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AMERIKA BANDYS NUVERSTI FIDEL) CASTRĄ
Suvėlintas plano vykdymas

Uždės ekonominę blokadą
WASHINGTON, D.C. — Jung 

tinęs Amerikos Valstybės prade 
siančios vykdyti planus nuvers- 
tį diktatoriaus Fidel Castro re
žimą.

Planai buvo laikinai nevykdo
mi, nes ėjo derybos dėl išlais
vinimo “the Bay of Pigs” belais 
vių iš Kubos kalėjimų.

1,113 belaisvių buvo išlaisvin
ta iš Castro kalėjimų už vaistus 
ir maistą, 53 mil. dol. vertės 
(tiek jis reikalavo).

Dar 23 ar 24 amerikiečiai yra 
diktatoriaus Castro kalėjimuo
se. Bandoma ir juos išlaisvinti. 
Todėl dar susilaikoma nuo nu
matytos kampanijos prieš Ku
bos diktatorių.

*
Jungtinės Amerikos Valsty

bės nenori, kad Castro režimas 
pastoviai pasiliktų vakarų pus
rutulyje (hemisferoje). Pasku
tinius belaisvius išlaisvinus, bū
sianti pradėta kampanija, ku
rios yra šie tikslai:

1. Nuversti diktatorių Castro 
ekonomine blokada.

2. Neleisti jam nuversti ki
tas Lotynų Amerikos kraštų 
vyriausybes.

“Pirmasis žingsnis”, — sako 
patikimi šaltiniai, — “bus eko
nominis embargo prieš Kubą, 
suvaržant laivų plaukimą j šią 
salą.”

Prezidentas Kennedy spalio 
4 d. paskelbė keturių punktų 
programą. Ji turėjo įsigalioti 
spal'o 18 dieną. Tačiau ji ne
buvo vykdoma, nes Kennedy ad 
ministracija didžiausią dėmesį

Moterys galės 
balsuoti

AMMAN, Jordanas. — Vy
riausybė pakeis rinkimų įstaty
mus, kad moterys turėtų teisę 
balsuoti.

Fordo automobiliai
KOELNAS, Vokietija. — Va

karų Vokietijos Fordo įmonė 
užvakar pranešė, jog ji 1962 
metais pagaminusi apie 303,000 
automobilių, palyginant su 261, 
383 praėjusiais metais.

Areštuotas šnipas
BERLYNAS. — Vakarų Ber

lyno policija vakar pranešė, jog 
ji areštavusi 23 metų pabėgė
lį, šnipinėjusį komunistų valdo
mos Rytų Vokietijos naudai.
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Gruodžio 29 d.: šv. Tomas, 
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Gruodžio 30 d.: sekm. po Ka

lėdų, šv. Sabinas, šv. Dovydas.
Gruodžio 31 d.: šv. Silvestras, 

Naudu tė, Audrilė.

ORAS
Oro biuras praneša; Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— dalinai apsiniaukę, apie 20 
laipsnių; rytoj — daugiausia 
apsiniaukę, šalta, vakare gali
mas sniegas.

Saulė teką: 7:17, leidžias 4:27.

skyrė Kubos pavojingai krizei 
pašalinti, atsiradus ten Sovietų I 
Sąjungos raketoms. )

Prezidento įsakymas štai ką ! 
įvykdytų:

1. Uždarytų visus Amerikos 
uostus bet kurio krašto laivams, 
vežantiems karinę medžiagą Ku 
bai.

2. Neįsileistų į Amerikos uos 
tus jokio laivo, vežančio ne
karinius daiktus į Kubą.

3. Nubaustų užsienio laivi
ninkystės linijas, kurių laivai 
prekiautų su kubiečių komunis
tiniu bloku. Tų linijų laivams 
būtų draudžiama vežti JAV vy
riausybės krovinį.

4. Uždraustų JAV laivams 
arba laivams plaukiantiems po 
JAV vėliava vežti prekes į Ku
bą ar iš ten išvežti.

Pasitarus su Lotynų Ameri
kos sąjungininkais, dalyvaujan
čiais Amerikos valstybių orga
nizacijoje (O.A.S.), gali būti 
suvaržytas laivų plaukimas į 
Kubą.

Iranas1 pasiūlė
Jungtinėms Tautoms
keturis sprausminius
NEW YORKAS. — Generali

nis sekretorius U Thant ketvir
tadienį pranešė, kad Iranas pa
siūlė Jungtinių Tautų daliniams 
keturis sprausminius lėktuvus 
ir jų įgulas sustiprinti šios tarp 
tautinės organizacijos karines 
jėgas Konge.

Italija, Švedija ir Filipinai 
taip pat duos Jungtinėms Tau
toms lėktuvų.

Generalinio sekretoriaus įstai 
ga nieko nekalba apie Jungti-, 
nių Amerikos Valstybių planą 
parūpinti Jungtinių Tautų ka
riniams daliniams 10 kovos lėk
tuvų.

Raudonųjų sviedinys
užmušė kūdikį

TAIPEI, Formoza. — Komu 
nistų artilerijos sviedinys už
vakar užmušė kiną kūdikį ir su
žeidė jo motiną Quemoy saloje 
užvakar vakare. Tai pranešė na
cionalinės Kinijos vyriausybė va 
kar. Raudonieji paleido 104 svie 
dinius į Quemoy salą.

De Gaullio kelione

PARYŽIUS. — Prezidentas 
Charles de Gaulle planuoja vi
zituoti Afriką, Vidurio Rytus, 
Sovietų Sąjungą ir Lotynų A- 
meriką trijų metų laikotarpyje. 
Tai pranešė prancūzų vyriausy
bės pareigūnas.

Naujas orinis kelias

DAMASKAS. — Sirija ir So
vietų Sąjunga pasirašė civilės 
aviacijos sutartį; du kartus per 
savaitę skris lėktuvas tarp Mas 
kvos ir Damasko, pradedant se
kantį mėnesį.

— 124 kubiečiai užvakar Ha
vanos priemiestyje buvo sužeis
ti traukinio nelaimėje. Šeši jų 
sunkiai sužeisti. Nelaimė įvyko 
apie 20 mylių rytuose nuo Ha
vanos.

Diktatorius Fidel Castro patikrino laivą — Prieš išplaukiant į JAV 
daugiau kaip 900 asmenų, išlaisvintų iš Kubos kalėjimų belaisvių 
giminių, patikrino laivą, ar kubiečiai neišsiveža kokių daiktų į 
laisvės kraštą. Diktatorius Castro kalbasi su African Pilot laivo 
kapitonu Alfred Boerum ir advokatu E. Barett Prettyman. (UPI)

Išmušta didelė skylė nelaisvės 

sienoje Berlyne
Raudonieji atskubėjo prie skyles

BERLYNAS. — Vakar dide
lė skylė buvo išmušta raudo
nųjų sienoje, skiriančioje Ber
lyną. Sprogimas išmušė 3 pė-

Į vairi technika ir
bausme

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Komunistų “Tiesa” gruodžio 21 
d. (nr. 297) pranešė, kad Kai
šiadorių rajono “Pirmūno” kol
choze yra nemaža įvairios tech
nikos, bet skundėsi, jog

“ji labai blogai naudojama ir 
saugoma. Traktorių, prikabi
namųjų padargų techninė prie 
žiūra beveik nebuvo vykdo
ma, po darbo mašinos nere
tai būdavo paliekamos lau
kuose, rūdijo ir gedo. Priei
ta iki to, kad du sunkveži
miai buvo visiškai iškomplek
tuoti.

Po daugkartinių įspėjimų
“Lietuvos žemės ūkio techni
ka” perdavė bylą liaudies teis 
mui. Buvusieji kolūkio pirmi
ninkai A. Kanapeckas ir B. 
Balčiūnas patraukti atsako
mybėn. Teismo nuosprendžiu 
iš jų išieškoti nuostoliai, ku-. 
riuos žemės ūkio artelė turėjo 
dėl nerūpestingos pažiūros į 
techniką.”
Toliau laikraštis pastebi, kad ‘ 

bausmė paskirta ir Ukmergės 
MMS traktorininkui A. Bliu-1 
kiui. Už ką? “Tiesa” nurodo ir 
bausmės priežastį: ,

“Šis mechanizatorius gru-. 
biai pažeisdavo jam patikėtų 
mašinų techninės priežiūros1 
taisykles. Dėl to buvo iškom
plektuoti du pelkių plūgai ir 
išėjo iš rikiuotės traktorius. 
Už barbarišką elgesį su tech
nika A. Bliukį liaudies teis
mas nuteisė vieneriems me
tams pataisos darbų, kas mė
nesį išskaitant po 15 procen
tų uždarbio.”

— JAV darbo sekretorius 
Wirtz pareiškė, kad Nėw Yor
ko laikraščių streikas galįs truk 
ti iki kovo mėn. Streikuojantie
ji 18,000 spaustuvių darbinin
kų per vieną savaitę netenka 
3 milijonų dolerių. Jie reikalau
ja pakelti atlyginimą savaitei 
$18.45, duoti ilgesnes atosto
gas, įvesti 35 valandų darbo 
savaitę. Darbdaviai siūlo pakelti 
tik 9.20 dol. savąįteį.

dų skylę ir išdaužė 600 langų 
kaimyniniuose pastatuose, įskai 
tant 150 ugnegesių būstinėje.

Ši komunistų nelaisvės siena 
pastatyta prieš 16 mėnesių. Ir 
vakar buvo suduotas didžiausias 
smūgis komunistų sienai, nors 
seniau mažesni išsprogdinimai 
labiau apardydavo gėdos sieną.

Išmušta skylė sienoje Jeruza
lės gatvėje, 2,400 pėdų nuo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
armijos perėjimo punkto Char- 
lie Friedrich gatvėje. Nė vienas 
asmuo nebuvo sužeistas sprogi
mo metu.

Rytų vokiečiai pasiuntė eks
tra šešis sargybinius prie sky
lės. Jie stovėjo prie skylės at
statę šautuvus į vakarinį Ber
lyną. Kai vakariečiai tyrinėto
jai bandė prieiti prie sienos, ko
munistų policininkai grasė šau
ti.

Laukiama pakeitimų

TARP UŽSIENIO POLITIKOS VAIRUOTOJŲ
Susvyravusios Adlai Stevensono ir Dean Rusk pozicijos? Prezidento Kennedy aplinkoje kyla naiu 

ji vardai. Naujoji grupė siekianti kietesnės užsienio politikos komunizmo atžvilgiu 

STASYS DAUNY S, Chicago, DI.

Vieno mėnesio bėgyje antrą 
kartą prasiveržė vieši spėlioji
mai apie galimus pakeitimus JA 
Valstybių užsienio politikai va
dovaujančių asmenų grupėje. 
Laukiamų pertvarkymų eigoje 
valstybės sekretoriaus postą tu
rėtų apleisti Dean Rusk ir iš 
JAV ambasadoriaus posto Jung 
tinėse Tautose iškristų Adlai 
Stevensonas. Dean Achesono 
skatinama ir laiminama prezi
dento Kennedy patarėjų tarpe 
stiprėja jo amžininkų įtakinga 
grupė, kuri ’ siekianti stipresnės 
užsienio politikos komunistinio 
pasaulio atžvilgiu.

Po Kubos krizės dalinio ap- 
rimimo Stėwart Alsop ir Char
les Bartlett Amerikos spaudoje 
visuomenei paskelbė nelauktą 
sensaciją — kaip JAV amba
sadorius Jungtinėse Tautose 
Adlai Stevensonas laikėsi Ku
bos krizės metu. Jis siūlęs prieš 
Kubą nedemonstruoti karinės 
jėgos ir Kubos bylą išspręsti 
taikiomis priemonėmis per Jung 
tinęs.. Tautas,. Stevensonas siūlė

Smūgis1 komunistų 
antireliginei 

propagandai

MASKVA. — “Literaturnaja 
Gažeta” paskutiniu laiku pas
kelbė antireliginį straipsnį, ku
riame iškeliama dar didesnės 
priešreliginės propagandos rei
kalas, nes, kaip sako laikraštis 
— pasitaiką net, kad ir tikras 
mokslininkas tampąs tikinčiu. 
Minėtas komunistų laikraštis 
kalba apie garsų stačiatikių ar
kivyskupą Luką iš Simferopo
lio Kryme, kuris prieš tapda
mas stačiatikių arkivyskupu, 
buvo vienas iš garsiausių Rusi
jos daktarų chirurgų ir yra ga
vęs net Stalino premiją. Jis yra 
parašęs ir išspausdinęs nemaža 
svarbių chirurginės medicinos 
veikalų Dr. Vocino - J.esinetzkij 
vardu,, kaip jis kad vadinosi 
prieš šventimus.

Dabar arkivyskupas Lukas 
iš Simferopolio turi jau 85 me
tus ir tarp kito neseniai pareiš
kęs; “Yra didžiausia klaida gal
voti, kad tikėjimas ir mokslas 
yra nesuderinami. Daugelis žmo 
nių negali suprasti, kad žmogus, 
pasiekęs mokslininko garbę ir 
buvęs žinomu chirurgu - dakta
ru, paliktų mokslo darbus ir 
taptų Evangelijos skelbėju. Ta
čiau mokslo istorija aiškiai pa
rodo, kad daugelis garsių moks 
lininkų, kaip Newton, Pasteur, 
arba žymusis psichologas Pavlo 
vas buvo giliai religingi. Ir tarp 
dabartinių rusų mokslininkų jis 
pažįstąs daugelį profesorių, ku
rie yra tikintys.”

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris savo laiške, at
siųstame prezidentui Kennedy, 
pritaria Washingtono pasiūly
mui duoti Šiaurės Atlanto or
ganizacijai (Nato) atominių gin 
klų.

naują Miuncheną, skelbė minėti, 
korespondentai, kuriame prieš | 
nepilnus 25 metus Anglijos! 
Chamberlain ir Prancūzijos Da- Į 
ladier padėjo Hitleriui išparce
liuoti Čekoslovakiją. Nors A. 
Stevensonas aiškinosi, Baltieji 
Rūmai jam mestus kaltinimus 
paneigė, o pats Kennedy jam 
parašė padėkos laišką, betgi pas 
kelbtos sensacijos tikrumu nie
kas neabejojo: Bartlett Kenne
dy studijų draugas, dažnas jo 
svečias ir abiejų vaikų krikšto 
tėvas, o redaktorius S. Alsop, 
Kennedy pastangų rėmėjas ir 
skleidėjas visuomenėje. Kenne
dy, dalinai patenkindamas tą 
grupę, kuri į Kubą piršo kari
nę invaziją, paskelbė apyšvelnę 
blokadą, bet, dalinai tenkinda
mas ir Stevensono siūlymus, pa
sirinko ir derybas per Jungti
nes Tautas, tik Kubos bylos 
koordinatorium paskyrė vetera
ną McCloy.

Life žurnalas bandė Steven- 
soną teisinti: jis taip nedaręs, 
kažkas nori nužeminti jo var-

Jungtinių Tautų ir Katangos 

karinių dalinių kovos
Nutrauktas tarp Briuselio ir Katangos susisiekimas

BRIUSELIS, Belgija. — Jung 
tinių Tautų kareiviai užvakar 
naktį vėl susišaudė su Katangos 
kariniais daliniais Elizabethvil- 
lės priemiestyje. Ši žinia Briu
selyje gauta iš Kitwe miesto, 
šiaurinėje Rodezijoje.

Pasak naujausių pranešimų 
iš Kitwe, didelės kovos ten vyks 
tančios.

Telegrafinis ir telefoninis su
sisiekimas tarp Elizabethvillės 
ir Briuselio nutrauktas.

Nuolatiniai šūviai buvo girdi
mi netoli Union Miniere kom
panijos rūmų ir kitų europiečių 
bendrovių. Visi tarnautojai iš 
dviejų įmonių evakuoti į sauges 
nes vietas.

Katangos provincijos prezi
dentas Tshombe ir Jungtinių 
Tautų atstovas Katangoje E- 
liud Mathu užvakar vakare su
sitiko apsvarstyti paliaubų rei
kalą.

Šią savaitę jau antrą kartą 
įvyko susišaudymai tarp Jung
tinių Tautų ir Katangos karinių 
dalinių Elizabethvillės apylin
kėje. Didelės kovos truko kelias 
valandas Kalėdose, nors Jung
tinių Tautų komanda teigia, kad 
jų kareiviai nešaudę. Katangie- 
čiai numušė Jungtinių Tautų 
k^ikopterį.

Įvt'mpa padidėjusi Elizabeth- 
villėje, Jungtinių Tautų gene- 

! raliniam sekretoriui U Thant 
pranešus, kad bus imtasi žygių 
prijungti Katangą prie Kongo. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasiuntė karinę misiją į Kongą 
praėjusią savaitę. Jungtinių A- 
merikos Valstybių vyriausybė 
pranešė, kad jos karinės misi

dą visuomenėje, bet iškeltų fak
tų negalėjo paneigti. Newsweek 
žurnalas žvelgė į Kennedy ir 
Stevensono santykius praeityje. 
1956 m. demokratų konvencijoj 
Stevensonas nenorėjęs Kennedy 
■^icepreridfentiniu kandidatu. 
1960 m. demokratų konvencijoj 
Stevensonas, visą laiką kalbė
jęs, kad nesiekia tretį kartą 
rungtis dėl prezidento posto, 
betgi paskutiniu momentu, E- 
leonoros Rooseveltienės remia
mas, bandė Kennedy pakišti ko
ją, bet pralaimėjo. Partijos vie
nybės atstatymo vardan susi
taikė, labai svajojo apie valsty
bės sekretoriaus vietą, bet Ken
nedy jos jam nepatikėjo. Prie 
Trumano buvusio valstybės sek 
retoriaus Achesono skatinama 
Kennedy aplinkoje jau buvo su
sitelkusi Stevensonui nepalanki 
Kennedy amžininkų karta.

Po Kubos krizės aprimimo 
ir Stevensono veiklos atskleidi
mo vėl pasigirdo spėliojimai — 
kaip ilgai Stevensonas atstovaus 
Ameriką Jungtinėse Tautose ir

jos uždavinys sužinoti, kokios 
karinės pagalbos ten reikia 
Jungtinių Tautų daliniams.

Jungtinės Tautos įsakė Tshom 
bei nutraukti kovas per 30 mi
nučių. Jei to jis neįvykdys — 
būsiąs pradėtas visuotinis ka
ras Konge.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Prezidentas Kennedy šian

dien iš Palm Beach vyksta į 
Miami vizituoti buvusių belais
vių, kuriuos diktatorius Castro 
išleido iš kalėjimų už vaistus 
ir maistą, 53 milijonų dolerių 
vertės.

— Indijos ir Pakistano atsto
vai sausio 16 d. vėl susitiks in
dų sostinėje New Delhi spręsti 
Kašmiro ginčą.

— JAV gynybos departamen
tas vakar paprašė Portugaliją 
pratęsti vienam mėnesiui Azo
rų bazių sutartį, kuri šiom die
nom baigiasi.

— Diktatorius Castro nebe
išleidžia daugiau buvusių “the 
Bay of Pigs” belaisvių gimi
nių iš Kubos į Jungtines Ame
rikos Valstybes.

— Septyni kubiečiai jūrinin
kai pabėgo nuo krovinių laivo 
Pinar dėl Rio ir paprašė Ca- 
sablancos mieste, Maroke, poli
tinio prieglobsčio.

kaip ilgai Dean Rusk bus vals
tybės sekretorium, Kubos spren 
dimuose neužėmęs pozicijos?

Galimi ir pranašaujami pa
keitimai valstybės departamen
te šiomis dienomis vėl iškilo. 
Įtarimą sukėlė valstybės sek
retoriaus Dean Rusk išjungimas 
iš prezidento Kennedy ir Angli
jos premjero Macmillano pasi
tarimų Bahamų salyne prieš 
pat Kalėdas. Kodėl ten Rusk 
nebuvo pakviestas, oficialūs pa
aiškinimai migloti. Spauda daro 
išvadas, kad prezidentas Ken
nedy ruošiasi pakeitimams vals
tybės departamente.

Vieno Stevensono atleidimas 
būtų neparankus ir nenaudingas 
demokratų partijai, nes jo įta
ka tarp liberalų tebėra didelė. 
Didesni pakeitimai valstybės de
partamente iš išorės palengvin
tų Stevensono pasitraukimo ar 

, atleidimo aplinkybes. Kai ku- 
! rie politiniai apžvalgininkai spė 
ja, jog kelių mėnesių bėgyje 
dabartinis valstybės sekretorius 
Dean Rusk užims Stevensono 
vietą Jungtinėse Tautose, o nau 
juoju valstybės sekretorium bus 
pakviestas prezidento Kennedy 
patarėjas ir žinomas antisteven 
sonininkas McGeorge Bundy ar
ba valstybės sekretoriaus pa
galbininkas George Bali. Jie a- 
bu Kubos krizės metu rėmė ka
rinės invazijos planus. Jų už
nugaryje stovi Dean Achesonas.

Stevensono padėtį sunkina ir 
tas faktas, kad karinės jėgos 
ženkle Chruščiovas tuojau su
tiko iš Kubos išsivežti raketas 
ir lėktuvus, bet Stevensonas 
Jungtinėse Tautose nepajėgia 
išsikovoti savosios dalies — 
Jungtinių Tautų kontrolės ko
misijos įsileidimo į Kubą.
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MUSŲ KOLONIJOSE
'Beverly Shores, Ind.
I
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

Lietuvių Piliečių klubas ren- 
I gia Naujų Meti} sutikimą Coro- 
|nado Lodge, ant US 20, Ches- 
|tertone, Ličkus salėj. Kviečia-

_ ___________________________________________________ _ mi visi. Klubo valdyba ir na
riai rengiasi Lietuvos Nepri-

VYČIAI RENKAS, PLANUOJA IR DIRBA klausomybės minėjimui. Bus žy 
mūs kalbėtojai ir meno dalis. 
Klubas kviečia neužmiršti ir 
dalyvauti. Vieta ir diena bus 
paskelbtos vėliau.

< Koresp.

Gruodžio 16 d. Amerikos Lie
tuvių Piliečių klube (Bayonne, 
N. J.) įvyko apskrities vyčių 
susirinkimas. Sesija, globojant 
67 kuopai, buvo sušaukta pirm. 
Dorothy Dutkus. Susirinkimas 
pradėtas malda, kurią atkalbė
jo dvasios vadas kun. Petras 
Žemeikis. Į susirinkimą atvyko 
šešių kuopų delegatai. Sekr. 
Martin Ruzgis perskaitė proto
kolą. Vykdomojo komiteto pa
reigūnai perskaitė gerai pareng
tus pranešimus. Be dvasios va
do' dar susirinkime dalyvavo 
šie kuhigai: Stasys Raila, Vla
das Budreckis ir Petras Toto
raitis. Valentinas Melinis (29 
kuopa, Nevvark) pakvietė apsk
rities vyčius dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime, ku
ris įvyks vasario 16 d. Newar- 
ke, Georgės Hali, 180 New 
York Avenue. V. Melinis yra 
minėjimui rengti komisijos 
pirm. Pakvietimas visų dalyvių 
maloniai priimtas. Sudarytas 
specialus auksinio jub. komite
tas iš šių asmenų: Larry Jano
nio, Geraldine Kern, Ann Klem, 
Jack Stuko, Joe Sable ir John 
Meškūno. Šis komitetas įparei
gotas rūpintis kongreso dalyvių 
pietumis ir pasilinksminimu. Su 
sirinkimas pasiuntė telegramą 
Valstybės departamentui Veng
rijos reikalu.

Kun. Budreckis pranešė apie 
1964 metais New Yorke įvyks
tančią religinės ir pasaulinės 
muzikos šventę ir kvietė vyčius 
aktyviai joje dalyvauti. Jack 
Stukas, lietuvių grupės pirmi

ninkas, taip pat kvietė lietuvius 
būsimoje pasaulinėje parodoje 
dalyvauti.

29 kuopos Mary Stonis pra
nešė, kad jaunųjų vyčių pasi
rodymas įvyks Newarke balan
džio 29 d. Apskrities susirinki
mas nutarė paremti šį jaun. vy
čių pasirodymą. Taip pat nu
tarė paremti “Lietuvos Prisi
minimų” programą, kurią trans
liuos Kūčių vakarą WEVD sto- 
t:s. Programą tvarko Jack Stu
kas.

! Pasveikintas Charles Paulis, 
, Jr., kuris yra paskirtas Warren 
apskrities teisėju. Charles Pau
lis, 4-jo laipsnio vytis, yra bu
vęs Lietuvos vyčių org-jos pir
ui minkąs. Prašyta dalyvių prisi
minti sergančiuosius vyčius ir 
švenčių proga juos pasveikinti. 
Apskrities sekretorius Charlis 

j Strolis gydosi St. James ligo
ninėj (Newark). Jis yra ir 29 

, vyčių kuopos pirm. Vytė Cons
tance Mack po ilgo laiko, pra
leisto ligoninėj, gydosi namie. 
Metinė apskrities vyčių Komu
nija ir pusryčiai įvyks kovo 10 

j d. Kearny, N. J., kartu su 90 
vyčių kuopa.

Susirinkimas baigtas malda, 
kurią atkalbėjo kun. Budreckis, 
ir Lietuvos bei vyčių himnais.

Šių eilučių autorius linki vi
siems vyčiams ir jų draugams 
laimingų Kalėdų švenčių ir na
šiu Naujųjų Metu. Nuoširdus 
ačiū “Draugui”. “Darbinmkui” 
ir “Garsui” už vvčių veiklos 
žrniu snausdinima ir kitokia 
gausią paramą. F. Vaškas

Miami, Florida

Miami Lietuvių Amerikos Pi
liečių klubas išrinko naują val
dybą 1963 m. pirm. Victor 
Krause, vicepirm. Juozas Ne
vis, fin. sekr. Elena Verbela, 
nutarimų rast. dr. Jonas Sur- 
bis, ižd. Jennie Goodwill. Direk

toriai Juozas Nevis, Juozas Bar 
tušis, Antanas Medelis, Vincen
tas Valaitis, Antanas Rozens- 

1 by, Vytautas Lipnickis, Petras 
Bukis, Antanas Sobal. Visi tie 
patys išskiriant Vytautą Lipnic- 
ką. Dveji praėjusieji metai bu- 

' Vo labai sėkmingi. Pirm. A. 
Kadsell labai tvarkingai viską 
žiūrėjo ir tvarkė Juo būdu ir 

' pajamų buvo daug. Visą vasa- 
I rą buvo piknikai ir visokie pa- 
; rengimai, visi direktoriai ir val
dyba dirbo iš vieno, nebuvo jo
kių nesusipratimų. Kūčių vaka
re klubo salėj dalyvavo visa 
valdyba ir direktoriai. Visi at
sinešė skanių valgių ir gražiai 
praleido laiką. Buvo įteikta 

, Kalėdų dovanos pirm. A. Kad- 
| sėli, vicepirm. A. Noreikai, Ele- 
i nai Verbelai už jų darbus klu
bui. Klubo geradarys Frank

Mockus taip pat apdovanotas. 
Be Mockaus nuoširdumo klu- 

j bas neturėtų nei pusės tų įren- 
: girnų. Pernai jis paaukojo gra
žias estradai užuolaidas, gražų, 
didelį šaldytuvą ,veidrodžius ap 
link salę ir gražias kėdes.

Visi pasižadėjo veikti iš vie
no su nauja valdyba. Turime ir 

I liūdnų įvykių, nes per 1962 m. 
trys nariai apleido šį pasaulį: 

I M. Budreckis, A. Bradūnasz ir 
Andrevv Mickus. Linkėtina, kad 
visi klubo nariai būtų sveiki 
per 1963 metus.

Elena Verbela

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

JAV katalikų jaunimo orga
nizacijos CYO suvažiavimas šau 
kiamas 1963 m. lapkričio 14-17 
d. New Yorke.
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Akt. Ricky Nelson, 22 m., ir 
Kristina Harmon, 18 m., rengiasi 
susituokti pavasarį.

Visiems Geros Valios Lietuviams 
Laimingų ir Linksmų Naujų Metų

linki

LIETUVIU DEMOKRATU LYGA
VALDYBA IR DIREKTORIAI

LAIMĖS, GĖRIO IR SVEIKATOS

NAUJŲJŲ 1963 METU
proga linkime visiems mūsų klijentams, gi
minėms, draugams ir pažįstamiems.

DARBŠTI VYTĖ

Hl. f Ind. apskrities Lietuvos 
vyčių biuletenį redaguoja Lore
tta Macekonis, 5-tos vyčių kuo
pos aktyvi narė. Ji priklauso 
taip pat vyčių chorui ir choro 
valdybai. Biuletenis redaguoja
mas gana sumaniai. Atitinkami 
piešinėliai puošia teksto pusla
pius. Skaitytojai juos mėgsta. 
Išeina kartą į mėnesį. Linkime 
Lorettai tęsti tą gražų darbą, 
piešti ir rašyti, o vyčių jubilie
jiniai metai tegu žaviai atsi- 
šviečia jos darbo puslapiuose.

- Skaitytojas

OHICAfJOS VYČIŲ SENIJORŲ 
VEIKIA

Gruodžio 18 d. įvyko darbin
gas vyčių senjorų susirinkimas. 
Išrinkto^ komisijos įvairiems 
veiklos darbams. Taip pat iš
rinkta valdyba 1963 metams: 
pirmininkas Ign. Sakalas, vice
pirm. A. Bacevičius ir Jonutis, 
finansų sekr. St. Jonutienė, 
prot. rast. O. Aleliūnienė, ižd. 
— Karlavičius, iždo globėjai T. 
Norbutienė ir J. Kerulis. Ko
respondentė — E. Samienė. 
Dvasios vadą pakviesti palikta 
valdybai.

Artimiausias senjorų darbas

— surengti Šv. Kazimiero die
nos minėjimą, kuris įvyks ko
vo 3 d. Iškilmingos pamaldos 
ir bendra Šv. Komunija įvyks 
Aušros Vartų bažnyčioje, West 
Side. Po pamaldų bendri pusry
čiai vyčių salėje.

Naujai įstojęs į senjorų kuo
pą Povilas Dirkis gražiai pa- 

• įvairina senjorų susirinkimus. 
Lapkričio 20 d. skaitė išsamią 
paskaitą apie Maironį jo šimt
mečio minėjimo proga, o šiame 
susirinkime skaitė įdomią pa
skaitą apie “Pulkim ant kelių” 
giesmės autorių kun. A. Straz
delį, kurio parašyta giesmė 
skamba mūsų bažnyčiose netoli 
poros šimtų melų. Ateinan
čio balandžio mėnesį sueina 200 
metų nuo Strazdelio gimimo. 
Gal ne visi ž’no, kad mūsų 
“Pulkim ant kelių” giesmę yra 
išsivertę lenkai, vokiečiai ir is
panai. Dirkis pažadėjo ir dau
giau paskaitų įvairiomis progo
mis. Koresp.

Seniausia chinino pacientu
Seniausia chirurgo pacientė 

yra 105 metų Sarah Owen iš 
Caernavonshire, Anglijoje. Su
laukusi 105 metų amžiaus, su- 

į sirgo pūliuotu migdolų uždegi- 
! mu. Buvo užmarinta ir migdo
lai išimti.

Lietuvos Generalinio
Konsulato New Yorke 
pajieškomi asmenys:

Ardys Juozas, elektr. inžinierius, 
gyvenęs Waterbury, Conn.

Buožytė Liuda, gyvenusi Linku
voje.

i Gegeckas Alfonsas, buvęs Vo
kietijoje.

i Jokubauskas Antanas, Konstan- 
I tinas ir Stanislovas ir jų sesuo 
Konstancija, Jono vaikai.

Jokubauskas Konstantinas, Jono 
sūnus, išvykęs Amerikon iš Viekš
nių. žmona Jonušaitė-Jokubauskie- 
nė Ona, Petro duktė.

Kavaliauskaitė Bronislava ir jos 
brolis, kito tėvo, Vaitkevičius Vin
cas.

Marčiukaitiene Danutė, gyvenu
si Butzbacho perein. stovykloje, 
Vokietijoje.

Ma.rčiukaitis Jonas, gyvenęs Ha
nsu stovykloje, Vokietijoje.

Mondzevičiūtė Ada, gyvenusi 
Kasselio stovykloje, Vokietijoje.

Navickas Ksaveras.
Palaitis Evaldas ir Palaitienė- 

Tumevičiūtė Lydija, gimusi Igliš
kėliuose, Marijampolės aps.

Šiaulys Kazimieras, Juozo sūnus, 
gimęs 1896 m. Tverų km., Telšių 
apsk., gyveno Pittsburghe.

Štuopys Justinas, Antano sūnus, 
gimęs 1923 m.

Vaitkevičius Vincas ir jo sesuo, 
kito tėvo, Kavaliauskaitė Bronis
lava.

Valinčis Adomas, Juozo sūnus, 
gyvenęs 51 Draher Avenue, Wa- 
terbury, Conn.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 VVest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

CHARLES ALEKSIUNAS
Trensiirer. *
Litlittiihian De nio cm lie Lciigiic

FRANK ALIS
Park Supervisor 
Chicago Park District

CHESTER AUSTON
f‘ručinei Coinmittoemnn

WALTER BALTIS
Trust ec 4
Mcliopolitnu Sanitary District 
of Greutcr Chicago

JOHN BALTUTIS
Asslstftnt Dirėctor 
Mlintcipal Court 
Trafflc Division

MARY BAYERLE
Publ.Įclty Division
Chicago lUcction Department

TESSIE BENTE
Georgetovvn Tovvnsliip 
Coinm i ttecn oman

BALYS BRAZDZONIS
Nevvseastcr
Barčus Radio Hour

KAZYS CHEPUKAS
Director
jithnanian Democratic Lcague

ANTHONY MISKIE
Deputy 'derk. Corint.y' Bccordcr 
of Cook County

EDMUND T. MITCHELL
President,
Diamond TTead Rcstaurant

JOSEPHINE O’MALLEY
(nęe Bittin)
Sccrctary of the Clllcf Clerk of 
the County Court, Cook County

FRANK NAUJOKAS
Supcrior Court Division 
County Recorders Office

JOHN PAUKŠTIS
Deputy Bailiff, .Mtinicipal 
Court of Chicago

JOHN PETRONIS
Precinct Comiiiittccmnn

A. PIVARONAS
Director.
lathnanian Democratic Lengne

ALBERT G. PREIBIS
Commissioner
Tndustrial Cominission,
State of Ulinois

FRANK RAINIS
Director,
Lithuanian Democratic Lcague

ANTHONY CHODECKAS FRANK SAVICKUS
Itorticultiu’Jsl 
Chicago Pat k District

CHARLES OACIOLIS
Poticc Magistrate 
Palos, Illinois

Supervisor. Illinois State 
ifighuav Department

JUOZAS SKEIVYS
President. 9th Ward 
Dithuanian Deniocratic Club

SALLY D0MBR0WSKAS DR. VLADAS SIMAITIS
(ncc .lesulaitis)
Secrctary,
Alderman A. Zelzinski

SIMON GALZIN
President. Lithuanian 
National Democratic Club

DANIEL A. GESTAUT
Poliee .Magistrate 
.Instiee, Illinois

ANTHONY GUDAITIS
Personai Bailiff, to 
.lodge .losepli Pcvvėrs

JACK L. JATIS
Chief Clerk, County Court 
of Cook County

GEORGE JONIKAS
Personai Bailiff, to 
•ludgc A. \Vells

CHARLES P. KAL
Chairman,
I.itliuanian Democratic Dcagne

Director
I.itliiiauian Democratic Dengite

EDWARD SULAITIS
Publieity Director,
Litliuauiaii Democratic l.caguc

PRANAS SULAS
Director^
Lithiuinian Democratic Lcague

CHARLES G. TISCKOS
Chairman,
Lithuanian Democratic Dengite 
Springfield. Illinois Division

DR. JOHN A. VAIGHULIS
ĮMember.
Chicago Board of Reali Ii

ALBERT VAITIS
Deputy Clerk. County Treasurer 
of Cook Coiinty

ANTHONY VANCE
Chief Clerk of the
Cook County Justice Courts

PETER VILKELIS
Treasurer, Southvvesl 

DitliUanian Dėmocratic Club

FRANK W0IDAT
Deputy Bailiff, Munlclpal 
Court of Chicago

FRANK ZOGAS
Tjogai Advisor
Dit Įmaniau Democratic Deague

DONNA KAMM
Secrctary to TValter Baltis,
Trustee, Metropolitan Sanitary 
District of Grcater Chicago

ALBERT J. KERELIS
Direetoir
Lithiuinian Democratic League

MARGARET KOLLUM
(nee Kadzevvich)
Sėcrętąry to Gov. Otto Kcraor,
Springfield, Illinois

ALEXANDER G. KUMSKIS KAZYS ŽIRGULIS
Arca Supervisor, 
Chicago Park District

President,
Lithuanian Democratic Deague

EUPHROSINE MIKUŽIS JOHN T. ZURIS
Supcrvisor. Patents Division, 
Corn Products Company

1 atgal Advisor,
DitTiuanian Democratic I.eague

Šia proga pranešame, kad sausio mėn. atidarome 
naują modernišką, self-service maisto ir likerių krau
tuvę, 2534 West 69th Street.

PARAMA 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th St. Tel. RE 7-1731
Sav. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Marąuette Park namų savininkų organizacija 
linki visiems linksmų ir laimingų Naujų Metų.

Namų savininkai, visi priklausykime prie orga
nizacijos. Atminkime, kad skaitlinga namų savi
ninkų organizacija tai ženklas tos kolonijos gyven
tojų kultūringumo.

VALDYBA
J

J

Linksmų ir Laimingų Naujų 1963 Metų 

linkime visiems lietuviams!
Sveikina

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ DR-JOS 
VALDYBA IR VISI NARIAI.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams Ir Draugams.

DR. AL. M. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avė. Tel. CL 4-2421 
CHICAGO 32, ILLINOIS

J?

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. ‘‘Drauge’

Pasinaudokite “Draugo” flassilipd skvriumi



Baigiantis metams,

PLANUOJAME ATEIČIAI

Ir vėl uždarysime vienerių 
metų istorijos lapą. Žmonijos 
gyvenime toks laikotarpis nė
ra platus, bet mūsų lietuviš
kam gyvenime, kada viena tau 
tos dalis naikinama okupanto, 
kita gi grimsta svetimųjų jū
roje, kiekvieni metai turi dide
lės reikšmės. Net po tokio 
trumpo laikotarpio mes jau 
galime jausti mūsų brolių da
lies nutrupėjimą, iškeliavusių 
amžinybėn paliktą spragą ir 
nuolatinį tirpimą didžiulėje 
žmonių masėje. Reikalinga ieš 
koti atsparos punktų, tvirtes
nių užtvarų, kad savo tautos 
pasiuntinybę sugebėtume pra
tęsti išeivijoje ir jos derliaus 
duoklę atiduoti pavergtai tė
vynei.

Metant žvilgsnį į šių metų 
nuveiktus darbus išeivijoje, pir 
miausia krypsta akys į didžiuo 
siuos įvykius. Laisvinimo dar
buose nesame pasiekę didesnių 
rezultatų, nes jie priklauso ne 
tik nuo mūsų veiksnių pastan
gų, bet ir nuo tarptautinės 
politikos klosčių. Tačiau verta 
priminti Vliko leidžiamų in
formacinių biuletenių naudin
gumą žnių perdavimui sveti
miesiems, kurie, nors ir ne vi
sada nuoširdžiai rūpindamiesi 
mumis, panaudoja geram mū
sų tautos kančias ir siekimus. 
Prie šiokių tokių laimėjimų rei
kia priskaityti ir bent mini
malias Alto reformas bei veik
los suaktyvinimą, nors dar tai 
ir nėra privesta prie pabaigos. 
Reikia tikėtis, jog ateinančiais 
metais bus ieškoma naujų vei
klos būdų, kad Lietuvos lais
vės byla pasidarytų gyvesnė.

Vienas didžiausių lietuvių 
išeivijos įvykių vis tik buvo 
Kultūros kongresas, kuris, 
nors sukėlęs aitrumo, buvo pra 
vestas aukštu lygiu ir į mū
sų kultūros veiklą įnešė švie
sesnių pragiedrulių. Nors iš jo 
buvo laukiama daugiau gairių 
ir orientacinių taškų ateičiai, 
betgi kas norės ir sugebės, ga
lės pasinaudoti ir tuo, kas bu
vo pateikta.

*
Ateinantieji metai atsineš 

naujus uždavinius, kuriuos tu
rėsime spręsti ir įvykdyti. Kul 
tūros srityje didesniu susibū
rimu turės pasireikšti mūsų 
praeities kultūros parodymas 
— Tautinių šokių šventė. Ši 
šventė sutrauks vėl didesnį 
skaičių mūsų tautiečių vienon 
vieton. Bet reikėtų, kad ji ne
užsibaigtų tik savų šokių pa
sižiūrėjimu ir išsiskirstymu. 
Turėtume tą progą panaudoti 
platesniems kultūriniams pasi
reiškimams, visuomeninių rei
kalų aptarimams, laisvės ko
vų gretų suglaudinimui. Ta
čiau tai jau yra uždaviniai tų 
veiksnių, kurie ton kovon yra 
įsijungę ir kurie pirmuoju sa
vo veiklos tikslu laiko kovą 
už Lietuvos laisvę ir lietuvy
bės išlaikymą.

Visuomeninėje veikloje reik
tų pagalvoti, kaip sumažinti

visokius balius, vakarienes ir 
tuščius pagerbimus, o kelti į- 
vairių parengimų kultūrinį ly
gį, gilinti ideologinį ir tautinį 
sąmoningumą. Reikėtų čia į- 
jungti daugiau naujų jėgų, kad 
keistųsi ne tik darbų pobūdis, 
bet paskaitininkai ir organiza
cijų vadai. Kitaip tariant, reik
tų šviežesnių vėjų, kad visuo
menė daugiau domėtųsi paren
gimais ir jais geriau pasinau
dotų.

Politinė laisvinimo veikla 
taip pat turėtų mėginti išeiti 
iš senos rutinos, jeigu norime 
bent kiek daugiau laimėjimų. 
Ne tarp savęs kovoti už ne
reikšmingus postus ar titulus, 
bet vesti nepermaldaujamą ko
vą su tėvynės ir žmonijos prie
šu, vesti kovą už Lietuvos iš
laisvinimą visais galimais bū
dais ir keliais. Kiek mūsų po
litiniai veiksniai įdės daugiau 
širdies ir pasiaukojimo pačiai 
laisvės idėjai, tiek pasieks ir 
kovos fronte aiškesnių išda
vų.

*
Mes perdaug įpratome viso

kius susirinkimus, kongresus, 
seimus ir konferencijas paly
dėti rezoliucijomis. Negalima 
jų peikti, nes tai tam tikros 
gairės visuomenės orientacijai 
ir savo veiklos krypčiai. Ta
čiau negalima jų ir pervertinti, 
manant, kad jomis jau išspren 
džiama visa to ar kito vieneto 
veikla. Iki šiol — ypač pas
taruoju metu — pasigedome 
konkrečių planų, kurie būtų 
naudingesni patiems visuome
niniams, politiniams ar kultū
riniams vienetams, o kartu ir 
visai lietuvių visuomenei, be
sidominčiai kuria nors lietu
viškos veiklos sritimi.

Planams paruošti reikia dau 
giau laiko, didesnio įžvalgumo 
ir dabarties reikalavimų pa
žinimo, bet to galime reika
lauti iš tų, kurie yra pastatyti 
organizacijų ar politinių sam
būrių pryšakyje. O neplanin
ga veikla stumia sustingiman 
organizacijas ir sklaido jų na
rius vėjams.

Taip pat jau yra labai pri
brendęs reikalas visose srityse 
įtraukti daugiau jaunimo į lie
tuvišką veiklą. Jis jau priau
gęs ir subrendęs metais bei 
išsilavinimu. Reiktų ateinan
čiais metais mėginti jaunosios 
kartos atstovų įvesti į visus 
svarbesnius postus, kad jie pa
siruoštų, su pareigomis ir už
daviniais susipažintų ir neto
limoje ateityje galėtų stoti 
veiklos priešakyje. Jau ir šiais 
metais padaryta geros pažan
gos, bet dar ne visose srityse.

Gyvenamas momentas reika
lauja vis naujesnio judėjimo, 
šviežesnių minčių, konkretes
nių darbo planų ir pakanka
mų jėgų juos įvykdyti. Lietu
vos laisvė ir lietuvybė yra ver
tos, kad ateinančiais metais 
pasireikštume didesniu veržlu
mu ir pasiaukojimu lietuviš
kam darbo lauke. Pr. Gr.

Spaudoje ir gyvenime

ARGI JIEMS DAUGIAU PARŪPO 
KREMLIAUS, KAIP BETLIEJAUS

ŽVAIGŽDE?
Kalėdų laikas būdingas tokio 

skaidraus džiaugsmo nuotaika, kad 
kiekvienas geros valios žmogus 
tuo laikotarpiu stengiasi kitą pra
džiuginti, jei ne dovana, tai bent 
šiltu žodžiu, bent gi neapkartinti 
Kalėdų džiaugsmo.

Išimtį šioje kryptyje sudarė tik 
komunistų laikraščiai, pvz. šven
čių proga paskelbdami šmeižtų 
eilę apie Panevėžio vyskupiją.

Deja, ta išimtis buvo ne vienin
telė. “Vienybė” kalėdiniame nume
ryje persispausdino prieš 25 me
tus paskelbtą savo laikraščio ve
damąjį su inkvizicijomis ir vokie
čių kryžiuočiais, su tokiais spyg
liuotais žodžiais, kaip: “nieko 
žiauresnio, nieko piktesnio, kaip 
krikščionys, mūsų tauta dar nėra 
mačiusi”.

Tegu tie žodžiai ir buvo taikomi 
lenkų krikščionims, bet ar buvo 
reikalas juos kaip tik dabar pa
kartoti ?

Ar ves jis į šaltojo karo sušvelninimą?
Nereikia jokio politinio žiūro

no, kad pamatytume, jog šiuo 
metu Amerikos ir Sovietų Są
jungos santykiuose reiškiasi 
gana žymus politinis atoslūgis. 
Tą atoslūgį rodo ne tik prezi
dento Kennedy ir Sovietų prem 
jero Chruščiovo pasisakymai 
dėl tų santykių, bet ir sumažė
jęs paskutiniu laiku Sovietų 
politikos agresingumas. Kai šis 
kraštas kovoje su bolševizmu 
yra pasisavinęs gynimosi tak
tiką, visas politines įtampas su
kelia tik raudonųjų užmačios. 
Ir atoslūgiai įvyksta tada, kai 
raudonieji savo veržlumą dėl 
nepalankiai susiklojusių jiems 
aplinkybių sustabdo.

Taip yra atsitikę ir šį kartą. 
Chruščiovas buvo užsimojęs iš
stumti Vakarų sąjungininkus iš 
Berlyno ir visą tą miestą per
duoti Rytų Vokietijai. Bet Va
karų sąjungininkai griežtai nu
sistatė Berlyną ginti, ir Chruš
čiovui teko nuo to užsimojimo 
atsisakyti. Politinė įtampa, ki
lusi dėl Berlyno, atslūgo. Kiek 
vėliau Chruščiovas sumanė at
sigriebti, įsikurdamas Kuboje 
karinę bazę, ir slaptai privežė į 
tą salą bombonešių .raketų ir 
karių. Čia Sovietai buvo metę 
tiesioginį iššūkį jau Amerikos 
saugumui ir susilaukė dar griež 
tesnio reagavimo. Kubos bloka-

į raudonąją Kremliaus žvaigždę ? 
Vienas dalykas tikras — šitokiais 
vedamaisiais “Vienybė” lietuviuose 
vienybės neugdo. — J. Žvilb.

PRANAS DAILIDĖ

dos iš Amerikos pusės paskel
bimas įtikino Chruščiovą, kad 
šis kraštas jo bazės Kuboje ne
pakęs. Vengdamas karo su 
Amerika, Chruščiovas buvo pri
verstas savo užsimojimą likvi
duoti. Apėmus pasaulį atominio 
karo baimė po to atslūgo. Iki 
Sovietai susiras naują puolimo 
tašką, atoslūgis laukiamas ir 
bendroje politikoje.

Tik šį kartą tikimasi 
patvaresnio atoslūgio ir štai 

dėlko
Ligi Kubos krizės Kremliuje 

buvo įsigalėjusi nuomonė, kad, 
nežiūrint savo ginklų pranašu
mo, Amerika nekariaus net sa
vo gyvybiniams interesams ap
ginti. Patsai Chruščiovas tokią 

i nuomonę įvairiomis progomis 
yra pareiškęs. Dėlto santykiuo- 

i se su Amerika Sovietai buvo 
agresingi ir įžūlūs. Jie buvo tik 
ri, kad taip laikydamiesi, jie 
privers Ameriką daryti nusilei
dimus ir be karo pasieks bol
ševizmui laimėjimą. O kad šiam 
kraštui būtų lengviau daryti 
Sovietams užglostymus, Chruš
čiovas linksniavo koegzistenciją 
ir taiką ,nors mintyje rengėsi 
visą laisvąjį pasaulį palaidoti.

Amerikos laikysena Kubos 
krizės metu įtikino Sovietų 
premjerą, kad sakyta nuomonė 
buvo klaidinga ir kad, pasikliau

jant tokiu Amerikos suprati
mu, 'Sovietams bematant galima 

; įsivelti į nieko gero nežadantį 
j karą. Ypatingą įspūdį Chruš
čiovui bus padariusi ta aplinky- 

I bė, kad faktiškas Amerikos ul- 
| timatumas dėl Kubos buvo pa- 
I skelbtas, nepasitarus su šio 
, krašto sąjungininkais. Vadina- 
jsi, Amerika jaučiasi tiek stipri, 
kad pati viena ryžtasi mesti 
pirštinę Sovietams. Amerikos 

'galybė iškilo Kremliuje naujoje 
šviesoje. Ligi šiol Sovietai daug 
vilčių dėjo į Vakarų sąjunginin 
kų nesutarimus ir siekė skaldy
ti jų vienybę. Dabar skaldymo 
politika Chruščiovo akyse nu
stojo pirmykštės reikšmės. Ir 
kai Amerika po Sovietų pasi
traukimo Kuboje pradės dabaf 
visur kitur stabdyti Sovietų 
veržlumą, galvoja Chruščiovas, 
bėliks tik koegzistencija. Ir ga
li tekti visai rimtai apie ją kal
bėti, jeigu Peipingas nenustos 
skaldęs raudonųjų šeimos ir jei 
gu ūkiniai negalavimai nesiduos 
atitaisomi.

Iš to išvada, kad šaltasis karas 
gali sušvelnėti

Gavęs - Kuboje Amerikos ga
lybės ir ryžtumo įrodymą, So- 

į vietai elgtųsi nelogiškai, jeigu 
I visokiomis provokacijomis ir įžū 
liais grasinimais gadintų savo 

' santykius su Amerika. O jeigu 
l jie laikysis tuose santykiuose 
tarptautinio įstatymo ir sąžinin

(Nukeha į 4 psl.)

? zv/?3:
Abelardo Silva džiaugiasi sugrįžęs iš Castro nelaisvės Kuboje pas savo šeimą Miami, Fla., po trijų 
metų išsiskyrimo, šalia jo žmona, 7 m. sūnus ir 11 m. dukra.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 29 S

Rimties valandėlei

TAI, KAS PASILIEKA
M. Matukas

Nuo Dievo atsipalaidavusio 
žmogaus žemėje rojaus staty
mas ir, kaip atpildas, gaunami 
tų statybų griuvėsiai prikiša
mai išryškina, kad paskutinė 
pasaulio tikrovė yra sąžinė ir 
Kristus. Kai tai, žengdami į 
Naujuosius Metus, įsisąmoni
name, tik tada galime visus 
daiktus ir įvykius matuoti ne
matomos tikrovės mastu, nes 
visa kita nustoja reikšmės.

Mūsų planetoje šiandien gy
venimo sąlygos keičiasi taip 
greit, kaip niekados istorijoje. 
Visuose tuose nelauktuose ir 
staigiuose pasikeitimuose mus 
labiausiai stebina, kad sveikoji 
žmonijos dalis gyvenime tvir
tai tebemato prasmę, nepaisant, 
kad laiko dvasia ir neva moks
las nuolat kartoja, jog gyveni
me nėra nei tikslo, nei pastovu
mo. Nors kai kurie garsieji ra
šytojai žmogiškosios asmeny
bės kilnumą jau seniai pavertė 
skudurais, sveikasis žemės ele
mentas vistiek nenustoja šau
kęs, kad visatoje žmogus yra 
kilniausias ir vertingiausias kū
rinys ir kad laisvė, besigrum- 
dama su pavergėju, laimės, 
nes amžinoji patirtis byloja, jog 
gėris visada, nors ir tolimose 
distancijose pralenkia blogį.

I
, Gyvenimo prasmės paneigėjai 
ir visatos kapinyno raudotojai 

j čia ne perdaugiausia turi sekė
jų, bet Europoje jų žodis sva
rus. Štai, Londono senelis, ma
tematikas, filosofas Bertrand 
Russel taip dūsauja: “Trumpas 
ir nepajėgus yra žmogaus gy
venimas; tikras ir negailestin 
gas likimas gula ant jo ir ant 
visos jo rasės. Žmogus yra ak
las ir gėriui ir blogiui, nepaisąs 
sunaikinimo, o visagalinti me
džiaga smugdo jį nepermaldau
jamu būdu. Žmogus, kurs šian
dien pasmerktas prarasti save 
brangiausiuosius, rytoj jis pats 
pereina per tamsybių vartus; 
jis garbina prie aukurų, ku
riuos pats savo rankomis išsi
mūrijo ...”

Prancūzijoje prieš šimtą me
tų buvo labai populiarus keis
tuolis, šį kartą optimistas, 
Auguste Com te. Nors dar tuo 
laiku vos tebuvo išrastas gar
vežys, bet jis, susižavėjęs moks

lo galybe, išdidžiai paskelbė, 
'kad Dievas jau daugiau nebe
reikalingas. Tos pačios nerealy- 
!bės laikėsi dar ir mūsų kartos 
žinomas rašytojas H. G. Wells, 
bet šis mirdamas visgi išdrįso 
prisipažinti klydęs ir apsigavęs, 
rašydamas apie dalykus bei 
žmogaus prigimtį. Wells, mat, 
pastebėjo didžią tiesą ,kad žmo
nija teksianti demonui, kai tik 
pradės remtis pati savimi.

Tai pastebėjo ir išgarsėjęs 
prancūzų mokslininkas Lecom- 
te du Nouy, kuris neseniai išė
jusioje savo knygoje “Žmogiš
kasis likimas”, kviečia krikščio
nybei pražuvusius vaikus atgal 
į dvasinius namus. Mokslas, pa
stebi jis, dabar turi atstatyti ti
kėjimą į jam deramą vietą ir į 
atitinkamą vertybių eilę, nes be 
Dievo protas tampa kvailyste.

Tikrai taip, nes žmogus že
mėje yra dviejų pasaulių pilie
tis ir savąjį gyvastingumą se
mia iš dviejų šaltinių, būtent 
iš gamtos ir malonės, ir, be abe
jo, mes esame Viešpaties nuo
savybė. Jis mums įdiegė palin
kimą mūsų širdyse, kad mylė
tume Jį, ir suteikė užtektinai 

i malonių bei pajėgų, kad išlai- 
! kytume Jo įstatymus ir pačią 
I krikščionybę padarytume gyvą. 
Gyva tuo būdu, kad pagelbėtu- 
me stokojantiems, parodytume 
tikrąjį kelią paklydusiems, ypač 
vengdami kreivai aiškinti kitų 
pasielgimo bei intencijų reikš
mę.

Laikas tai tartum jūra, virš 
kurios nuolat ir amžinai kaita
liojasi audros ir ramus saulėtas 
laikotarpis, skausmai ir pasise
kimai. Viešpats suteikė mums 
laiko, kad jį panaudotume kil
nesniam gyvenimui veiklioje 
Kristaus dvasioje. O gyvenda
mi tikėjimu, gyvename tiesai, 
o tiesa, dėl kurios mes gyvena
me, yra stipresnė už pasaulį. 
Gyvendami tikėjimu, gyvename 
dėl meilės, o meilė ir šį pasau
lį sutvėrė.

Vakarų Berlyno katalikų baž
nyčiose buvo pravesta speciali 
rinkliava Hiroshimos katalikų 
diecezijai (Japonijoje), kurią 
Berlyno katalikai savo globon 
paėmė 1961 m.

Lietuvių tauta dabar pergyve
na pačią kruviniausią raudonąją 
inkviziciją, bet apie raudonuosius 
okupantus nebuvo rasta reikalo 
pirmojo puslapio vedamajame už
siminti. Iš žiaurios dabarties tik
rovės skaitytojų dėmesį ir senti
mentus siekiama nukreipti prieš 
tas tautas ir tas idėjas, kurios 
šiandieną mums kaip tik yra tal
kininkės laisvės kovoje prieš oku
pantus bolševikus.

O gal čia viso to paslaptis glūdi 
kaip tik neseniai spaudoje pasi
rodžiusioje žinioje, kad “Vieny
bės” leidėja Valerija Tysliavienė 
išvyksta į Lietuvą, ir ta kelionė 
atliekama kontakte su okupantų 
įstaigomis (oficialiai kviečiant nu
gabenti velionio vyro pelenus).

Ar ir tas vedamojo pakartoji
mas tai tik maskuotas reveran- 

! sas okupantams ? Ar tas vedama
sis tik nebuvo perspausdintas ne 
tiek įsižiūrėjus į Betliejaus, kiek

I
 ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS |

Bvertė P. Gaučys ®

Stovėdama pašiūrės viduryje, pastyrusiu kūnu ir 
užmerktomis akimis Kasilda žymėjo taktą pečių ju
desiais, tuo tarpu Paeharotė šoko aplink ją, juokin
gais rankų judesiais ir dideliais ilgų kojų šoktelėji
mais, pamėgdžiojančiais nevalyvo paukščio sparnų 
plasnojimus ir baimingus striuksėjimus aplink dvė- 
seleną.

Žiūrovai leipo juokais, bet Santas nesižavėjo šo
kiu ir, kiek palūkėjęs, tarė:

— Gana, Paeharotė. Jau mus prijuokinai ligi so
ties.

Arpininkas pakeitė gaidą ir vėl prasidėjo šokis. 
Ir šiuo kartu Mariselė liko sėdėti. Santas klausėsi An
tano pasakojimo apie vieną garsų Pacharotės išsišo
kimą, ir šis prie jų priėjo, kai staiga Mariselė jam 
pasisiūlė:

— Paeharotė, ar nenori su manim pašokti?
— Negyvėli, ar nenori mišių? — sušuko kumetis, 

užuot atsakydamas, bet tuojau, Antanui žvilgterėjus, 
pridūrė: — Tai man per didelė garbė, panele Marisėle. 

— Šok, — pasakė Santas. — Pašok su ja. 
Mariselė sukando lūpas, ir Paeharotė abiem ran

kom ją apglėbęs nusivedė, pakeliui šaukdamas arpi- 
ninkui:

— Ramonai, įsidėmėk, o tu, Ambrozijau, gerai 
kratyk savo marakas, kurios turėtų būti auksinės. 
Paeharotė eina šokti, nors ir nenupelnytai, su Altami- 
ros žiedu. Vyručiai, pasitraukite į šalį!

X

AISTRA BE VARDO
— Genovaite! Kad tu žinotum, kas su manim nu

tiko?

— Kas gi, moteriškute?
— Ateik, aš tau papasakosiu. Ten, prie tvoros, 

kur niekas mūsų neišgirs. Paliesk mano rankas. Pa
klausyk kaip širdis plaka.

— Ak! Jau žinau: pagaliau tau pasisakė.
— Ne. Nė vieno žodžio. Prisiekiu! Tai aš, kuri 

prisipažinau.
— Moteriške! Argi stirnos bėga iš paskos šu

nims?
— Tai išsprūdo man negalvojant. Paklausyk. Aš 

buvau labai pikta ant jo, kad neiškvietė manęs šokti.
— Ir, norėdama sukelti jo pavyduliavimą, tu pa- 

sipiršai Pacharotei. Taip. Mes visos tai pastebėjome. 
O paskui daktaras paprašė Pacharotę leisti su tavim 
pašokti.

— Bet leisk man papasakoti. Aš buvau labai pik
ta, kad net ašaros spraudėsi iš akių. Staiga jis pra
deda į mane žiūrėti, ir aš, norėdama paslėpti, norė
dama, kad jis nepamatytų mane esant įsižeidusią, nu
sišypsojau. Bet ne taip, kaip norėjau nusišypsoti. Su
pranti?

— Taip. Aš įsivaizduoju, kaip tu nusišypsojai.
— Gerai. Žinai, kas man tada atėjo į galvą, no

rint pataisyti reikalą? Dar labiau pabloginti, negu 
prieš tai buvo: aš pažiūrėjau į jį ir jam pasakiau: 
“nesimpatiškas!”

Ji nurausta ir priduria:
— Kaip tau atrodo, mergele? Ar matei kur sta- 

čiokiškesnę moterį už mane?
Tas sušukimas parodo jos naivumą, tačiau Geno

vaitei švysteli kitokia mintis.
— Teisingai sako mano tėvelis! “Kas jį paveldi, 

jo nepavagia”.
— Kas tau yra, Genovaite? Kodėl tu susimąstei? 

Nejaugi galvoji, kad blogai pasielgiau?
— Ne, brangioji. Laukiu tolimesnio pasakojimo.
— Ko dar benori? Ar tau dar maža? Lyg tau 

vienu žodžiu nebūčiau pasakius visko!
— Bet ar jis taip suprato?
— Turiu tau pasakyti, kad pametė taktą, jis, tu

rįs tokią klausą šokiui. Neatsakė man nė vieno žo

džio, nepažiūrėjo man į akis, nes po to aš nebeišdrį
sau pakelti savąsias.

Genovaitė vėl susimąsto. Taip pat tyli ir Marise
lė, tuo tarpu jų žvilgsniai skęsta šviesiuose stepės to
liuose, miegančios mėnesienos šviesoje. Staiga suploja 
delnais ir sušunka:

— Aš jam pasakiau! Aš jam viską pasakiau!
— Ir kas dabar, Marisele? — klausia Genovaitė.
— Kas dabar? — klausiamai pakartoja, lyg ne

suprasdama, ir tuojau,: — Bet, brangioji! Ką aš tu
rėjau daryti? Įsivaizduok save mano vietoje: visą 
dieną svajojau apie tą šokį, galvodama: šiandieną 
man pasisakys. Be to, aš tau kartoju, man išsprūdo 
netikėtai. Tu pati dėlto esi kalta, nes kiekvieną sykį, 
kai susitinkame, klausi: “Ar vis dar tau nepasisakė?” 
Ir galiausiai tu man pavyduliauji.

— Ne, Marisele. Aš galvoju apie tave.
— Su taip susirūpinusiu veidu, kai aš esu to

kia patenkinta?
Paeharotė, atėjęs pasiimti Genovaitės, nes jau 

pradėjo griežti šokį, pertraukė jų pokalbį.
Mariselė pasiliko prie tvoros, belaukdama, kad 

taip pat ir jis ateitų pakviesti, bet, kadangi neatėjo, 
Genovaitės žodžiai joje sukėlė tokias mintis:

— Ir kas dabar, Marisele ? Ar manai visa galint 
vykti, kaip vyko prieš tai? Tu taries išsprendusi pa
dėtį, pasakydama tai, ko nebuvo išdrįsta tau pareikš
ti? Ar nematai, kad, priešingai, tu viską sujaukei? 
Kaip tu ryt pasirodysi Santui, jeigu šį vakarą jis ne
prisiartins prie tavęs ir nepasisakys tave mylįs?

“Ir neateina. Neateis visą naktį. Koks nusivyli
mas! Ir tik dėl to, kad nemokėjai slėpti savo jausmų. 
Tik įsivaizduok, ką jis bus apie tave pagalvojęs. Jis, 
kuris toks... nesimpatiškas!

— Aš jau žinau koks esu. Jau aną kartą tu 
man pasakei.

—■ Ak! Tamsta čia buvai?
— Taip. Esu čia. Argi nematai ?
— Kam atselinai pasiklausyti, ką galvoju?

(Bu* daugiau)
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KIEK PATVARU^.,. 
(Atkelta iš 3 pusi.)

gai bendradarbiaus, siekiant rū
pimų pasauliui tarptautinių 
problemų sprendimo ,patys šal
tojo karo akstinai ir priežastys 
turės išnykti. Ne šis kraštas 
yra šaltąjį karą sukėlęs, ne šis 
kraštas yra suinteresuotas jį ir 
palaikyti. Amerika pirmoji pa
sidžiaugtų, jeigu tas karas pa
sibaigtų.

Tačiau savaime yra supran
tama, kad to karo negalima lik
viduoti vienomis šypsenomis ar 
diplomatiniais reveransais. Rei
kia pirmiausiai pašalinti tas 
priežastis, kurios šaltąjį karą 
sukėlė. O tai reiškia ne dabar
tinio status quo pripažinimą, 
kaip dabar kai kas galvoja, o 
atitaisymą visų tarptautinių nu 
sikaltimų ir skriaudų, kurias 
raudonasis imperializmas yra 
padaręs.

MŪS KOLONIJOSE
New York, N. Y.
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ
JUNGOS NEW YORKO SK. 

PAREIŠKIMAS

Lapkričio 30 d. Brooklyno sa 
vaitraštyje “Vienybė” buvo iš
spausdintas V. Tysliavienės 
straipsnis, kur vienoje vietoje 
yra išsireikšta, kad Romas Ke
zys “einąs Šalčiaus keliai8”. 
Atrodo, kad autorės tikslas bu
vo sudaryti skaitytojams įspū
dį, kad Kezys, taip kaip Šal
čius, tarnauja Lietuvos okupan 
tui.

Mes, New Yorko studentai, 
norėtume sužinoti kaip Tyslia- 
vienė gali rašyti tokias nesą
mones. Romas Kezys yra vie
nas iš mūsų skyriaus steigėjų, 
eilė metų buvęs pirmininku ir 
valdybos nariu. Žinome jo dar- j 
bus ir daugelyje kitų New Yor-

Vargiai yra galima laukti, ko organizacijų. Taigi, Tyslia- 
kad bolševizmas kada nors ge- vienė turėtų Kezį viešai atsi- 
ruoju su tokiu atitaisymu su- prašyti arba konkrečiai išdėsty 
tiks, nes tai reikštų jo pagrin-’ ti ką ji supranta tuo pasaky- 
dinio tikslo — pasaulio paver* mu.

dilawArI avinui
BARSER SHOP

Top Quality Haircuts 
3052 S. Delawa.re Avė.

For aippointment Phone HU 3-4429 
MILWAUKEE, WIS.

ELECTRIC SALES AND 
ENGINEERING CO.

2909 South lst St. HU 3-4722

milwauėee, wis.

SPUDNUT SHOP *
3312 N. Green Ba.v Avenue 

FR 2-9862 

MILWAUKEE, WIS.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

♦■»♦♦♦» ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦» » ♦ ♦ ♦ <
2 butų mūras. 4 ir 3 kamb. Nau

jas gazu šildymas. Mūro garažas. 
$25,000.

Del senatvės parduoda gerą. mūro 
namą.. $400 nuomos mėn. Įmokėti 
$5;000.

Mūro namas. 6 kamb. 47 p. lotas. 
Alyva šildymas. Gera vieta. Reikia 
gerų rankų. $1 7,900.

Rezidencija pagal madą. G kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys. Daug vertingų priedų. 16 metų 
statyba. Verta $32,000

Mažas, švarus namelis. Labai gra
žioj gatvėj. Platus lotas. $12,700,

5 nuomos naujame name. Pasto
viai duoda $500 rnen. Taksai ir iš
laidos mažos. Vieta gera. Įmokėti 
$15,000.

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

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

> ♦ ♦ ♦ <
REAL ESTATE

♦♦♦♦ ♦ ♦ <
Trys butai. Gerąs namas, vieta, ir ‘ Mur. 5 apačioj ir 3 viršuj. Gara- 

pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės žas, 30 p. lotas. M. p. $16,900 
pamatyti, $17,800. j Mūr. 2x5. Atskiri šildymai gazu

Neregėta proga. Liuksus ranch mū- M. p. $21.500.
ras. Dideli G kamb., platus sklypas, I Mūr. 0 kamb. 30 p. lotas. Gara- 
arti parko. $35,000. • žas. 67 ir Artesian. Tik $16,800.

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

5 butų mūras, prie parko. Apie 
$500 nuomos mėn. Naujas gazu šil
dymas. Reikės parduoti už $44,400. K1L - - . .......—Arti (Jaunimo Centro 2-jų butų 3n T,3’ 1
mūras, gazu šildymas. Alumin. lan- ' A nA Ua
gai. Mūro garažas. $18,800, 83 čioi ^r KoS Tik m 100

Brighton Parke. 2 butai ir biznis. „ ° Kostner, Tik $16,900.
2-jų aukštų apkaltas med. Reikia ‘ butų mūr., 6—5—3 kamb. Mūr. 
pataisyti. Prašo $15,800. garažas. Arti 55 ir Kedzie. $30,500.

Mūr. naujas, 2x5%, platus lotas, 
atskiri šildymai. Gage p. $39,800.

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

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sth St., HE 6-5151
Su mažu jniokėjimu modernus

gimo — išsižadėjimą. O be to 
atitaisymo tegalima kalbėti tik 
apie laikiną šaltojo karo sušvel
nėjimą.

L. S. S. New Yorko skyriaus 
valdyba

Elmer’s Texaco Service
OR 2-9020

5032 W. Forest Home Avė. 
MILVVAUKEE, WIS.

STONE SERVICE 
CONTRACTORS, Ine.

616 S. 89th Street. GI 3-9300 

VVEST ALUS, VVISCONSIN

SHORTY’S RESTAURANT
DINNERS — $1.35 and up

3411 W. Villard Avė. UP 1-6770 

MILVVAUKEE, WIS.

<> butų mūras. Dideli butai, pla
tus sklypas. Geras namas, mūro ga
ražas. $46,00,0.

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

Modernus (» kamb. mūrinis. Varni- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra- 
mento. $1S,9OO.

2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 
garažas. Bright. Pk, 
davimui $19,900.

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

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

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
skubiam par- | ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple-

|wood. Tič $17.000-

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
, ’J’ai gražiausia dovana mūsų 

ELECTRIC CARD SHUFFLEffr i mažiesiems skaitytojams. Meilė
' tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaites gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

AN
IDEAL
GIFT DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 
Chicaao 29, III.

Frame & Axle Service Co.
2476 W. Lisbon Avė. DI 4-2745

Wheel Aligning and Balancing 
Cars — Trucks — Foreign Cars 

MILVVAUKEE, WTS.

Frank J. Klupp & Sons, Ine.
GENERAL CONTRACTORS 

2118 S. 19th St. MI 5-2472 

MILVVAUKEE, W1S.

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

Ant dvigubo sklypo. 2 namai, mū- 
rin. ir med. po 3 būt. Garažas, nau
ja elektra, atskir, apšild. Pajamų 
$320 mėn. Gage pk.. tik $26,000.

7 metų 2x5 mūr., 30 p. sklypas, 
nuom. už 2 aukštą $150 mėn. Į va
kar. nuo Gage p., tik $34.500.

7 kamb. mūr. graži virtuvė, ply- 
tel. vonia, 2 a., garažas, 30 p. skly
pas. M. parke, tik $16,500.

Viskas nauja ir modern., 2x3%, 
dideli ir gražūs kamb. šildy.m. gazu, 
alum. langai, 2 a., garažas, platus 
sklvp. Nuomos $190 mėn., 65 ir Ke
dzie. Tik $17,900.

12 m. 5 kamb. medin, platus skly
pas, garaž. Tik $12,300.

1% a. 6 ir 4 kamb. 50 p. sklypas, 
labai gražūs butai, iškelti vamzdž,, 
2 a., mūr., garaž. M. parke, $33,500.

Pasirinkimas investicijai: nuo 4 
iki 30 apartmentų nuosav., “rooming 
house", moteliai su mažais įmokėji- 
mais.

6 % kamb. visai naujas mūr., 2
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22.450

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga
zu, plytelių vonia, susaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
mūsų įstaigos. Tik $16.400.

2 butų po 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $2 6.400.

5 butai ir biznis. Labai geroj vie
toj, M. Pke. Įmokėti tik $15,0'>0.

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

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

2 butų mūras. Geros pajamos,
Gage p. $1S,6OO.

Liuksus 0 kamb., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
i. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 
Mūr. 3 metų, 2 po 6 Vi kamb, 

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

$22,500.

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

CICERO—BERWYN
SI2,500 — medinis. 4 ir 2 kamb.

Gazo šiluma. 
6, 4 ir 4 ir 

Geras pirkinys

4, Brignton Pke. $17,»00. ! Rūsys, pastogė, garaž. 
O — C,Z $10,500 — 3 butai:

krautuvės patalpa, 
nagingam žmogui.

$3,000 — įmokėdami dar prieš
Kalėdas galite persikelti j pirmos 
rūšies 5 kambarių namą.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St., Cicere

Tel: OL 6-2233; OL 2-8907

Namai, lotai, 
bizniai.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd St. 

LA 3-3384

Su dideliu nuostoliu savininkui tu
ri būti parduota 6 kamb. gera, mūr, 
rezidencija arti 63-os g-vės. Daug 
vertingu įrengimu. Pardavimo kaina. 
$17,500.

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

Acfiust to any Standard s’ze pfay’ng eard.
Turn switch and shuffie the caras. Heavy 
duty motor, beautiful finish of polishea 
chrome. Patented item, an elegant gift 
for executives or the woman of tįįe 
house. Card pfayers are proud of .this 
well boilt Dale Electric Shuffler. Majėy 
Back Guarantee.
Only . . . $17.95 Post Paid ln U.S.

THE DORR CO* industrial
9924 - 4th Avė. So. Minneapolis, Minn. 3839 s. Archer LA 3-1002

72-ra lr Mozart, Mūr. bungalow, 
5 kamb., garažas, $18,700.

Prie Marąuette P-ko naujas bun- 
galow, 6% kamb. $17,300.

6 butų mūr. 2 metų Bargenas.
$6 2j000.

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

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

I
8
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SIGNOHELLO HEATING 
and GAS EQTJIPMENT CO.
City-Wide Sales and Service

Guarante.ed Work, Member of 
Mechanical Contračtors Ass’n 

Residential —- Com m erčiai

* -A-'-Tį-.

TEGU JŪSŲ PINIGAI
*

a

PROSPECT HILL MOTORS
Jeep — Studebaker Dealer 

19885 W, National Avenue 
GA 2-0820, New Berlin, VVisconsin

Drugtown Rexall Pharmacy
3090 ,Ė. Layton Avė.

HU 1-8200

CUDAHY, VVisconsin

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

Restoranas JO vienetų Motei & 6 
kamb. 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 įmokėtų

P. ABROMAITIS REALTY
T005 Porter, Lemont, Ilk. CL 7-6075

CICERO. Arti VVestern Electric 
roomin house, pajamų $6,000 per

SU MAŽU ĮMOKIMUMU
10 metų mūr. 4 kamb. namas. 37 

pėdų sklypas. 1 % mašinos garažas. 
Tik $15,900.

2x5VISAI NAUJAS MUR.
Marąuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

ramikos plytelės. Dvi atskiros gazo- 
karšto vandens šildymo sistemos. 
Apsauga nuo potvynio. Plytelėm iš
dėtas rūsys. 4 vonios. Galima iš
nuomoti 2 kamb. su voniom atskirai. 
Apžiūrėkite!

SAVININKAS IŠSIKELIA IŠ 
CHICAGOS

6 metu 5 % kamb. mūr. namas ant 
85 pėdu ‘sklypo. Ąžuolo medis. Gazo 
šildymas. 1 % mašinos garažas. Me
talinė tvora. Gera proga.! $18,900. 

9x4 — TIK $43,000
2 aukštų mūr. prie 60-os ir Da

men. Rūsys po visu namu. Mažos 
išlaidos — nuomininkai patys apsi
šildo. Ekstra sklypas šalia.

KAS NORI GVVCTI
Ir kartu turėti kokią nors preky

ba. — štai tinkamas mūr. namas su 
patalpa krautuvei ir 6 kamb. butu! 
šildymas alyva. Dvigubas garažas.

CONTRACTORS

i
I

UŽDIRBAI 
1

UŽDIRBA
1
i

s

g
I
I BONŲ PLANAS

SU DIVIDENDAIS, 
MOKĖTINAIS NUO

S 1963 M. SAUSIO 1 D.
i® Jūs galite, atidaryti savo sąskaitą ke- 
§ liais sveikais tūkstančiais dolerių, o 
R vėliau papildyti sveikomis tūkstanti- 
žfi nėmis arba išimti pinigus tokiomis 
ft pat sumomis Pirmųjų 36 mėnesių 
P bėgyje Jūs gausite reguliarius divi- 
© dendus su % % bonų dividendu, ku- 
zk ris bus lailkomas atsargoje. Po 36 JJį mėnesių termino šitie atsarginiai 
į®! bonų dividendai bus pasiųsti Jums 

kartu su reguliariais. Taigi, Jūsų d.i-
S videndų čekiuose bus įskaityti abeji A dividendai — bonų ir reguliarūs. 
sR Jūsų sąskaita pagal musų dabarti- 
M niusi procentus bus pelniusi aukštus 
O 5.1 % dividendus. Tad atkreipkite A dėmesį į šį ypatingą pranašumą . . . 

nevisada randamą Bonų sąskaitose...
SįįZ Jūs galite išimti pinigus iš savo sąs- 
8 kaitos ir vis dar gauti dividendų iš A likusios sumos

UŽDIRBA 

UŽDIRBA 

UŽDIRBAI
I

uždirbai

uždirba)
uždirba)
uždirba!

■

UŽDIRBAI
i

uždirba!
1 
i 
i
i

UŽDIRBA

PROPERTY FEDERAL
SAVINGS 86 LOAN ASS’N

2612 W. 691h St., Chicago 29, III., PR 6-4600
Pagrįsta 4,6% dividendais, mokėtinais pagal Regu

liarias Taupymo Sąskaitas nuo 1963 m. sausio 1 d.narius laupynvo ^ąsivaiias nuo m. ^sausio j. g.
jgjgg ggg| ggi ggi ggg

I Prašau atidaryti mano sąskaitą sumai 
■ $.......................................... šitokiu būdu:
" □ INVESTMENTO BONU PLANAS ($1,000 viene-
Itais)

□ REGULIARUS TAUPYMAS (bet kurios sumos 
_ bet kada. taupymas ir pridėjimas)

Tik mano vardu

I 
I

Miestas

I
I

Kartu su

Adresas

Prašau atsiusti Siu taupymo planų smulkias informacijas

PROPERTY FEDERAL SAVINGS
2612 VVest 69th Sreet, Chicago 29, IH. PR 6-4600

KLUG & SMITH C0.
Engineers and Contračtors 

4425 W. Mitchell St. 
Phone EVergreen 3-6100 
MILVVAUKEE 14, WIS.

HEIN-WERNER CORP.
Manufacturers of 

HYDRAUUC JACIKS

VVAUKESHA, VVISCONSIN

VIRGIL HOSIER

metus, plius 6 kamb. butas. 9 pa- šiuo metu namas duoda $200' men 
vieniai kambariai ir 2 kamb. rū-į pajamų. Kaina $15,000 arba tin
gy. Kaina $29,000. Palikimas, tu-,kamas 'tavernA, 3x3, 1x4 
ri būti parduotas, už teisingą pri- Į 2 aukštų mūr. Marąuette Pk. Ap
einamą kainą. Kreiptis į Mr. Svo- ^“^Oonu° potvyn °’ '' urn'
bodą. SVOBODA, 6013 Cermak "
Rd. Cicero OLympie 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.
----------- --------------------------- -—------------------— i

6 kamb. mūr. rezidencija. Cent-1 
ralinisi apišld. gazu. Kilimai. Ve
neciškos užuolaidos. 2 auto. gara
žas. žemi mokesčiai. $1,500 įmo
kėti. Pietvakarių miesto daly. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LA 
1-7038.

$32,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

PARDAVIMUI

Parduodu apie 1,300 guminių 
Painting & Decorating Contractor plytelių (tiles), švarios ir mažai 

vartotos, tik už pusę kainos. Mė
lynos su baltais pamarginimais.

PR 8-1125
2926 N. 21st St. 

MILWAUKEE.

HI 4-0188
WIS.

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

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

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

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

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZiDENCIN1U8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69tb St„ Chicaco

STA N KUSI 
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 namą telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-0047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS)
Statome šiltu oru pučiamus po. 
čius. vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

VienlntSllai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

♦♦♦♦♦♦i
D fi M E S I O !

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

vra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 patai 

|| syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W 

R GSrd St.. Chicago 29. III.

n, Melskis iš lietuviškos maldaknyges 
Gal neturite progos lietuviškai

I
1

I
I
1
l.l
I
I
I
I

■9

kalbėti?
Siūlome maldaknygę

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS
Išeivijos maldos ir giesmės, 

kurią parengė 
KUN. DR. P. ALEKSA

Maldaknygė patogi. Išleista plo
nam popieriuje, 255 pusi. 

Kaina $1.00

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me 
aukšte. 4625 S. Kcating Avė.

Tel. 767-7287

HELP WANTED MOTERYS

GRADUATE 
NURSES WANTED

Who vvould likę to work with theIšnuom. šviesus didelis kamb. , 
naujam name, atskiras įėjimas, vi- Physically Handieapped. 
si patogumai. 6658 S. Rockwell. Thl« is a challengmg opportumtv, 

Tel. PR 8-8868 offering generous ' salary.
Openings—Supervisory and Staff

Brighton Parke išnuomojami Uniąue ehance to work \yith a 
1-me aukšte 3-jų ir 4-rių kamb. Nationally Reeognized Organiza-

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 veds 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E, 
Broadivay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ’i
Draugas’’

VACYS
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIĮ

2501 VVest 69 Street HE 4-7482 436 - 5158

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Diklniul 

GA S-5807

butai. Apšildomi, šiltas vanduo. 
Saukti po 3 v. p. p., kitom dien. 
nuo 10 v. r. iki 1 v. p. p.

Vlrginia 7-1948

PROGOS-OPPORTUNIT1ES

FOR LEASE
Išnuom. Texaco Service Station. 

Geroj vietoje — 70-ta ir VVestern 
Avė. 3 įvažiavimai. Gerai einantis 
biznis. Apmokama mokymo prog
rama. Dėl daugiau informacijų 
kreiptis į Hill Roscrotv, tel. BI 2- 
3840.

tion.
Excellent Working Conditions, 

Crotched Mountain Rehabilitation 
Center in the heart of the Monad- 
nock Vacation Region in South
ern New Hampshire. Write:

Dept. L. C.
MISS MARY RUTH PIPPER

Crotched Mountain Foundation 
GREENFIELD,

NEVY HAMPSHIRE

Perskaitę “Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau Be
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į nau
jus ir 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 8, HL

oiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
III1IIII1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s 1

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ................................................ $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ............................... $2.00
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms...................$1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

Petrauskas Construction Co.
2523 W. 69th St. PR 8-8792 

Statome gyvenamus namus lr 
kitokius biznio pastatus

Remkite “Draugą”



LAISVOJI LI li T U V A rengia VILIUI IMS METU SUTIKIMA!
LIETUVIŲ AUDITORIJOS DIDŽIOJOJE SALEJE

MŪSŲ KOLONIJOSE
Elizabeth, N. L

MUZ. VINCO MAMAIČIO 
SULAUKUS

Vienas žymiausių mūsų mu
zikos kultūros veteranų, daug 
metų puoselėjęs muzikinį gyve
nimą šv. Petro ir Povilo para
pijoje, prof. J. Žilevičius jau 
senokai atsisveikino su Eliza
beth, N. J., apsigyveno Chica
goje. Tik netaip seniai parapie
čiai ir pats klebonas prel. M. 
G. Kemežis sulaukė muziko, ku
ris būtų ne tik savo srityje spe
cialistas, bet ir kūrėjas.

Toks yra muz. Vincas Ma- 
maitis, žinomas iš mūsų nepri
klausomybės laikų, pagarsėjęs 
tremtyje, ypač Anglijoje. Ang- 
lijon jis atvyko 1947 m. Perei
namoje Byfleet stovykloje va
dovavo dideliam vyrų chorui, 
suruošė net dvylika koncertų 
rinktinei anglų publikai.

Kaip veiklus muzikas ir Vi
suomenininkas, jis su V. Untu- 
liu suorganizavo 1951 m. dainų 
šventę Nottinghame. Ilgametis 
Londono lietuvių choro vedė
jas.

Paskutinį kartą muz. V. Ma- 
maitis su savo choru koncerta
vo šįmet Londone, minint rug
sėjo aštuntąją. Pats minėjimo 
suruošimas irgi buvo jo pavyz
dingo choro nuopelnas.

Atsisveikinimo pobūvyje, į- 
vykusiame rugsėjo 1 d., Lietu
vos Pasiuntinybės patarėjas V. 
Balickas pabrėžė: “šiandien, 
kai tenka mums su gerbiamu 
Mamaičių atsisveikinti, ryškiau 
negu kada nors pajuntame, ko
kie mes laimingi buvome, kai jį 
turėjome tavo tarpe. Ponas 
Mamaitis, būdamas gabus mu
zikas ir chorvedys, savo įdė
tuoju darbu ir ištverme išugdė 
Londono Lietuvių Chorą ligi to
kio lygmens, kad jo puikūs kon 
certai užburdavo mus savo ma
giška jėga ir žavėdavo mus, 
tiek jaunus, tiek senus ... Lie
tuvos Pasiuntinybė su dideliu 
dėmesiu sekė jūsų choro dainą 
bei jo pasirodymus. Mes visuo
met aukštai vertiname Jūsų 
pastangas ir pasišventimą ir už 
tą Jūsų gražų bei kilnų darbą

šia proga Lietuvos Pasiuntiny
bės vardu tariu Jums nuoširdų 
lietuvišką ačiū” (Europos Lie
tuvis: 1962. IX. 18, Nr. 37/- 
728).

Rugsėjo 17 d. pavakaryje su
sirinko būrelis Londono lietu
vių į Waterloo geležinkelio sto
tį palydėti Mamaičių šeimos į 
tolimą kelionę, į JAV. Tame 
būrelyje buvo ir Lietuvos min. 
B. K. Balutis, kuris įteikė muz. 
V. Mamaičiui dovaną nuo Lie
tuvos Pasiuntinybės Londone. 
Traukiniui pradėjus judėti, cho 
ristės mėgino padainuoti jo 
naujausią kūrinį — “Ramunė
lę”. Šį kartą “Ramunėlė”, vil
goma chorisčių ašarų, nesu
skambėjo.

Jautriai ir iškilmingai buvo 
muz. V. Mamaitis su šeima pa
lydėtas iš Londono į naują kū
rybinio darbo vietą — Eliza- 
ibeth, N. J-, kur jis seniai lauk
tas, mielai sutiktas. Mamaičiai 
puikiai čia įsikūrė, jų adresas: 
Mr. & Mrs. V. Mamaitis, 166 
Park Place, Elizabeth, N. J.; 
tel. 351—9057. Nors muz. V. 
Mamaitis vos prieš tris mėne
sius pradėjo čia, šv. Petro ir 
Povilo parapijoj dirbti, bet jau 
iš pirmo su juo susitikimo už- 1 
lėktinai buvo aišku, kodėl jis 
taip jautriai ir iškilmingai buvo 
dėkingų lietuvių iš Londono pa
lydėtas. Vyt. Žarėnas

Rochester, N. Y.

Sistemingai pradėtas darbas

Gruodžio 16 d. Lietuvių Šv. 
Jurgio salėje susirinko visuo
menės veikėjai išrinkti komite
tą Liet. Fondo vajui pravesti 
Rochesteryje.

Iš laiškais kviestų apie 60 
žmonių ir per radijo atsilankė 
19 asmenų. Daugelis, tikrai ne
galėdami atvykti, skambino te
lefonu, rašė laiškais pareikšda- 
mi, kad nuoširdžiai LF idėjai 
pritaria tačiau šį kartą dalyvau
ti susirinkime tikrai negali.

Susirinkimą pradėjo kun. kle
bonas Pranas Valukevičius, lai
kinojo komiteto p-kas. Apie fon 
do reikalą ir svarbą kiek kal-

Vaizdelis iš Škotijos lietuvių pobūvio, įvykusio praėjusį rudenį. 
Sveikinamas prel. Juozas Gutauskas, rašytojas ir redaktorius, 
1962 m. šv. Tėvo pakeltas prelatu. Pastoviai gyvena Glasgove.

bėjo B. Krokys. Susirinkusieji 
pasidalinę mintimis, sugestijo
mis, išstudijavę LF statutą nu
tarė: visi susirinkusieji ar kvies 
tieji, bet negalėję dalyvauti su
daro vajaus tarybą. Techniška
jam vajaus darbui pravesti iš
rinktas komitetas — valdyba: 
pirm. kun. P. Valukevičius, I 
vicepirm. rašyt. Jurgis Jankus, 
II vicepirm. žurn Henrikas Že- 
mel's, finansų sekr. Aloyzas 
Jančys, iždin. Aleksas Berezne- 
vičius, spaudai ir informacijai 
— Juozas Yurkus, sekretorius 
Bronius Krokys.

Pavyzdingas klebonas

Susirinkusieji labai įvertino 
gerb. klebono sutikimą ir ini
ciatyvą įeiti į valdybą ir jai 
vadovauti. Klebono asmenyje 
yra sujungiami visi lietuviai ir 
Amerikoje gimę ir naujai, ir 
senai atvykę. Klebono Valuke- 
vičiaus nuomone, vajus turėtų 
būti pravestas tokiu pavyzdžiu, 
kaip prieš du metu praėjęs vys
kupijos gimnazijos vajus.

Prašomas klebonas pažadėjo 
artimiausiu laiku LF vajaus rei 
kalu pakalbėti per liet. radijo 
programą. (Priedo šiom gra- 

■ žiom idėjom klebonas susirin
kusius pavaišino.)

Realus įrodymas
Kai daugelis dar rezervavosi 

pasirašyti pasižadėjimus, norė
dami pasitarti su šeimomis, tai

sekanti lietuviai pasižadėjimus 
jau pasirašė. Robertas Sherelis, 
negalėdamas dalyvauti susirin- 

' kime, atsiuntė savo čekį 100 
dol. ir laišką. “Siunčiu mažą 
auką geram tikslui.” Katryna 

, ir Kazimieras Sabaliai pasiža- 
i dėjo 20-ties savaičių laikotar-
i pyje sumokėti LF 100 dol. Ju-1 ras Sabalis. Šios valdybos jau

moje turi mokėti miesto ir aps
krities mokesčius.

Tarybos nuomone, kad neap
sunkinti aukotojų, aukai išmo
kėti laikas neturėtų būti ribo
tas, tačiau pageidautina, kad 
būtų sumokėta per du - penkis 

I metus.

Įdomus Petro Norkeliūno pa
reiškimas. Užgyręs LF idėjas, 
šis didelis patriotas pareiškė, 
kad surinkti užsibrėžta suma y- 
ra girtinas dalykas. Bet kai lie
tuviai pabėgėliai atsirado Va
karų Vokietijoje per vieną va
karą surinko 10,000 dol. Tai fak 
tas. Mūsų uždarbio vidurkis bu
vo 35 - 40 dol. savaitei, dabar 
vidurkis savaitei apie 100 dol. 
ir jūs mokyti ir susipratę. Iš
vada aiški, šie žodžiai tikrai pri 
vertė susirinkusius susimąstyti. 
Kaip ten bebūtų, bet šį pradė
tą darbą Rochesterio lietuviai į 
skiria kaip kalėdinę dovaną pa
vergtai Lietuvai.

Šią vajaus akciją pradėjo 
veikli Roch. Liet. Bendr. val
dyba, kuriai vadovauja Kazimie

| zė ir Bronius Krokiai 5 metų 
laikotarpyje 500 dol. Yiirkai 
100 dol., Matiukai 100 dol. dvie
jų metų laikotarpyje. Ramūnas 
Bliudninkas 100 dol., Berezne- 
vičiai 100 dol. Viso 1,100 dol. 
Pridėjus L. Bendruomenės val
dybos 1,000 dol., Rochesterio 
lietuviai jau turi 2,100 dol.

Sekantis susirinkimas nutar
ta šaukti trečią sausio sekma
dienį, o pats vajus, rinkti pasi
žadėjimus ir aukas turėtų pra
sidėti pavasarėjant, nes sausio 
mėn. namų savininkai daugu-

yra realizuota daugelis puikių 
idėjų. Pav. Rochesterio Liet. 
Bendr. valdyba pirmoji sumo
kėjo jau 1,000 dolerių Liet. Fon 
dui. Ji išlaiko Lituanistinę mo
kyklą. Parapijos mokyklai nu
pirko Liet. Enciklopedijos kom
plektą, suruošė dail. Pautieniaus

Į parodą ir t.t.

i Nors pradžioje pačios bendr.

SAVERS...... • •

sa
“Viešpatie, Išklausyk

Suredagavo
Kun. K. Matulaiti*. M.l.O. 

Išleido
i.lėtu vių Katalikų Spaudus Uraugij-

lai vienu iŠ pilniausių maldttniij 
gių, spausdintų Amerikoje: visos 11- 
lanijos; n ucvenų; visų sakramenių 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelljor 
tretininkų maldos susirinkimams li 
aboliucljal; maldos apaštalystes mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 glesm., 
Velykų Ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
u- t.t.

Si maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo- 1 
jau. j

Maldaknyge *’Viešpatie, Išklausyk 
Manęs’' yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiaus*'' ir geriau
sio popierlo; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raides; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių; 3/ colio storumo
Kama
Paauksuota......................-........$3.60

Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS"
DRAUGAS, 4545 W. 63 St. 

Chicago 29, Illinois

ALEKSANDRAS KESKES
(KIŠKIS)

Gyveno 1530 10th Street, 
Waukegan, Til.

Mirė gruodžio 27 d., 1062,
6:15 v. v., sulaukęs 72 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Troškūnų, pa.r., 
Matiejūnų kaimo,

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona, Morta (Kubiliūtė), 2 
sūnūs Antanas, marti Elena, ir 
Albertas, duktė Izabelė Scha.- 
pals, žentas Stanley, 4 anūkai, 
Lietuvoje sesuo Pranė Kvede- 
rauskiene su šeima, ir kiti, 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Antano, šv. 
Baltramiejaus ir Lietuvių Lai- 
svės_ Mylėtojų Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Memorial 
Home koplyčioje, 313 — 10 th 
St., North Chieago, III.

Laidotuvės Jvyks pirmad., 
gruodžio 31 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Baltramiejaus parapijos baž
nyčių,. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j As- 
seneion kapines.

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

Nuliūdę: Žmona. sūnūs, duk
tė, mani, žentas ir anūkai.

A. -į- A.
ANTANUI STEIKŪNUI mirus, 

jo žmonai, dukterims Elenai Pocienei, Sofi
jai Steikūnienei, sūnui Jonui bei ją šeimoms 
gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

V. Navickiene, P. ir V, Bičkai 
M. ir V. Aukštuoliai

A Free Gift for Your Home
Save $500.00 or more in any two month pe- 
riod and receive a FREE gift for your home.
The above gift will be available during Janu- 
ary and February. SAVE-BY-MA1L if you likė 
... we’ll mail your gift. One gift per family, 
please.

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 S. 49th Ct. • Cicero 50, III. • PHONES: 242-4395 • 656-6330 

HOURS; Mon.» 9>& lues,, Thurs,, Rri« 9-5; Sab, 9-1; Wed»—Cioaed.

INSURED

ON INVESTMENT ACCOUNTS

A. f A.

ANTANUI STEIKŪNUI mirus, 
velionies žmoną Eleną Steikūnienę, dukrą 
Eleną Pocienę ir jos šeimą giliai užjausdami 
kartu liūdime.

MARKEVIČIAI

Šokiams gros žymus Čikagoje 6 asmenų 
orkestras, veiks bufetas ir salė bus specialiai 
dekoruota.

Įėjimas asmeniui 5 dol., įskaitant į tą kainą1 
ir vakarienę.

. Pradžia 8 vai. 30 min. vakaro 
Staliukai užsakomi tel.: CE 4-6376, FR 6-5416'

valdybos buvo idėja pradėti va
jų nuo mažų aukų, pvz. auko
jant 10 -15 dol. vietoj kalėdi
nių sveikinimų, tačiau šiame su 
sirinkime pasidalinus mintimis 
apie fondo svarbą ir reikalą iš
ėjo kitoks, kad ir nepaskelb
tas, šūkis: surinkti Rocheste
ryje 100 šimtininkų. Tai yra 
šimtą lietuvių, kurie paaukotų 
po šimtą dolerių. (Dėmesio Chi- 
cagai su 14 liet. parapijų. Su
rinkite 1,400 šimtininkų. Roches 
terio liet. parapija turi apie 700 
aktyvių parapiečių.)

IŠRINKO 4 GERIAUSIUS 
FILMUS

Vokietijos Katalikų Filmų ly
ga išrinko 4 geriausius praeitų 
metų filmus. Tarp jų du Ame
rikos gamybos: “The Power 
and the Glory” ir “Birdman of 
Alcatraz”.

Vyrai klystkeliuose 
★ ★ ★

Šiuo pavadinimu nauja knyga 
tik ką išėjo iš spaudos. Veikalas 
turi 305 puslapius, parašytas leng
vu, patraukliu stiliumi. Jame at- 
skelidžiami eilės įžymybių, vidaus 
išgyvenimai, sielos kovos, juoda 
neviltis bei netikrumas gyveni
mo klystkeliuose ir pergyventas 
džiaugsmas, atradus tikrąją gyve
nimo prasmę. Knyga apima ke
liasdešimt rašytojų, mokslininkų, 
menininkų, valstybininkų, karių, 
laikraštininkų, muzikų, gydytojų, 
architektų, psichiatrų ir kitų gar
siųjų, kurie čia perteikiamuose 
savo atsiminimuose atskleidžia sa
vo intymius sielos nuotykius. Tai 
istorinės tikrovės, psichologinės 
įtampos ir skaidraus pasiekto 
džiaugsmo knyga. Knygos auto
rius Juozas Prunskis, kalbėdamas 
faktais ir vaizdais, lyg ekrane 
duoda intriguojančią besiblaškan
čių ir ieškančių sielų pergyvenimų 
pynę. Knyga kainuoja $3.00. Gau
nama “DRAUGE”.

S
Poniai MORTAI ŠAVINIENEI, gilaus liūdesio 
prislėgtą, mirus mylimam vyrui

A. -Į- A.
JUOZUI ŠAVINIUI,

reiškiame gilią užuojautą.

Burneikiai, Bartušiai 
ir J. Juodvalkis

Mielam Gediminui Bučiniui, jo brangiai 
motinai

A. + A.
MONIKAI BUČMIENEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Vytautas ir Nijolė Vadžiai

A. -Į- A.
ANTANUI STEIKŪNUI mirus, 

žmoną Eleną, dukras Eleną Pocienę, Sofiją 
Steikūnienę ir sūnui Joną Steikūną bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liū
dime.

Stasė ir Stepas Juodakiai

PA DĖKA
Mirus mūsų vyrui, tėvui, uošviui ir broliui

A. -f“ A.
VINCUI AUSIUKAIČIUI,

reiškiame nuoširdžią padėką už rožančiaus atkalbėjimą kun. 
S. Santarui ir kun. B. Sugintui, už rožančių, šv. mišias ir pa
lydėjimą į kapines kun. J. Domeikai, už šv. mišias kun. A. 
Stašiui ir kun. A. Sabaliauskui, už aplankymą ir maldas Tė
vams Jėzuitams, visiems aukojusiems šv. mišias ir gėles, grab
nešiams, laidotuvių direktoriui P. Bieliūnui už tvarkingą pa
sirūpinimą laidotuvėmis ir visiems, kurie velionį aplankė, 
mums užuojautą pareiškė ar kokiu nors būdu prisidėjo prie 
mūsų liūdesio palengvinimo.

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas, seserys ir kiti giminės

PADĖKA
A. t a. Barbora Pepper (Pipiriene)

Mūsų mylima mamytė mirė 1962 m. gruodžio mėn. 5 d. 
ir buvo palaidota, gruodžio mėn. 10 d. Šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai pa
skutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: J. Kučinskui, 
P. Dambrauskui, J. Juozevičiui, P. Barauskui, A. Miciūnui ir 
V. Urbai, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą baž
nyčioje ir kapinėse. Taip pat dėkojame kunigams: E. Abra- 
mavičiui, S. Gaučiui, J. Bardauskui, J. King, J. Petraičiui, J. 
Prunskiui, J. Stankevičiui, B. Vaišnorai, K. Vengrui, R. Wyse, 
A. Zakarauskui, V. Zakarauskui bei Motinai Adoratai ir Šv. 
Kazimiero seselėms už lankymąsi koplyčioje bei bažnyčioje 
ir dalyvavimą laidotuvėse.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašę šv. Mišias už ve
lionės sielą, prisiuntė jai gėlių bei pareiškė mums toje liūdesio 
valandoje užuojautą. Dėkojame vargonininkui A. Giedraičiui 
ir A. Braziui, kurie giedojo bažnyčioje. Dėkojame grabnešiams, 
visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, dalj-vavusiems 
laidotuvėse, bei laidotuvių direktoriui A. Petkui ir Sūnui už 
malonų patarnavimą. Lai Dievas Jums gausiai atlygina už 
parodytą gerumą ir paguodą.
Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marti, žentai, anūkai proanūkai ir k.
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X Lietuvių poezijos ir lietu
vių prozos antologijos yra vie
nos iš geriausių dovanų, tikrai 
vertingos ir ilgalaikės knygos. 
Taip pat “Drauge” galima gau
ti ir lietuvių prozos ir poezijos 
antologijos anglų kalba.

X Rašyt. Karolė Pažėraitė 
iš Kolumbijos atsiuntė “Drau
go” redaktoriams ir leidėjams 
sveikinimus švenčių proga. Pra
ėjusią vasarą rašytoja lankėsi 
Chicagoje.

X Anis Rūkas, senosios kar 
tos lietuvis, laiške redakcijai 
rašo, kad kalėdiniai sveikini
mai, ibent lietuvių tarpe, turėtų 
būti su lietuviškais tekstais. 
Tai turėtų daugiau auklėja
mosios reikšmės lietuvių jauna
jai kartai, o taip pat sukeltų 
susidomėjimo kitataučiuose.

X Petras Maldeikis, žino
mas pedagogas, knygų auto
rius, skaitys paskaitą apie vai
kų drausmingumą sausio 4 d., 
penktadienį, 7:30 v. v. Gage 
Park rūmų salėj, 55 st. ir Wes- 
tem av. kampas. Paskaitą ruo
šia Alvudas.

X Roselando Lituanistinė mo
kykla gruodžio 29 d. 5 v. p. p. 
rengia Kalėdų eglutę naujojoje 
parapijos salėj. Įėjimas visiems’ 
laisvas.

X Marąuette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
valdybą 1963 metams sudaro: 
Joseph Skeivys — pirm., 6601 
S. Artesian, PR 8-6536, Balys 
Brazdžionis — vicepirm., Bro
nius Bičkus — nutarimų rast., 
PR 8-2257, VI. Konstantinavi- 
čius — fin. rašt., Juozas Vikš
raitis — kas., patikėtiniai A. 
Kardelis, Ch. Aleksiūnas, M. 
Tiškevičienė, maršalka — Kos
tas Repšys, Antanas Gintneris 
— organizacijos koresp., telef. 
HE 6-1691. Susirinkimai įvyks
ta kas mėnesio trečią penkta
dienį 7:30 V. v. parapijos sve
tainėj, 6820 Si. Washtenaw av.

X Ateitininkų ruošiamam 
Naujųjų Metų sutikime bus tur
tingas bufetas, duodamas šam
panas ir ypatingai gera nuotai
ka. Vietas užsakykite skambi
nant LA 3-0302. (Pr.)

X Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyną, redaguotą prof. J. Bal
čikonio ir kt., Chicagoje gyve
ną prenumeratoriai prašomi at
siimti iš Terros, 3237 W. 63rd 
St., Chicago 29, III. Ten pat ga
lima jį ir nusipirkti, kaina — 
$12.00. Prenumeratoriams, gy
venantiems už Chicagos ribų 
žodynas pradedamas išsiunti
nėti jau kitą savaitę. (Sk.)

X O. Literskienės Delikatesų 
krautuvėj, 2606 West 63rd St., 
gaunami vietos ir importuoti 
maisto gaminiai, kepamos bul- 
kutės kiekvieną dieną, gamina
mi cepelinai, koldūnai, bulvinės 
dešros ir kiti skanumynai, kaip 
iš mėsos, taip ir iš žuvų ir sil
kių. Priima užsakymus įvai
riems parengimams. Telef. HE 
4-4334. (Pr.)

X August Saldukas, Midland 
Savings and Loan Association 
prezidentas, minėdamas savo 
80-tą gimtadienį, kviečia visus 
lietuvius atlankyti jį Midland 
Savings bendrovėje. Nuo gruo
džio 15 ligi sausio 15 dienos 
visi kas atsilankys bendrovėje 
bus vaišinami kava ir pyragai
čiais, o taupytojai pasidėję į 
taupymo sąskaitą nemažiau 
$100.00 dar gaus ir dovanų: 
indų komplektą, medinius bliude 
liūs salotams ar odinę pinigi
nę. Midland Savings and Loan 
Association adresas: 4040 So. 
Archer Avenue, Chicago 32, 
Illinois. (Sk.)

X Muzikos vakaras įvyks 
Glen View sausio 20 d. 4—7 v. 
v. Jame gali dalyvauti visi so
listai ar instrumentalistai. Re
gistracija vyksta Chicagoje, 
7034 N. Sheridan avė., gruo
džio 30 d. 3—5 v. p. p.

X Paskutinis pranešimas: Į 
ramovėnų ir birutiečių ruošia
mą N. Metų sutikimą pakvieti
mus prašoma atsiimti šiandien, 
šešt., iki 6 vai. vak. Gradinsko 
krautuvėje, 2512 W. 47 St., 
PR 6-1998, arba Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St., RE 7- 
1941. (Pr.)

X Marija Lemešytė, buv. 
Vilniaus “Vaidilos” teatro ak
torė, vaidina pagrindinį Scam- 
polo vaidmenį “Gatvės vaiko” 
premjeroje. Sekmadienio spek
taklyje šį vaidmenį atlieka jau
na ir gabi scenos darbuotojų 
vaidintoja — Alė Keželienė. | 
Spektakliai įvyksta sausio 5 d.1 
7:30 v. v. ir sekmadienį, sausio 
6 d. 4 v. v. (Pr.)

X Pas Liet. Fronto Bičiulius 
Naujųjų Metų sutikime Shar- 
kos restorano pokylių salėj, dar 
yra kelios laisvos vietos. Norin
tieji dalyvauti prašomi regist
ruotis šiandien ir rytoj pas 
Bronių Li'čkų, HE 6-4343 die
nos metu ir PR 8-2257 vaka
rais. (Pr.)

X Varpininkų filisterių drau
gijos tradicinis koncertas - ba
lius įvyksta sausio 19 d. Pakš
to salėj. Rengėjai ir progra
mos dalyviai šiam parengimui 
jau visu smarkumu ruošiasi.

(Pr.)

CHICAGOS MOS
KALĖDOS SUDARĖ DAUG 

DARBO
Chicagos paštas nuo gruodžio 

pradžios iki Kūčių dienos per
siuntė 777,006,000 laiškų ir 
siuntinių. Gi Illinois Bell Tele- 
phone kompanija Kalėdų dieną į 
vien tiktai Chicagoje turėjo per 
300,000 ilgų (long distance) te
lefonais šaukimų.

DIDELIS GAISRAS GARY 
CENTRE

Gary, Ind., ugniagesiai devy
nias valandas kovojo su gais
ru, įvykusiu miesto centre prie 
724 Broadvvay. Nuostolių pada
ryta apie $400,000. Penki ugnia 
gesiai buvo sužeisti.

SKRIDO LĖKTUVU BE 
LEIDIMO

Federalinė aviacijos agentū
ra uždėjo $3,000 pabaudą Do- 
nald Gronert, 620 N. Chicago, 
Arlington Heights, kuris, netu
rėdamas lakūno leidimo, skrai
dė vienmotoriniu lėktuvu ir su
dužo.

DIDĖJA MAISTO PARDAVI
MAS SEKMADIENĮ

Chicagoj vis daugėja sekma
dienį parduodančių maisto krau 
tuvių skaičius. Jewel krautuvės 
iš 300 krautuvių sekmadieniais 
atidaro 12, National iš 230 ati
daro 11, Kroger iš 74 atidaro 
6 .ir A & P iš 200 atidaro 30.

Iš Ispanijos, tokio pat dydžio kaip plaukė Kolum bas j San Salvadoro miestą Bahamų salose, at
plaukė laivas. Jo kapitonas Nieola Bedoye šypsos kelionę atlikęs per 97 dienas. Kolumbus tai pa
darė per 70 dienų. Kadangi laivas naudojo 15 šimtmečio įrankius, tai paklydo. Visa tai liudija, kad 
Kolumbas buvo geras jūrininkas.

“Daug laimės jums 1963 metais”, taria teisėjas Alfonsas Wells, Chicago Savings and Loan Assn.’ 
6245 S. Western, direktorius ir tos pat bendrovės prezidentas Jonas Pakel, Sr., įteikdami čekius 
organizacijoms: lėšos panaudotos iš vadinamojo Wishing Well (Laimės Linkėjimų Šulinio) fondo. 
Aukų čekius priima: seselė Mary Walter, Misericordia namų, 2916 W. 47 St., administratorė — 
$100; Southvvest Atsilikusių Vaikų mokyklos statybos fondo pirmininkas Bern. Polek — $200; Ko
vai Su Vėžiu draugijos pietvakarių dalies pirmininkas Walter J. Wolf — $100; Šv. Kristupo mokyk
los Tėvų klubo vicepirmininkė F. Jonės su savo sūnumi Steponu, 7 m., tos mokyklos auklėtiniu — 
$100 ir sesuo M. Winifred, kazimieriete, gavusi $100 auką Šv. Kazimiero seserų vienuolynui. Chi
cago Savings and Loan bendrovė taipgi įteikė $100 Marąuette Mažajai lygiai ir $100 panaudojo .maisto 
dovanoms penkioms vargingoms šeimoms. Pinigai susidarė, kai bendrovė prie $400, suaukotų Laimės 
Linkėjimų Šulinyje, dar pridėjo kita tiek savų. Gavosi $800, kurie panaudoti nešant Kalėdų 
džiaugsmą. (News Herald nuotrauka)

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
VAIKŲ KULTŪRINĖ PO

PIETĖ
Bridgeporto Lituanistinės mo 

kyklos ir Moksleivių Tautinio 
ansamblio tradicinė Kalėdų eg
lutė įvyko gruodžio 23 d. Šv. 
Jurgio par. salėje. Ansamblio 
vad. muz. Faustas Strolia pats 
su akordeonu pravedė giesmes 
bei dainas ir tautinius šokius.

Programa pradėta gyvuoju 
paveikslu “Prakartė”, giedant 
kalėdines giesmes: “Tyliąją nak 
tį”, “Šiandien mums Betliejuj”, 
“Dekite žvakutes”, “Oi grei
čiau,’. Sekė deklamacijos: “Oi, 
neverk motule”, eilėraštį iš Si
biro, deklamavo Jūratė Šuopy
tė; “Kalėdų Kristui’’ (Vytės 
Nemunėlio) — deki. Vytautas 
Spačkauskas; “Kalėdų belau
kiant” (E. Spečkauskienės) de
klamavo 16 vaikučių grupė. Tai 
buvo šiltas, lietuviškas, Kalėdų 
metui pritaikytas kūrinėlis. Se
kė mažųjų šokiai: Kalvelis, Vė
daras.

Jei pirmoje dalyje vyravo pa 
trauklios giesmės, tai toliau se
kė mielos lietuviškos dainos: 
“Kur bėga Šešupė”, “Valio pio- 
vėjėliai”, “Jaunimo giesmė”, 
“'Saulutė tekėjo”, “Mes žen
giam”. Ir vėl pasirodė jaunieji 
deklamatoriai: “Gintarėlių ša
lis” (L. Žitkevičiaus) -- deki. 
Audronė Šuopytė, “Lietuvos 
laukai” (L. Žitkevičiaus)—dek. 
Liudas Spačkauskas.

Didesnieji moksleiviai mikliai 
atliko tautinius šokius: “dzūkų 
polką”, “šustą”, “žiogelį”. Pa
galiau jauniausieji — I skyr. 
mokinukai — išpildė deklama
cijas: “Ant šienelio”, “Tyliąją 
naktį”, “Dviratukas”.

Trijų Karalių rūbus gyvajam

i paveikslui ir deklamacijas pa- 
| ruošė E. Sipačkauskienė, įdėju
si daug kūrybingo darbo ir pa
rodžiusi gražaus pasišventimo.

Naujai išrinktas tėvų komi
tetas tikrai daug pasidarbavo, 
suteikdami malonaus džiaugs
mo vaikučiams, suruošdami šią 
linksmą jaunųjų kultūrinę po
pietę, kur atsilankė ir Kalėdų 
senelis, jaunuosius lietuviukus 
gražiai apdovanodamas. Komi
tetą, kuris surengė šią sėkmin
gai pavykusią pramogą, suda
rė: pirm. J. Špačkauskas, ISt. 
Visčiūvienė, Al. Beinarauskienė, 
M. Žeimys ir JI Stumbrą. Pa
rengimo programa pasigrožėti 
buvo atsilankęs prel. A. Mar
tinkus, lydimas kun. J. Pruns- 
kio. Dalyvavo ir Šv. Jurgio mo
kyklos seselės mokytojos.

J. žvilb.

BENDROSE KŪČIOSE DALY
VAVO PER 600 ASMENŲ

Gruodžio 23 d. Gage Parko 
rūmų salėje Alvudas suruošė 
Kūčias. Į salę susirinko per 600 
žmonių. Dr. J. Adomavičius pri 
statė Lietuvos generalinį kon
sulą dr. P. Daužvardį, kuris pa
sveikinęs visus į Kūčias susirin
kusius, palinkėjo susilaukti lai
svos Lietuvos Kūčių savo tėvy
nėje. Pirm. E. Pakalniškienė, 
pasveikinus susirinkusius, pa
kvietė kan. V. Zakarauską ir 
kun. Trakį atkalbėti maldą, 
kurie palaimino maistą. Vėliau 
kalbėjo kun. A. šeštokas, dr. 
O. Vaškas, ragindami prisidėti 
prie vaikų namelių įkūrimo.

Pažymėtina, kad Gage Parko 
superintendentas Detloff gėrė
josi bendromis Kūčiomis, ypač 
prakartėlės lietuvišku įrengi

J. A. VALSTYBĖSE
— Viena žymi amerikiečių įs 

taiga nupirko iš Lippincott lei
dyklos teisę išversti į ispanų 
ir portugalų kalbas ir išleisti 
Armonienės Palik ašaras Mask
voje. Tikimasi, kad pusės metų 
laikotarpyje ji pasirodys Pietų 
Amerikoje.

— Los Angeles Tautinių na
mų salėje gruodžio 23 d. įvyko 
iškilminga kalėdinė sueiga. Su
eigoje dalyvavo 32 jaunesnės 
skautės, 40 jaunųjų skautų ir 
apie 100 tėvelių ir kviestųjų 
svečių. Jaunesnės skautės su 
jaunųjų pagalba suvaidino ka
lėdinį veikalėlį “Lietuviškos 
Kalėdos”. Veikalą gražiai sure
žisavo Steikūnienė. Kalėdų se
nelis atnešęs kelis maišus do
vanų geriems vaikams buvo la
bai malonus ir natūralus. Po 
eilėraščių, dainų ir dovanų pa
skirstymo visi buvo skaniai pa
vaišinti. Daug darbo ir energi
jos įdeda į skautišką darbą 
skt. A. Pažiūrienė, atgaivinusi 
jaunesnes skautes ir su jomis 
gražiai dirbanti. Tai vienas iš 
veikliausių skautų vienetų.

— J. Kajeokas, Lietuvos at
stovas Washingtone, per Ame
rikos Balsą pasakė sveikinimą 
į Lietuvą, kuriame tarp kitų 
buvo pareikštos šios mintys: 
“Švenčių metu lietuviai Nemu
no krašte bus mūsų širdyse ir 
mintyse. Tiesą pasakius, jūsų 
skriauda — mūsų kasdieninis 
metai iš metų rūpestis. Laisva
sis lietuvis ne tik sielojasi, bet 
ur dirba, kad palikusiems tė
vynėje būtų laisviau ir geriau. 
Besibaigiančiais metais paverg
tas lietuvis buvo prisimintas A- 
merikos valstybės sekretoriaus 
ir JAV kongreso. Jis prisimin
tas Jungtinėse Tautose, Lietu
vių Kultūros kongrese, Chica

mu, kurias paruošė A. Kirvai- 
tytė, Alek. Pakalniškis ir kiti. 
Kūčių eigos programą praneši
nėjo Z. Juškevičienė, o meninę 
programą — Žibutė Jurėnaitė. 
'Su gražiomis deklamacijomis 
pasirodė Sobieskytė, A. Žygas, 
D. Petersonaitė, sesutės Gečiū- 
tės (2 ir 3 m. amž.) padainavo, 
sulaukdamos gausių katučių. Iš 
tremties stovyklų gyvenimo sce 
novaizdį “Tyliąją naktį”, mo
kyt. Magd. Šulaitienės paruoš
tą, režisavo akt. Alfas Brin
ką, sufleravo Petersonienė, vai
kus atitinkamais rūbais apren
gė jų mamytės, o gražiai su
vaidino D. Petersonaitė, A. Pa
kalniškis, S. Sobieskytė, trys 
sesutės Laima, Violeta ir Gra
žina Gasnerytės, J. Čepaitė, A. 
Čepas, V. ir A. Žygučiai ir J. 
Duseikaitė. 3 metų amž. Gečiū- 
tė pašoko Sėjau rūtą, už ką 
susilaukė publikos karštų ploji
mų. Muz. Bertulis paskambino 
Tyliąją naktį, Lietuva brangi, 
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka. 
Plotkeles iš Lietuvos, paauko
tas O. Algimienės, dalinosi vi
si dalyviai ir valgė skaniai pa
gamintą įvairų Kūčių maistą.

Alice Stephens oktetas labai 
puikiai pagiedojo keletą nuotai 
kingų kalėdinių giesmių. Vaikų 
Teatro choras pagiedojo ir pa
dainavo pora dalykėlių, muz. 
Bertuliui piano pritariant, mo
kyt. K. Čepienei vadovaujant. 
Svečias iš Lietuvos — akt. V, 
Juodka dalino vaikams dovanė
les, už kurias vaikučiai kėlė; 
didelį entuziazmą. Prie šių Kū
čių suruošimo prisidėjo Šv. Jur
gio parapijos klebonas, J. Ma- 
liorius, R. Radauskas, K. Kat
kevičienė, A. Kirvaitytė, Priš- 
mantienė, H. Zubrys, Skrinskie 
nė, J. Bružienė, Paškuvienė, o 
skanų maistą paruošė Bosienė, 
Širvinskienė, Valonienė, Pakal
niškienė, Goceitienė, Burlevičie- 
nė ir kt. Juozas ir Jurgis Bosai 
tvarkė rūbinę, o Jonas atgabeno 
pušų, gi tėvas padovanojo len
tų prakartėlei paruošti. L. Š.

TELEFONAS IŠGELBĖJO 
ŠEIMĄ

Carlos Esperanza kasdien 
telefonu skambina savo seserei 
P. Sperekas, 7636 Kedvale. Kai 
telefoną atsakė jos sesers 12-kos 
metų duktė Cynthia, ji pasakė, 
kad visi apsirgo. Esperanza tuo 
jau iššaukė policiją, kuri išgel-' 
bėjo keturių žmonių šeimą nuo, 
užtroškimo dūmais.

goje, ir kitomis progmis. Jis ne 
tik prisimenamas, bet ir dirba-, 
ma, kad senoji ir amžinai jau
na lietuvių tauta būtų išvesta 
iš namų nevalios ir kad lietu
vis vėl laisvas būtų, kaip lais
vos yra naujagimės Afrikos 
tautos. Laisvųjų lietuvių išeivi
joj: bažnyčios, mokyklos, orga
nizacijos, suvažiavimai, Mairo
nio minėjimai, menas ir spauda 
dirba ir skelbia būsimą Lietu
vos prisikėlimą. Lietuvos pa
siuntinybės bei konsulatai lais
vajame pasaulyje ir bendrai lai 
svasis lietuvis, dirba tik Lietu
vos prisikėlimui. Toji viltis lai
svojo lietuvio paguoda ir sieki
mas”.

“Mieli tautiečiai, būkite tikri, 
anksčiau, ar vėliau mūsų bus 
išauštantys metai. Teisingumas 
laimės Nemuno krašte, kaip jis 
laimi Afrikos žemyne.

Te Betliejaus Kūdikėlis pa
lengvina visų mūsų skausmą ir 
suteikia, kad ir pavergtam lie
tuviui galimai greičiau laisva 
diena išauštų”.

ARGENTINOJ
— Mirė Vladas Grigas. Gruo

džio 9 dieną Temperley stotyje 
sukrito ir staiga mirė Vladas 
Grigas, 62 metų amžiaus lietu
vis. Palaidotas Lomas de Zamo 
ra kapuose gruodžio mėn. 11 d. 
Velionis kilimo buvo uteniškis, 
dirbo durininku. Liko žmona Ur 
šulė Grigienė.

— Mirė Eva Bilčiūkaitė-Mi- 
kalauskienė. Gruodžio 11 d., su 
laukusi 64 metus amžiaus po il
gos ir sunkios vidurių vėžio li
gos mirė Eva Bilčiūkaitė-Mika- 
lauskienė.

Velionė kilimo buvo iš Tytu
vėnų parapijos, Vizgailių km., 
Kelmės apylinkės.

Konsulo padėka ir linkėjimai
Širdingai dėkoju organizacijoms ir asmenims, kurie at

siuntė sveikinimus ir linkėjimus Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 
(1963) Metų proga.

Linkiu visoms patrijotinėms organizacijoms ir patrijo- 
tams lietuviams laimingų, darbingų ir sėkmingų Naujųjų 
Metų, tiek savo veikloje bei gyvenime, tiek kovoje dėl Lie
tuvos laisvės.

Tebūnie 1963 metai lietuvių tautos solidarumo ir stip
rybės metai — vieningos ir protingos kovos metai, skiną ke
lią į tautos didingumą bei Lietuvos savarankiškumą ir lais
vės atgavimą.

PETRAS DAUŽVARDIS 
Lietuvos Generalinis Konsulas

Gražiausi sveikinimai ir linkėjimai NAUJIEMS 
METAMS LB Chicagos apygardos apylinkių valdyboms, 
akademinių korporacijų, visų lietuviškų organizacijų 
vadovybėms ir visiems lietuviams, kurie aktyviai dir
ba kultūros ir mūsų tėvynės vadavimo baruose.

LIET. BENDRUOMENĖS CHICAGOS APYGARDOS VALDYBA

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS 

linki

S P A I T ! S
STORM WINDOW CO.

WM. HUCKO, Mgr.
3259-61 So. Halsted St. Phone VI 2-6472

Virš 20 metų amžiaus vyrai, vedę
taupykite pinigus imdami draudimą

Kūno sužeidim.................................. $10/20,000
Nuosavyb. nuost....................................... $5,000

$13S.OO metams
REAL ESTATE. & INSURANCE 

5508 S. California Avė., Chieago 29, Illinois 
HEmlock 6-4343




