkama programa.

X Dr. Justina Žirgulienė, 
nervų ligų specialistė, Jaunimo 
Centre gruodžio 7 d. 7 v. v. 
skaitys paskaitą apie vaikų nu 
sikaltimus ir jų tvarkymą. Įė
jimas visiems lasvas. Alvudas 
visus kviečia gausiai dalyvauti. 
Po paskaitos — diskusijos. At
silankę gaus nemokamai leidi
nių ir bus pavaišinti užkan
džiais ir gira.

X Cicero Šv. Antano par. Šv. 
Vardo draugijos bendra Komu
nija įvyks gruodžio 9 d. 7:30 
vai. r. šv. mišių metu. Tuoj po 
pamaldų par. salėje bus pusry
čiai ir susirinkimas. Šiuo me
tu draugija veda naujų narių 
vajų ir parapijos vyrai kviečia
mi įsirašyti. Moterys yra pra
šomos vyrus paraginti tapti Šv. 
Vardo dr-jos nariais.

X Clevelando vyčiai senjo
rai, per Juozą Sadauską, atsiun 
tė “Draugui” auką $10, sveikin 
darni Kalėdų proga ir reikšda
mi padėką už mūsų dienraštyje 
turimą Lietuvos vyčių skyrių, 
kurį, kaip laiške pažymi, visi 
vyčiai laibai myli. '■

X Edvardas Litvinas, su ku
riuo Drauge gruodžio 1 d. buvo 
pasikalbėjimas apie Maroką, 
atvyko į Chicagą pas Karolį 
Cicėną, 1810 S. Halsted. Anks
čiau per klaidą apsistojimo vie 
ta buvo paskelbta kita.

X Dveji metai nuo dail. Pau
liaus Auginus mirties sueina 
gruodžio 7 d. Šv. mišios už jį 
bus atnašaujamos Švč. P. Ma
rijos Gimhho bažnyčioje, Mar
ąuette Parke, šeštadienį, 8 v. 
r. ir sekmadienį 10 vai., pirma
dienį 7 vai. ryte tėvų marijonų 
ir 6:30 vai. tėvų jėzuitų koply
čiose. (Pr.)

X šv. Kazimiero Lietuvių 
Kolegijos Romoje Rėmėjų 
Draugija rengia parengimą 
1962 m. gruodžio mėn. 9 d., 2 
v. p. p. P. p. Sereičikų name 
4525 S. Rockwell St. Auka 50c. 
Visi dr-jos nariai ir prijaučian
tieji prašomi dalyvauti. (Pr.)

X Naujų Metų sutikimą — 
kultūringą, jaukų ir linksmą— 
ruošia Chicagos ramovėnai ir 
birutietės. Pakvietimus įsigyti 
ir daugiau informacijų gauti 
galima Gradinsko krautuvėje, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998 arba 
Tvero krautuvėje, 2646 W. 69 
St., RE 7-1941. (Pr.)

X Marijos Taikos Karalie
nės Sambūris kviečia čikagie- - 
tęs moteris ir mergaites į reli- | 
ginio susitelkimo valandėles, ku 
rios įvyksta šį trečiadienį, ket
virtadienį ir penktadienį 7:30 v. 
v. tėvų jėzuitų koplyčioje (prie 
Jaunimo Centro).

X A. Smetonos rečitaly vi
siems studentų organizacijų 
valdybų atstovams, kurie ren
gia šį koncertą ir visiems kon
certo komiteto garbės nariams 
vietos rezervuotos. Koncertas 
įvyks šį šeštad., gruod. 8 d.,
7:30 v. v. Jaunimo Centre.

(Pr.)
X Buvusioji Vengeliausko 

svetainė su sale 4500 S. Tal
man Avė. perėjo Kęstučio Dir- 
kio žinion, kurios atidarymas 
įvyks gruod. 7, 8, 9 d. d. Bus 
linksma muzika ir skanūs val
giai. Kviečiami visi. draugai, 
kaimynai, pažįstami ir bičiuliai 
atsilankyti. (įSk.)

X šviesaus medžio vokiški j 

aparatai Nordmende — labai i 
puikiai atrodo. Kelių firmų vo
kiški hi-fi stereo, televizijos, 
radijai. Gradinskas, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. Dabar atda
ra ir sekm. nuo 11 v. iki 4 v.

(Sk.)

X Norintieji Naujus Metus 
sutikti su Liet. Fronto Bičiu
liais Sharkos restorane, kvie
čiami užsiregistruoti pas Br. 
Liškų, telef. HE 6-4343 dienos 
metu, vakarais PR 8-2257, ir 
pas E. Kungienę HE 4-9859. 
Sutikime bus linksma progra
ma ir kelių patiekalų šiltas 
maistas. (Pr.)

X Kas iš Chicagos važiuoja 
į Los Angeles, yra gera vieta 
sustoti — 4501 Marmion Way, 
Los Angeles 65, California. Į

(Sk.) '

JACK L. JATIS INDORSUO- 
TAS ALDERMANU

Jack L. Jatis

Jack L. Jatis kandidatūrą į 
13 wardo aldermanus indorsa- 
vo Southvvest Civic Club ir Mar 
ąuette Park Namų Savininkų 
klubas. Visi Lietuvių Demokra
tų Lygos nariai, smarkiai veikė, 
kad surinktų balsuotojų para
šus, kurių gauta virš 1,200 iš 
virš 40 precinktų.

Jack L. Jatis yra buvęs 13 
warde precinkto kapitonu virš 
31 metų. Jis dabar yra Chief j 
Deputy Clerk, apskrities teis-! 
me jau 15 metų. Anksčiau jis 
dirbo Western Electric Co., gi 
vėliau turėjo firmą Rockwell 
Engineering Co. ir buvo jos vi
cepirmininkas.

Jatis yra antro pasaul. karo 
veteranas ir Don Varnas vete
ranų posto organizatorius. Nuo 
pat jaunystės dienų veikia Lie-| 
tuvos Vyčių organizacijoje.
Jack L. Jatis ir jo žmona Ona 

gyvena, 6822 So. Rockwell St., 
ir yra Marąuette Park koloni
jos seni gyventojai. Jie augina 
vienturtį sūnų, kuris lanko uni
versitetą.

Jatis gavęs pritarimą iš Cen
tral Committee kandidatuoti į 

Į13 wardo aldemanus bus remia 
mas visų lietuvių ir jų draugų,' 
nes jis yra puikiai užsirekomen • 
davęs, ir yra kvalifikuotas kan j 

didatas. Domia Kamm :

BH
Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 

Red. J. Plačas. Medžiagų siųsti: 7045 So.Claremont Avė., Chicago 36, Illinois

MAIRONIS DONELAIČIO MOKYKLOJ

Kultūros kongreso metu ir mūsų jaunieji domėjosi spaudos paro
da. Ina ir Ramūnė Stravinskaitės su Marija Eivaite žiūri ir skai
to “Tėvynės žvaigždutės” iškarpas.

IS ARTI IR TOLI
Lankytose mokyklose, į krū

vą sudėjus, mokosi beveik 1,- 
000 lietuviukų.

Kai kuriose kolonijose apgai 
lėtinai mažai vaikų gauna vie
nintelį lietuvių vaikams laikra
štėlį.

Tėvai, bičiuliai, mokytojai ir 
visuomenės žmonės galėtų Ka
lėdų švenčių proga patalkinti 
padidinti Eglutės prenumera
torių skaičių. Tas laikraštėlis 
lietuvių vaikui yra prasmingiau 
šia Kalėdų dovana ir dvasine 
prasme brangiausia už kitas, 
kurioms daugeliu atveju išlei
džiama nepagrįstai daug pini
gų. Šiuo metu vyksta vajus su
rasti “Eglutei” 500 naujų pre
numeratorių lietuvių kolonijo

J. A. VALSTYBĖSE
— Prof. dr. Romas Viskanta

lapkričio 26 d. skaitė paskaitą 
the American Society of Mecha 
nical Engineers metiniame su
važiavime Statlerio viešbutyje, 
New Yorke. Paskaitos tema lie 
tė karščio perdavimą ir spindu
liavimą. Dr. Viskanta profeso
riauja bei dirba mokslin. tyri
mo darbą Purdue universitete, 
Lafayette, Ind. Studijų metais 
jis buvo studentų skautų korp! 
Vytis pirmininku, o dabar pri
klauso Filisterių Skautų sąjun
gai. Būdamas New Yorke dr. 
Viskanta svečiavosi pas savo 
bičiulius Daivą ir Romą Ke- 
zius.

— Akademinio Skautų sąjū
džio New Yorko skyriaus suei
ga įvyks sekmadienį, gruodžio 
9 d. 5 vai. Atletų klube, 1332 
Halsey St., Brooklyne. Juozas 
Miklovas, neseniai atvykęs iš 
apie pavergtosios Lietuvos aka 
deminio jaunimo nuotaikas ir 
studijos judėjimą. Po paskai
tos bus diskusijos, einamieji rei' 
kalai. Po sueigos — pasilinks
minimas. Visi studentai ir fili
steriai kviečiami dalyvauti.

— J. Remeika veteranų die-Į 
nos metu Newarke, N. J., va
dovavo* paradui.

— Detroite šiuo metu vyks
ta Liet. Stud. s-gos leidžiamam 
Lituanus žurnalui remti vajus. 
Visuomenei jau išsiuntinėti at
sišaukimai ir aukų vokai. Det
roito studentai su aukų lapais 
jau namus lanko. Vajaus komi
tetas prašo kiekvieną detroitiš- 
kį pagal išgales Lituanus žur
nalą remti — tiesiogine auka 
arba prenumerata. Aukas siun
čiant prašome vartoti prisiųs- 
stus adresuotus vokus, arlba jas 
siųsti vajaus komiteto Detroite 
pirmininkui V. Petruševičiui, 
15483 Ward, Detroit 27, Mich.

— Vytautas Beliajus, tauti
nių šokių mokytojas, per me
tus išvažinėja apie 32,000 my
lių. Šią vasarą jam teko būti 
Anchorage ir Fairbanks, Alias 
koj, Washingtono, Oregono, Ca 
lifornijos, Kentucky, Tennessee, 
Oklahoma, Ohio, Illinois, Michi 
gan, Pennsylvania, Dehvare, ■ 
Washington, D. C., West Vir
ginia, New Yorko valstybėse, 
taip pat Montrealy bei Toron
te, Kanadoj. Jis vadovavo tau
tinių šokių pamokoms dauge- ■ 
ly universitetų, t. šokių draugo- j 
vėse ir taip pat mokė įvairias , 
tautines grupes. Paskutinė ke-1 
lionė truko nuo gegužės 28 ligi 
lapkričio 12 d. Vos pabuvo na
muose dvi savaites ir vėl išva
žiavo mokyti Albuąuerąue, N. ; 
M., ir Los Angeles, Calif. Gruo 
džio 27 d. išvažiuoja į Philadel- 
phia, New Yorką ir Swirthmo- 
re kolegiją.

— “Eglutė” arčiau skaityto
jų. Vaikų laikraštėlio redakci
jos kolektyvo vadovė sesuo M. i 
Bernarda neseniai Eglutės rei
kalais lankėsi Toronto, Bosto
ne ir Brooklyno šeštadieninėse 
mokyklose ir stengėsi pasti
printi Eglutės ryšį su jaunai- j 
siais skaitytojais.

se. “Eglutę” redaguoja ir ad
ministruoja Nek. Pr. M. M. se
serys Putname, Conn. Metams 
ji kaštuoja tik 4 dol. Tuo būdu 
remkime vaikus, kad jie paau
gę remtų spaudą ir palaikytų 
lietuvybę. (A. S.)

— “Viltyje” apie Lietuvą. Ve 
netia Newall, žymi Londono. 
anglė, aplankė Vilnių ir Tra-j 
kus ir ten padarė nuotraukų. 
Jos antikomunistiški įspūdžiai 
bus išspausdinti “Vilties” žur
nale, drauge su 23 paveikslais. 
Šis straipsnis tilps sausio-vasa
rio numery, kuris bus paskirtas 
Lietuvos nepriklausomybei pa
minėti. “Vilties” adresas, P. O. 
Box 1226, Denver 1, Colo. Kai
na 3 dol. “Viltis” skaitoma be
veik visam pasauly. Kanadoje, 
Meksikoje, Costa Ricoje, Puer- 
to Ricoje, Anglijoje, Švedijoje, 
Danijoje, Vokietijoje, Prancūzi
joje, Jugoslavijoje, Irane, Thai
lande, Izraelyje ir kitur. “Vil
tis” susilaukė gražių atsiliepi
mų iš Columbijos universiteto 
prof. Richard Kraus, kursai pa 
reiškė, kad “Viltis” geriausias 
šokių žurnalas, redaguojamas 
Vyt. Beliajaus.

KALĖDŲ ŠVENTĖMS 
PARŪPINKITE 

MAŽIESIEMS BATUKUS!
KAINOS -NEBRANGIOS!!

Pritaikome batukus 
bet kokio amžiaus 
vaikams—turinčius

stambesnes kojytes, 
arba labai siauras. 
Mūšų rūpestingas

demesis ypač krei
piamas tiksliam 
vaikų batų pritai
kymui.

ORTOPEDINIAI
Korektyviniai—Ištisi kurpaliai__
Pi^eon-Toe—Duodame skirtingii
dydžių poras.

Mūsų korektyviniai pritaikymai 
rekomenduojami vaikų ligų gydy
tojų, ortopedinių ligų gydytojų, 
lirace Siiop-krautuvių bei' ligoni
nių.

SAapibck
ftae Family Foofwear S1ne« 1904 .

63 rd and Western
PRospect 6*3000

'“Kur Jūs begyventumet—yra ver
ta nuvykti pas Shapiro!”

Spalio 20 d., penktas skyrius 
minėjo Maironio gimtadienio 
šimtmetį. Mokytoja kalbėjo 
apie Maironį ir paruošė mums 
parodėlę. Stalas buvo apdėtas 
Maironio raštais, laikraščiais ir 
Maironio vokais. Stovėjo Mai
ronio paveikslų, gėlių, (Vytis ir 
tautinė vėliava. Laikraštėlį 
“Tėvynės atgarsiai”, parsine- 
šėm namo. Jis mums buvo rei
kalingas namų darbui ir pasi
skaityti su tėveliais. Ne tik kai 
bėjome ir skaitėme, bet daina
vome jo parašytą “Jaunimo 
giesmę”. Dvi mergaitės padai
navo 2 balsais. Jos buvo išmo
kusios vasaros stovykloje.

Buvome laimingi turėdami 
savo klasėje Maironio giminai
tę Augiūtę. Ji sakė, kad Mairo
nis yra jos senelis. Jos mamy
tė yra Maironio jauniausios se
sers duktė.

Man patinka Maironio eilė
raščiai. Jis labai mylėjo savo 
tėvynę Lietuvą ir daugiausia 
apie ją rašė. Jis yra vadinamas 
tautos dainiumi. Jo gražiausių 
eilėraščių rinkinys Vadinasi 
“Pavasario balsai”. Maironis 
rašė, kada Lietuva buvo rusų 
pavergta. Jis pranašavo Lietu
vai nepriklausomybę. Teisingai 
išpranašavo. 14 metų dar gy
veno laisvoje Lietuvoje.

Be dainų rašė ir giesmių. 
Viena iš gražiausių — “Ma
rija, Marija”.

Man labiausiai patinka šie 
Maironio eilėraščiai “Vilnius 
prieš aušrą”, — “Mylėk, lietu
vi, tą brangią žemę”, — “Lie
tuva brangi” ir “Trakų pilis”. 
Tuose eilėraščiuose atsispindi 
senovės Lietuva, jos galybė, ko 
vos už laisvę ir tėvynės meilė.

Iš lietuviškos enciklopedijos 
sužinojau, kad Maironis yra jo 
slapyvardis. Tiktas vardas ir 
pavardė — Jonas Mačiulis. Gi
mė 1862 m. Raseinių apskrity. 
Mirė 1932 m. Kaune. Palaido
tas Kauno katedroje, šie me
tai vadinami “Maironio me
tai”.

Buvo labai įdomu sužinoti 
daug naujų dalykų apie Mairo
nį. Skirstydamiesi namo, nešė- 
mės širdy tuos žodžius, kuriais 
Maironis reiškia didelę meilę 
Lietuvai.

Red. pastaba. Čia pateiktos 
mintys yra imtos iš mokinių 
rašomųjų darbų. Dalyvavo šie 
5 skyriaus mokiniai, iš kurių 
straipsnių sudarytas šis raši-

KĄ VEŽI?

Kartą senukas vežė į turgų 
vežimą malkų. Pakeliui jis suti
ko vaikiną.

— Ką veži, tėveli? — pa
klausė vaikinas.

— Šieną vežu, sūnau, — at
sakė senis.

— Kaip gi šieną? — kad 
aiškiai matau, jog veži malkas?

— Tai kam gi klausi, jeigu 
matai, — atšovė senelis.

Verkia duona, tinginio val
goma.

Kitiems negailėsi ir pats tu
rėsi.

Ranka ranką vaduok, kad 
abi nenuilstų.

/ kr.'-f*• -■ ų \ (?. / .. ?

nys: Naris, Augiūtė, Jurgilai- 
tė, Traškaitė, Gierštikas, Dam
brauskas Bagdonas, Banytė, 
Jadviršytė, Mackevičiūtė, Pla- 
čaitė, Lipskis, Vindašiūtė. Mi
nėjime dalyvavo visa klasė. 
Minėjimą pravedė ir šiam 
straipsneliui medžiagą pateikė 
mokytoja Lampsatienė.

JUOKAI
Po darbo sugrįžo tėtė. Namie 

pasitiko jį sūnus, pasisveikino 
ir sako:

— Blogai, tėte!
— Kas blogai? — Klausia 

tėtė.
— Turiu vėžį.
— Kurioje vietoje? — išsi

gandęs sušunka tėtė.
— Stikliniame inde, tėte.

. Gintaras šilkelis

Pieše Liusė Vasytė

Jonas Minelga

Nuotykis su pypke
Tėtis miestan iškeliavo, — 
Nužingsniavo sau taku.
Jis užmiršo pypkę savo 
Su užriestu cibuku.
Ir tabako štai kapšiukas, 
Kvapųmėlis — net saldu. 
Pakuždėjo main kipšiukas:
— Trauk dūmelį, arba du!
Traukiu dūmą — lūpos sąla, 
Traukiu antrą — ar matai? 
Ima kipšas šokt per stalą, — 
Jau ne vienas, o šimtai!
Supas grindys, virsta kėdės, 
Skrenda žvaigždės iš akių. 
Tiesia lazdą piktas dėdė, 
Toks barzdočius nuo Šakių.
Lyg kas žaizdrą čia užkūrė, 
Aidi kūjai dū-dū-dū! 
Nuriedėjo net kepure 
Man bepuolant ant grindų.

Gavosukių atsakymai
I

Salakas — Sakalas. 
Rokiškis — Kiškis. 
Eržvilkas — Vilkas.

II
Nuplautų javų laukas. 

III.
Šaltis.

IV
Žiogas.

■t ą

Sesuo Loreta padeda darbo metu Romui Žabui Lietuvių vaikų 
namuose. (Nuotr. N. Kulpavičienės)

Živile Kalėdaitė, 7 m.

Po atostogų
Sveikos gyvos knygos, 
Pasiilgau jūs!
Vasarą sapnavot,
Gal sapnus gražius.
Pai Išėjot puikiai
Uždaroj spintoj,
Tam, kad iškeliautum 
Su manim rytoj.
Sudėliotos knygos 
Į mokyklą eis,
Tenai jus skaitysiu 
Su visais vaikais.

J. Narūne

GALVOSŪKIAI
I

Dešimts uždirba, trisdešimts 
du pradirba.

Atsiuntė L. Stakytė.
(2 taškai)

II
Iš šių žodžių sudaryk lietu

višką patarlę:
Teberasi, jaunas, tą, įprasi, į, 

senas, ką. (2 taškai)
III

Šakės dvinagės, ant tų šakių 
avilys, ant to avilio kamuolys, 
o ant to kamuolio giria (miš
kas). Ats. Aid. Pračkailaitė 

(2 taškai)
IV

Daug vaikų rankomis susika
binę, žiemą ir vasarą stovi nu
siminę. Ats. Birute Paliulytė 

(2 taškai)

j

Taškų laimėjimai
Girginaitė—72; Arštikytė ir 

Palytė po 62; Spaekauskas — 
53; Martinkai — 46; Kavaliū
naitė ir Stakytė po 39; Paliuly
tė — 33; Praškailaitė — 31. 
Kiti mažiau.

Turiu du nepasirašytus laiš
kus (spalio 29 d.). Visi užda
viniai gerai padaryti .nežinau 
kam užskaityti taškus. Kas 
jaučiatės nuskriaustas — rašy
kite.




