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KUBOS REIKALAI TEBERA AKLIGATVYJE
Sovietų vicepremjerui Mikojanui atsilankius Baltuosiuose

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Kennedy užvakar per
spėjęs sovietų vicepremjerą Mi- 
kojaną, kad ir toliau atsisaky
mas prokomunisto Pathet Lao 
dalyvauti koalicinėje Laoso vy
riausybėje, kaip buvo sutarta 
praėjusią vasarą Genevoje, gra
so taikai.

Kennedžio ilga konferencija 
su Mikojanu nepasisekė suma
žinti nuomonių skirtumus dėl 
Kubos ir iškilo naujas dalykas 
— gali kilti nauja Rytų - Vaka
rų įtampa pietryčių Azijoje.

Baigus Kennedžiui ir Miko
janui konferenciją, paaiškėjo, 
kad Kubos reikalas pasiliko 
akligatvyje.

Jungtinėms Amerikos Valsty 
bėms teks ore iš lėktuvų ste
bėti ,kas vyksta komunistų val
domoje Kuboje.

Prezidentas Kennedy ir spa
lio 27 - 28 d. susitarė su dikta
torium Chruščiovu, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės at
šaukia laivyno kvarantiną prieš

Socialinio bendravimo priemonės
MŪSŲ KORESPONDENTAS ITALIJOJE

ROMA — Visuotinio Vatika
no II-jo susirinkimo 26-me pil
naties posėdyje lapkričio 24 
dieną buvo tęsiamos diskusijos 
apie socialinio bendravimo prie
mones (spaudą, kiną, radiją, 
televiziją). Kalbėjo 5 kardino
lai ir 19 vyskupų. Susirinkimo 
tėvai pabrėžė socialinio bendra
vimo priemonių svarbą Evange
lijos skelbimui ir žmogaus ver
tės bei socialinio teisingumo 
kėlimui, —

Kylant naujam pasauliui — 
buvo pasakyta — reikalinga, 
kad socialinio bendravimo prie
monės, iš esmės Dievo dovanos, 
nebūtų panaudotos individua
laus ir socialaus gyvenimo pa
grindiniams principams griauti 
ar silpninti.

Nevienoda yra sielovados pa
dėtis įvairiose pasaulio dalyse; 
socialaus bendravimo priemonės 
gali peržengti visas užtvaras ir 
nešti Evangeliją ten, kur tiky
bos mokymas yra visai už
draustas arba iš dalies trukdo
mas, kur religinė spauda nelei
džiama arba gyvuoja sunkiose 
sąlygose. — Visi krikščionys — 
buvo pasakyta, — kokiai bepri
klausytų Bažnyčiai, gali ir pri
valo sutartinai platinti ir ginti 
dvasios vertybes prieš bet ko
kią materializmo formą, ar ji 
būtų praktinė, ar teoretinė.

Susirinkimų tėvai ypač. pa
brėžė reikalą skatinti krikščio
nišką dvasią persiėmusius pa
sauliečius, kad visose srityse 
tinkamai formuotų viešąją nuo
monę. Reikia veikti visose mo
dernios technikos ir bendravimo 
priemonių srityse. Ar jis bus

J KALENDORIUS
Gruodžio 1 d.: šv. Natalija, 

Butgeidis, Šile.
Gruodžio 2 d.: I Advento sek

madienis, šv. Aurelija, Skirmun 
tas.

Gruodžio 3 d.: šv. Pranciš
kus Ksaveras, Lapūnė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien. 
— apie 60 laipsnių; rytoj — 
giedra ir švelni oro temperatū
ra.

Saulė teka 6:58, leidžias 4:21.

Rūmuose Washingtone
Kubą ir jis nedarys invazijos 
j salą, jei Rusija atsiims savo 
raketas ir sprausminius bom
bonešius. Raketų ir bombonešių 
išvežimą iš Kubos turi patik
rinti Jungtinių Tautų komisija.

Sovietai 40 raketų išsivežė iš 
Kubos, bet sprausminiai bom
bonešiai ten tebestovi. Ir dik-

Adenauerio gynybos
ministeris pasitraukė
MIUNCHENAS, Vokietija. — 

Kontroversinis gynybos minis
teris Franz-Josef Strauss vakar 
pranešė, jog jis pasitraukia iš 
savo posto kanclerio Adenauerio 
ministerių kabinete.

Strausso pasitraukimą prane
šė jo krikščionių socialų są
junga, kuri yra krikščionių de
mokratų partijos šaka.

Vėl atidarytos durys koalici
nei vyriausybei sudaryti — 
krikščionių demokratų ir lais
vųjų demokratų.

.žurnalistas ,režisierius, artistas, 
ar žiūrovas ir skaitytojas, kiek- 

| vienas krikščionis turi būti ak- 
! tyvus. Geriau yra ką nors da
ryti, negu tuščiai dejuoti dėl 
negerovių.

Visuotinio susirinkimo tėvai 
numatė įvairius būdus ruošti 
didesnį skaičių pasauliečių a- 
paštalavimo darbui, pagal kiek
vienam tinkamą profesiją. Kal
bant apie informacijų teisę, su
sirinkimo tėvai pažymėjo, kad 
turi būti neliečiamas kiekvieno 
asmens privatus gyvenimas, ku
rio paslaptis reikia gerbti tei-1 
singumo ir meilės sumetimais.

26-jam susirinkimo pilnaties 
posėdžiui pirmininkavo Olandi
jos Utrechto arkivyskupas kar
dinolas Alfrink. Dalyvavo 2,136 
susirinkimo Tėvai.

Visuotinio Bažnyčios
susirinkimo 23-čias
pilnaties posėdis

VATIKANAS —Lapkričio 20 
d. įvykusiame visuotinio Bažny
čios susirinkimo 23-čiame pilna
ties posėdyje buvo svarstytas 
Apreiškimo šaltinių klausimas. 
Kalbėjo 13 vyskupų. Kai kurie 
reiškė pageidavimų, kad Visuo
tinis susirinkimas aiškiai sufor-' 
muluotų katalikų mokslą apie 
Šventojo Rašto aiškinimą, no
rint ateityje išvengti klaidų. 
Pageidautina, be to, daugiau 
Šv. Rašto studijoms naudotis 
Rytų Bažnyčios Tėvų garbinga 
tradicija. Kadangi jau anksty
vesniuose posėdžiuose buvo pa
reikštas pageidavimas perdirbti 
paruošiamosios komisijos pa
teiktą schemą, buvo pravestas 
balsavimas, pasisakant, ar tą 
schemą priimti ir svarstyti, ar 
ją perdirbti. Už tai, kad schemą 
reikia priimti, pasisakė 800 su
sirinkimo tėvų, gi kad ją per
dirbti — 1,300 tėvų. Kadangi 
šioji nuomonė nesudarė dviejų 
trečdalių balsų, reikalaujamų 
pagal reguliaminą, kardinolo 
Otaviani vadovaujamos komisi- 

1 jos paruoštoji schema buvo pri
imta ir nutarta svarstyti.

XXIII-jo pilnaties posėdžio 
pirmininkas buvo Koelno arkiv. 
kard. Frings. Dalyvavo 2,211 
visuotiniojo Bažnyčios susirin
kimo tėvų.

Papildomai pranešame, jog

tatorius Fidel Castro neįsilei
džia tarptautinės komisijos, ku
ri patikrintų, ar yra Kuboje 
agresyvių ginklų.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės atšaukė savo laivyno blo
kadą prieš Kubą, o Maskva 
tebelaiko savo sprausminius 
bombonešius Kuboje.

U Thant — Jungtinių 
Tautų generalinis

sekretorius
NEW YORKAS. — Jungti

nių Tautų Saugumo taryba sa
vo posėdyje vakar prieš pietus 
pasiūlė laikinąjį šios tarptauti
nės organizacijos generalinį sek 
retorių pastoviu gen. sekreto
rium U Thantą.

Jungtinių Tautų pilnaties su
sirinkimas vakar po pietų pat
virtino Saugumo tarybos pasiū
lymą. U Thant dabar yra pilnas 
Jungtinių Tautų generalinis sek 
retorius; jo terminas prasideda 
sekančių metų balandžio mėn.

Nauji pašto ženklai
VATIKANAS. — Vatikano 

paštas gruodžio 4 d. išleis nau
ją kalėdinių pašto ženklų seri
ją. Jau treji metai, kaip Šv. 
Kalėdų proga išleidžiami spe
cialūs pašto ženklai.

Šiemetinė serija susidės iš 3 
ženklų — 10-ties, 15-kos ir 90 
lirų; juose bus Indijos dailinin
ko Morkaus Topno paveikslas, 
kurio originalas buvo išstaty
tas 1950 Šventųjų Metų misijų 
parodoje.

Sudaryta komisija 
Dieviško Apreiškimo

schemai peržiūrėti
ROMA. — Visuotinis Bažny

čios susirinkimas sudarė komi
siją, kurios uždavinys bus per
žiūrėti schemą apie dieviškąjį 
Apreiškimą.

Šios komisijos pirmininkais 
paskirti kardinolai Alfredas Ot- 
taviani ir Augustinas Bea. Ko
misijos nariais išrinkti kardino
lai Lienart, Frings, Ruffini, Me
yer, Lefebure ir Browne. Komi
sijoje dalyvaus, be to, Teologi
nės komisijos ir Krikščionių 
Vienybės sekretoriato nariai.

Uždaromi vienuolynai 
Rusijoje

MASKVA. — Kaip praneša 
“Kathpress” įstaiga, per pas
kutinius tris metus Maskvos 
patriarchate stačiatikių vienuo
lynų skaičius iš 69 sumažėjo 
iki 40.

Vienuolynų uždarymo priežas 
timi oficialiai skelbiama trūku
mas kandidatų į vienuolynus, 
veidmainiškai nutylint faktą, 
kad tiems vienuolynams buvo 
draudžiama priimti naujokus.

lapkričio 20 d. XXIV-sios susi
rinkimo plenumo sesijos metu 
buvo perskaitytas popiežiaus 
Jono XXIII-jo patvarkymas, 
kuriuo jis, atsižvelgdamas į 
daugumos vyskupų nuomonę, 
pareikštą lapkričio 20 d. (nors 
nesudariusią dviejų trečdalių 
daugumos)., paskyrė specialią 
komisiją, kuri turės paruošti 
Apreiškimo šaltinius liečiančią 
naują schemą; taigi tą klausi
mą atidėjo vėlesniam laikui.

Nuotraukoje matyti vyskupas Vincentas Brizgys, atstovaująs Lietuvos bažnytinę hierarchiją vi
suotiniame Bažnyčios susirinkime, kurio pirmoji sesija bus baigta gruodžio 8 d. New Yorkan vys
kupas Brizgys atskris gruodžio 17 d. ir ten dalyvaus Religinės Šalpos komiteto posėdyje, o Chi- 
cagon grįš gruodžio 18 d.

JEI KILTU KARAS TARP SOVIETU IR 
JUNGTINIU AMERIKOS VALSTYBIŲ
Nauja gynybos sekretoriaus McNamaros strategija, privertusi 

rusus daryti nuolaidas

WASHINGTON, D.C. — Ku- 
! bos krizė, karas Indijoje, įtam
pa tarp Maskvos ir vakariečių 
verčia Jungtinių Amerikos Vals 
tybių gynybos vadovus svars-. 
tyti —- kas būtų, jei patsai A- 
merikos žemynas būtų įveltas 
į karą. Ar tektų rinktis tarp 
atominio sunaikinimo ir pasi
davimo, ar dar yra kokia kita 
galimybė. Tuo susirūpinęs žur
nalas “Post” pasistengė šiais 
klausimais gauti informacijų iš 
pirminių šaltinių — iš Pentago
no vadų bei iš gynybos sekre
toriaus Roberto F. McNama
ros ir gautas informacijas iš
spausdino gruodžio 1 d. nume
ry.

JAV pasiruošusi atominiam ir 
neatominiam karui

McNamarai perėmus gyny
bos reikalus, iš pagrindų pakeis
ta Jungtinių Amerikos Vals
tybių strateginis planavimas. 
Tam reikalui McNamara į gy
nybos departamentą įvedė eilę 
naujų, gabių intelektualų. Anks 
tybesnig planas buvo — būti 

| pasiruošusiems atkirčiui ir di- 
■ džiojo pavojaus atveju Rusiją 
paversti radioaktyvių griuvėsių 
krūvomis.

Tačiau turint tokį planą ten
ka skaitytis su galimybe, kad 
ir Rusija bus pasiruošus Ame
riką paversti atominiais griu
vėsiais. McNamara to nenori. 
Pagal jo planą — visų pirma 
karo ar taikos reikalą turi spręs 
ti civilinė vadovybė, atseit pre
zidentas. Jam paliekamas pla
tesnis pasirinkimas, ne vien, 
atominio sunaikinimo ar nieko 
nedarymo. Prezidentas gali dar 
visų pirma imtis ne atominių 
ginklų.

Raketos ir sekimo sistema

McNamaros gynybos plane 
yra visų pirma — išsaugoti ci
vilinę vadovybę staigios priešo 
atakos atvejuje ir išsaugoti a- 

I tominio atkirčio galimybes. Dėl 
'.to buvo paspartintas tolimų dis

tancijų raketų gaminimas, Po- 
laris raketos, sekimo sistema, 
įspėjanti priešo raketų ataką, 
o Amerikos bombonešių pareng 
tis ištobulinta iki 15 minučių 
tarpo nuo aliarmo paskelbimo. 
Dabar sekimo sistema iš anksto 
praneš iš šiaurės artėjančią So
vietų raketą ir per 15 min. jau 
bus ore 750 JAV bombonešių. 

Kubos raketų pavojus

Sekimo sistema išvesta JAV 
šiaurėje. Dėl to rusams buvo 
svarbu įrengti atominių raketų 
bazes Kuboje, tuo būdu išven
giant JAV sekimo punktų. Ru
sų raketos galėtų, be įspėjimo, 
sunaikinti amerikiečių atkirčio 
jėgas. Štai dėl ko Kennedy buvo 
pasiruošęs žūt būt atomines 
raketas iškraustyti iš Kubos. 
Soviėtai atomines raketas Ku
boje įrengė su dideliu greičiu, 
panaudodami tam 4,000 specia
liai parengtų technikų. Gi, kad 
numaldytų Washington.o budru
mą, vienas Sovietų ambasados 
pareigūnas per Robertą Kenne- 
dį užtikrino prezidentą, kad nie
kada Kuboje nebus Sovietų gin 
klų, galinčių sunaikinti taikinius 
JAV-se.

Atkirčio ginklais JAV pralenkė 
Rusiją

McNamara pasirūpino išgauti 
net $6,000,000,000 daugiau, ne
gu buvo planuota Eisenhowe- 
rio, pagerinti JAV pajėgumą 
numesti atomines bombas ant 
reikiamų taikinių Sovietijoje. 
Ir čia Amerika pralenkė Rusi
ją. Sovietai, tikėjęsis jau turėti 
iki 800 tarpkontinentinių rake
tų, žvalgybos pranešimu, šiuo 
metu teturi 100. Amerika, pas
kutiniu laikotarpiu turėjusi tik 
apie 60 didelių, skysto kuro, 
plonų šarvų raketų Atlas ir 
Titan tipo, buvo atsilikusi, y- 
pač, kad tos raketos buvo že
mės paviršiuje ir lengvai sunai
kinamos atominio sprogimo, į- 
vykstančio už keletos mylių.

Tačiau paskutiniu metu Ame
rika turi parengty moder

niškas Titan ir Minuteman ra
ketas, įrengtas požemiuose. Tas 
raketas galima sunaikinti tik 
tiesiai ar labai arti pataikius 
bomba; be to — jas galima iš- 
šaut taip greit, kaip patranką. 
Sekančių metų pabaigoj Ameri
ka tokių raketų turės šimtais, 
o 1964 m. jau 800. Kariniai 
specialistai apskaičiuoja, jog 
Rusijai reikėtų turėti 8 kartus 
daugiau raketų ir panašių gink
lų, kad galėtų sunaikinti JAV 
raketines jėgas. Rusija to ne
įstengia turėti.

Atominis karas naikinant 
militarinius taikinius

Dabar Amerika yra pasiruo
šusi savo raketomis ir bombo
nešiais sunaikinti Sovietų kari
nius objektus, nesileisdama į 
atominį civilių gyventojų nai
kinimą. Ir tai yra antras McNa 
maros naujos strategijos dės
nis. Tačiau Amerika yra pasi
ruošusi ir didesniems dalykams: 
jeigu Rusija imtųsi naikinti JA 
Valstybių civilinius centrus, 
kaip Nevv Yorkas ir t. p., Ame
rika pasiruošusi duoti galingą 
tokios pat rūšies atkirtį, sunai
kindama ir Maskvą ir kitas di
desnes vietoves.

Tačiau ir tuo atveju, kai ato
minis karas pasitenkintų tik 
militariniais taikiniais, nuo ato
minių sprogimų, nuo spindulių 
žūtų apie 60 procentų krašto 
gyventojų. J. Daugi.

Vokietijos pagalba 
Graikijai

BONNA. — Vakarų Vokieti
ja duos karinę pagalbą Graiki
jai Šiaurės Atlanto organizaci
jos (Nato) rėmuose.

— Jungtinių Tautų pilnaties
susirinkimo politinis komitetas 
41 balsu prieš 18 (36 susilaikė) 
ragino Omanui suteikti nepri
klausomybę. Omanas yra Ara
bų pusiasalyje.

Naujausios
žinios

— Sergąs popiežius Jonas 
XXIII jaučiasi daug geriau, pa
sak Vatikano pranešimo.

— Sovietų vicepremjeras Mi- 
kojanas vakar buvo atvykęs į 
valstybės departamento rūmus 
Washingtone pasikalbėti su vai 
stybės sekretorium Rusk Kubos 
reikalais. Tie pasikalbėjimai nie 
ko gero neatnešė.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito šį sekmadienį išvyksta į 
Maskvą pasisvečiuoti pas dik
tatorių Chruščiovą.

— Raudonoji Kinija šiandien 
atitraukia savo karinius dalinius 
Indijoje į 1959 metų pozicijas.

— Prezidentas Kennedy už
vakar Baltuosiuose Rūmuose 
su Sovietų Rusijos vicepremje
ru Mikojanu kalbėjosi 3 valan
das ir 20 minučių Kubos rei
kalais.

— Buvęs Britanijos premje
ras Winston Churchill užvakar 
atšventė savo 88-tą gimtadienį.

— Alžirijos premjeras Ben 
Bella užvakar uždarė ne tik al- 
žiriečių komunistų partiją, bet 
ir jos laikraštį “Hourriya.”

Vyskupas Sheen siūlo
švęsti “Mokslo
sekmadienį”

ROMA. — Suteikdamas pasi
kalbėjimą Vatikano dienraščiui 
“Osservatore Romano”, New 
Yorko vyskupas pagelbininkas 
Fulton Sheen iškėlė mintį kas
met švęsti “Mokslo sekmadie
nį”, kuriame būtų dėkojama 
Dievui už technikos pažangą,

1 pasiektą šiame šimtmetyje.
Vysk. Sheen kalbėjo apie ti- 

• kėjimo santykius su modernio- 
imis socialaus bendravimo prie
monėmis, ypač radiju ir televi
zija. Pabrėžęs, kad visokia mok 
slo pažanga reprezentuoja “pa
ties Dievo Apreiškimą.... pagal 
tai, kiek Jo Dvasia leidžia žmo
nėms atidengti paslaptis, ku
rias Jis Pats yra paslėpęs gam
toje”, amerikietis vyskupas la
bai vertino televiziją bei radi
ją, kurie daug yra prisidėję 
religijos reikalui. Bet jei kar
tais radijo ar televizijos pro
gramos nusikalstų dorovės prin 
cipams, žiūrovų ir klausytojų 
pareiga yra reikalauti, kad vis
kas būtų vedama krikščioniš
koje dvasioje.

Nepaprasta iškilme
ISPANIJA. — Nuo 1963 m. 

sausio 25 d. iki 1964 m. sausio 
25 d. Ispanijoje bus minima 19 
šimtų metų sukaktis nuo šv. 
Povilo apaštalo atvykimo į Pi- 
renėjų pusiasalį. Iškilmių cent
ras bus Tarragona, kur per 
penkis mėn. bus išstatyta šv. 
Povilo rankos relikvija, atvežta 
specialiai iš Maltos salos, kur ji 
nuolatos yra laikoma.

Kiek universitetų 
Amerikoje?

JA Valstybėse šiandien yra 
apie 1,450 kolegijų ir universi
tetų, jų skaičius pakyla ligi 
1950, jeigu yra įskaitomos dvie 
jų metų jaunųjų kolegijos.

TELEVIZIJA KLASĖSE

Šv. Stepono mokykloje Fra- 
minghame, Mass., kiekvienoje 
klasėje bus įvesta televizija. 

Į Tam reikalui paskirta $15,000.
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Mano tauta yra mano motina
Mūsų ir mūsų tėvų gimtoji 

šalis Lietuva yra didžioji mūsų 
tautos rezidencija. Mūsų tauta 
turi į mus nemažiau teisių, ne
gu tikroji mūsų motina. O ir ją 
mylėti mes turime nemažiau, 
negu savo tikrąją motiną. Ji to
li nuo mūsų akių, bet ji gyvena 
mūsų širdyje. Mes nelinkę mels 
tis į tautą, kaip meldžiamės j 
Dievą. Sudievindami tautą, pra- 
sikalstumėm pačiai tautai, kaip 
nevienas istorijos bėgyje yra 
padaręs.

Mes nematome jos kančių, 
bet mes pakankamai apie jas 
žinome. Kas iš mūsų neitų gel
bėti iš nelaimės artimo žmo
gaus, savo kraujo gimines. Ar
gi tokio žmogaus nepaniekintu- 
mėm, susirinkę tik jį prisimin
ti ir gardžiai pavalgyti ir išger
ti? Tegu jis ten neša savo sun
kią dalią. Tokiu atveju būtu
mėm niekingai neapdairūs. Ar
gi jam grįžus iš vargų ir atga
vus fizinę ir dvasinę laisvę, 
drįstumėm jam savo panašius 
darbus priminti? Jis tada pri
mintų mums Evangelijoj mini
mą turtuo io ir Lozoriaus liki
mą.

Tad mūsų veikla negalėtų per 
daug nutolti nuo mūsų šūkių 
ir mūsų svarbiųjų gyvenimo už 
davinių. Tautos kančios didu

mas turėtų mumyse iššaukti to
lygią akciją toms kančioms pa- 

I lengvinti. Visai nesvarbu, ke- 
' lintoji mes čia būtumėm gene- 
• racija. Iki tol, kol žinome, ku- 
i rios tautos esame vaikai, iki 
tol mus saisto jos nelaimės ir 
vargai. Šalis, kurioje mes gyve
name, nėra paveržusi ir nesi
rengia paveržti teisių, kurias 
turi į mus mūsų tauta.

Meilė iš tolo yra gilesnė, nes 
labiau sudvasinta, labiau išpuoš 
tas mylimas objektas mūsų 
svajonėmis. Tie, kurie lengvai 
nusigręžia nuo savo tautos, len 
gvai nusigręžia ir nuo kitų 
svarbių gyvenimo dalykų. Tau- 

j ta yra Visagalio žmogui duota 
dovana. Jo dovanos atmetimas 
yra Jo įžeidimas. Nusigręžę nuo 
savo tautos pasižymi savo dva- 

; sios skurdumu. Bet tai tik laiki- 
, nė bausmė ...

Tauta, kaip ir gera motina, 
ilg'si savo vaikų.

Tauta, kuri dėl tam tikrų 
priežasčių neįstengia aprūpinti 
savo vaikų materialinėmis gė
rybėmis, atlygina daug vertin
gesnėmis, atlygina savo meile ir 
atlaidumu.

Tai gimtosios šalies misteri
ja, kurią gaūma išgyventi, bet 
kurios negalima nusakyti.

VYČIAI, RŪPINKIMĖS IR DVASINE 

KULTŪRA!

Lapkričio 27 d., 112 Lietu
vos vyčių kuopa Marąuette 
Park par. salėj turėjo gausų su 
s'rink'mą. Pirminmkė Rakaitis 
vaizdžiai pravedė, o Rūta Da- 
gis jį Užrašė. Praneš’mus pada
rė M. Kasper, Al Zakarka, Al 
Dagiš ir kiti. Išdiskutavus 
gruodžio 9 d. narių pakėlimą, 
kurs įvyks vyčių salėj ir ap
tarus apskrities susirink’mą, į- 
vykstantį tą pačią dieną 3 v. 
p. p., buvo nubalsuota, kad 
kuopa turės bendrą komuniją 
gruodžio 23 d., o gruodžio 16 
bus Ka’ėdų senelio priėmimas 
Vyčių salėje.

Vėliau pirmininkė pakvietė 
kan. Zakarauską tarti dienos 
aktualijom keletą minčių. Jis 
džiaugėsi, kad vyčiai Chicagoj 
jau išgarsėjo savo choru, savo 
parengima’s. Dar reikia daug 
dirlbti, ypač savo parapijos ap
linkumoje, tobulintis dvasia, a- 
teitv būtų kuopos surengta ko
kia kultūrinė paskaita. Ragino 
eiti į k’tas organizacijas, ypač 
prašyti jaunimo ir draugų tiek 
čia gimusių, tiek naujai atvyku 
šių ,kad daugiau dėtųsi prie vy 
čių ve:kimo So?ialiai vyčiai sa 
vo veikloj labai gražiai reiškia
si, tačiau reikia dar padirbėti, 
kad jų eilėse būtų žymių ka
talikų, kelti savo organizacijos 
kultūrą.

Tai reikėtų kelti “Vytyje” ir 
“Drauge” ,kad žmonės žinotų, 
ko vyčiai siekia, ko jie trokšta 
ir ką dirba dė1 Lietuvos. Bal. 
Brazdžionis daug’au kreipė dė
mesį į vyčių vidaus veiklą. Ypa 
tingai vyčiai turi ir toliau eiti 
iš vien savo tarpe, savo para
pijose skelbtis b’uleteniuose, 
rasti priemonių įtraukti naujus 
ateivius į vyčių eiles. Juk tiek 
daug darbo, o dirbančių maža.

Žiūrėk, tie vyčiai iš 112 kuopos 
— bėga ir į choro- repeticijas, 
rengia šokių vakarus (.paskuti
nis, kaip Al Dagis pranešė, la
bai pasisekė), rašo laiškus lie
tuvybės reikalais, dainuoja pa
rodose ir visokiose mugėse. 
Kiek čia jaunimui būtų džiaug
smo, jei jame galėtų išsivystyti 
noras dirlbti kartu su vyčiais.

I
‘ Pasiūlyta, kad ir parapijos 
dvasios vadai paragintų tikin
čiuosius — jaunimą įstoti į vy
čių eiles. Apskrities pirminin- 

1 kas paaiškino, kas daroma dėl 
Vyčių namo skolų išlyginimo. 
Kuopa jau buvo paskyrusi au
ką $75, bet dar ir toliau rems. 
Namas pagerintas ir visi gali jį 
nuomoti. Balys Svalia

Nors imk ir pradėk tikėti vi
sokiem gandonešiam. Sako, gir
di, atominė bomba orą sugadi
no, kai turi būti šilta, yra šal- 

ita, o kai šalčiams laikas, žmo
nės maudosi ir saulės vonias 

t priiminėja.
Kada-ne-kada, o jau šiemet 

jie teisūs. Europoje oras neįma 
nomas. Kurgi matei, kad birže
lio vidury, andai, Simeringo ne 
tik kalnai, bet ir pakalnės pri- 
snigtos, ^baltutėlės. Linksta me 
džių šakos nuo šviežutėlio, bal- 

1 titėlaičio sniego iš nakties, kaip 
per Tris Karalius. Subruzdo 
net pašliūžininkai. Pustuzinis 
austrų studentų ir studenčių 
kaustytais batais, pašliūžom ir 
kuprinėm apsikarstę, išlipo Ju
goslavijos pasieny ir tiesiai į 
baltai švytruojančius kalnus 
nužygiavo. Traukinių vagonus 
tai šildo, tai jie vėl atžala. Ne

bežino ir Susisiekimo valdžia 
ką bedaranti. O vėliau tarp 
Maribor ir Zagrebo visą laiką 
apsiniaukę. Tarpais lynojo, tar
pais kaip reikiant lijo.

Apie Dali, Picasso ir 
sur realistus

Nutrūko ir įdomus pašneke
sys su išlavinta Vienos Meno 
Akademijos studente apie Sal
vadore Dali, Picasso ir surrea- 
listus. Ji išlipo. Išlipo ir vyres
nio amžiaus moteris su vyru. 
Jie sakėsi į Karintijos (Kaem- 
ten) ežerus maudytis keliauja. 
Ten tų ežerų daugybė, o toks 
Woerthersee net pasauly garsus 
kurortas. Turiu naujų bendra
keleivių. Dar vis viens kito ne
kalbiname. Apsiuostom, neišsi
drąsiname. Betgi tos vagonų va- 

■ lytojos — jugoslavės, kad jas 
kur nelabieji. Kai ims dulkinti 
su šepečiais po pat nosim, nors 
laukan bėk. Kita vėl koridoriu
je debesis dulkių sukėlė. Aust- 

i rė neseniai šlavė į vieną pusę,
. o ši vėl viską atgal, į kitą pu
sę, ir tas pačias sąšlavas. Ne
pasitiki kapitalistais net šlavė
jos.

Gelžkeliečių uniformos mėly
nos ir vienų ir kitų, — austrų 

' ir jugoslavų. Skirtumas tik 
toks, kad pastarųjų nognai ne- 

1 prasytos. Suraukšlėti užpaka
liai baisiausiai. Serbas (gal kro
atas?) ir skaičiavime nestipriau 
sias. Bene trečiukart keleivius 
“perimdamas” skaičiuoja ir vis 
jam “nesueina”. Užrašo ir vėl 
braukia. Matyt, įsakyta tiksliai 
galvų skaičių žinoti, nes jis la
bai nervinasi. Akimis ieškojau 
geležinės uždangos, per visus 
langus galvą prastiepdamas. 
Veltui. Neradau, nes tokios čia

DR, G. VA LANČIUS

visai nėra. Nematyti nei sar
gybų bokštų, nei vielų užtvarų, 
nei uniformuotų pasieniečių su 
šunimis, dideliai išlavintais. Vi
sai ne taip, kaip prie vengrų 
- austrų sienos, vieniečių pasa
kojimu. Arba ir prie čekų - slo- 

Įvakų sienos Česke Velenrce, 
Austrijos pasieny. Nedaug tos 
“uždangos” temačiau vėliau ir 
prie Italijos, dar vėliau ir prie 
Bulgarijos sienos su Jugoslavi
ja. Čia tik kerša kartis per ke
lią pertiesta. Prie jos sargybinio 
būdelė, joje šmėkšojo plastiki
niame lietpaltyje susirangęs ir 
į gaubtuvą galvą įtraukęs pa
sienietis. Bet ir šis tik retkar
čiais nosį laukan teiškišdavo, 
nebent dvylojo ar viršininkas 
neateina. Ir kam čia saugotis 
neutralui nuo neutralo. Belgra- 
dui nuo Vienos ir priešingai?

Neutralieji nėra neutralūs

Ne tik gražus, bet ir kantrus 
tas žodis neutralumas. Rekla
muojasi ir didžiuojasi taipgi Ti
to: neutralus esmi, nei su vie
nais, nei su kitais neinu, ant 
Rytų - Vakarų tvoros sėdžiu ir 
abipus tesižvalgau. Andai, jis 
su Nasseriu ir Nehru neutralių
jų trikampį sudarė, dar ir try- 
liką kitų afro-azijatų (Sukarno, 
Nkruma, Burguiba ir kaip ten 
jie visi besivadina) pritraukė. 
Bet perdėm jie visi skirtingi ne 
tik odos spalva, bet ir visoke
riopai kitaip. O svarbiausia, ten 
visi biedniokai susirinkę. Be ū-
kiško pagrindo, toks ten ir blo-■
kas. Dėdei Šamui išmaldos ran
ką ištiesę ne tik neutraliųjų 
“trys didieji”, bet ir visas “vel- 

I nio tuzinas” jų sąjungininkų, 
be skirtumo. O pats Tito Krem- 

i liaus “poterių”, nežiūrint į gar
sųjį “išskyrimą.” iš 194Š metų, 
neužmiršo ir niekad neužmirš.

, Tegu jis sau ir būna i “tauti
nio socializmo - reviziionizmo 
hereziias” palinkės, tegu sau ir 
skambina neįtikinančiais neut
ralumo varpais į visas puses.

:........ ■■
Os jj

J
Dar ligi Kalėdų trys savaitės, tačiau jau žmonės perka eglutes. 
Čiai vienas Los Angeles, Calif., gyventojas vežasi namo eglutę.

Apšepę ir nesiskutę vyrai
Maribor (buv. Marburg) sto

ty stovėjome visą pusvalandį. 
Ilgai jie ten krapštėsi, vagonus 
taukšeno, bėginėjo. Tai nema
žas, Šiaulius ąu Panevėžiu krū
von sudėjus, kroatų miestas. 
Reikšmingas jų kultūros cent
ras, universitetą turi (iš viso 
Jugoslavijoj 7). Stotis didelė, 
gana švari. Nemaža mūrinių, 
keturaukščių namų mieste. Dau 
gelio jų pirmieji aukštai naujai 
tinkuoti ir dažyti, nors viršu
tiniai aukštai apleisti, nublankę, 
tinkas nutrupėjęs. Atrodo, kaip 
žmogus naujom kelnėm, o šu 
senu, nudriskusiu švarku.

O ir gelžkeliečiai ne puošnūs, 
kaip ir aplinkui stoviniuoją žmo 
nės. Beveik visi vyrai nesisku
tę, apšepę, susivėlę. Bet polici
ninkai, ypač karininkai, švyt- 
ruote švytruoja elegancija. Ne
maža jų blizgančiais ilgaauliais 
batais, dailiais juodais ūsais. 
Jugoslavai — gražūs vyrai. Tik 
aptampyk juos, nuprausk ir šva 
riai aprenk. Gražios galėtų bū
ti ir jų moterys, tik jau perne
lyg apsiblaususios. Tiktai vė
liau Zagrebe, Belgrade ir šiaip 
didesniuose miestuose temačiau I 
elegantiškų, ir tai ant pirštų 
suskaitomai. Neturi iš ko — 
štai koks reikalas.

Socializmo kūrybai viską ati
davę, patiems nieko nebeatliko. 
Kaip į kiaurą skylę nugarmė
jo ir tas milijardas dolerių (net 
rukus jau pusantro milijardo 

i pasieks) iš amerikiečių gautos 
^pgalbos, kad nuo Maskvos ne
priklausomi išsilaikytų. Viskas 
nuėjo ginklams, sunkiajai pra- 

| monei kurti, gausių žemės tur

tų eksploatacijai organizuoti, 
keliams, plentams ir geležinke
liams tiesti. Daug padaryta, nu
neigti negalima. Andai, Bosnos 
upės aukštupy, Zenica rajone, 
sukurta stambi, nauja sunkioji 
pramonė.

Jugoslavija turi daug turtų

Jugoslavija — turtingiausia 
Balkanuose įvairiomis rūdimis. 
Turi geležies, minkštos (rudo
sios) ir kietos (akmens) ang
lies, vario, sidabro, gyvsidabrio, 
bauksito ir chfomo. Pastarojo 
metalo gamyboje užima pirmą 
vietą Europoje. Jų (Makedoni
jos) tabakas labai geras, med
vilnė puikiai auga, net naftos 
trykšta po truputį. Tik vis dar 
jiems pinigų ir organizavimo 
sugebėjimų trūksta. Taip juk ir 
visuose Balkanuose anksčiau bu 
vo, nors jie ir pasitempė pas
kutiniu laiku. Bet vis dar gero
kai toli jiems iki Vakarų Eu
ropos kraštų lygio.

Jugoslavijos užsienio prekyba 
stipriai nuo Vakarų priklauso
ma. Net 76% eksporto ir im
porto ten eina, ir tik 24%, tai
gi mažiau ketvirtadalio, tepre- 
kiaujama su Rytų bloku. Vie
nos tik Vak. Vokietija ir Italija, 
jos svarbiausi biznio partneriai, 
paima po 12% visos užs. pre
kybos. Nekalbant apie šimta
tūkstantinius turistų, ypač vo
kiečių, skaičius, paliekančius 
daug “kietos” valiutos Dalma
tijos pakraščių ir Adrijos salų 
kurortuose kasmet. Ir taip to
liau.

Baisiai sunku jiems ir kelius 
statyti. Kraštas kalnuotas, ak
menuotas, uolėtas. Dinarų kal
nų juosta traukiasi ištisai nuo 
rytų į vakarus, kol šiaurvaka
riuose su Alpėmis susitinka. Ne 
ką iš tų kalnų, uolų bei pakal
nių ir ūkininkai teiškrapšto. 
Vargsta žmonės. Ogi du trečda
liai visų gyventojų yra smul
kūs ūkininkai. Po 10 ha jiems 
bepaliko, nors į kolūkius ir ne
bevaro, tik į “savanoriškas” ko
operacijas hespaudžia.'

Vengrų valdymo laikų (Kro
atijoj ir Slovėnijoj) gausūs dva 
ra; seniai išnaikinti, nors šia
me gale vis dėlto daug žaliau, 
vešliau ir turtingiau atrodo, 
kaip Serbijoj ar Juodkalnijos 
bei Bosnijos -—*■ Hercogovinos 
balnuose.

Pasienietis nekantraudamas 
skubina mane užpildyti trikal
bę (serbo-kroatiškai, prancūziš
kai ir vokiškai) valiutos deklara 
ciją, nors ilgu tuneliu šliaužia
me, o šviesos jokios. Kitas bu
vo mandagesnis. Vos iš tolo pa
matęs amerikonišką pasą, pasa
kė okey ir “podkaziariok” atsis
veikino. Net štempelį tik vėliau 
Zagrebe, valstybiniame “Pala- 
ce” viešbuty tepridėjo. Aplin
kui šlapia ir žalia. Menkos ka
pinės, apleistų bažnyčių bokš
tai ant kalnų prabėgo. Neper- 
daug tvarkingi sodai, kai kur 
ir vynuogynai išsidėstę. Vis dar 
lyja. Planica stoty įlipo šeši stu 
deųtai. Linksmi, gyvi, triukšmin 
gi.
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= • Redakcija straipsnius tal-
= so savo nuožiūra. Nesunau- 
3 dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
E kaine' prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'PiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK

Chruščiovas dar sustiprino 

komunistų partijos kontrolę

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

S
• Administracija dirba kas- E 

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

MASKVA. — Lapkričio 19 d. 
Maskvoje komunistų partijos 
centro komiteto plenume, daly
vaujant partiniams, žemės ū- 
kio, planavimo ir kitiems pa
reigūnams iš visos Sovietų Ru
sijos, diktatorius Chruščiovas 
paskelbė nutarimus dar labiau 
sustiprinti komunistų partijos 
kontrolės aparatą.

Kaip įprasta, plenumas vyko 
už uždarų durų, nebuvo spau
dos atstovų ir šalia apie 330 
partijos centro komiteto narių 

, ir kandidatų, dar dalyvavo per 
| l,6G0 įvairių pareigūnų.

Apie žemės ūkį, pramonę ir 
transportą, apie partijos įtaką 
bei kontrolę Chruščiovas kalbė
jo penkias su puse valandos.^ 
Užsienio stebėtojai padarė iš
vadą — pagal Chruščiovą parti
jos kontrolė žymiai sustiprina
ma, ji turės žymiai daugiau 
įtakos pramonei, žemės ūkiui, o 
Charkovo prof. Libermanno kel
tos tezės apie planavimo varž-1 
tų sumažinimą, didesnes laisves] 
bei polinkį į pelną, plenume bu
vo apeitos. Vietoje didesnių lais j 
vių, dabar Chruščiovas iškėlė į 
dar didesnę partijos kontrolę.

Kremliaus valdovas posėdyje 1 
smarkiai puolė Staliną, pajuokė . 
šio praktikuotą vengimą rody- i 
tis visuomenėje (girdi, jis va
žinėjęs šarvuotu automobiliu). 
Dabar, pagal Chruščiovą, visas 
komunistų partijos darbas bū
siąs perorganizuojamas pagal 
liaudies ūkio reikalavimus. Ša
lia politinio biuro 15-je respub
likų, ateityje numatytos dvi nau 
jos įstaigos: vadovauti gamy
bai ir žemės ūkiui. Vietoje lig
šiolinių partinių sritinių žemės 
ūkio komitetų steigiami nauji. 
Žemės ūkyje dirbą partijos žmo 
nės būsią sukoncentruoti į vie
ną organizaciją. Numatyta žy
miai sumažinti ligišiolinių liau
dies ūkio tarybų skaičius. Pvz. 
vieton Rusų Federacijoje bu
vusių 67 tarybų, būsią palikta 
22 ar 24. Iš viso, visoje Sovie- 
tijoję tokių tarybų liksią 30 - 40.

Visi sumanymai liudija, kad 
sovietų vyriausybė, pertvarky
dama sovietinį aparatą, dar la
biau stiprindama biurokratinius 
varžtus, siekia nugalėti didelius 
trūkumus planavime. Norėda
mas juos dengti, Chruščiovas 
kėlė įvairius tariamus pasieki-| 
mus gamyboje, ūkyje. Būdinga,! 
kad Chruščiovas plenume pasi
sakė už sunkiosios pramonės' 
pirmavimą. Pagal liaudies ūkio, 
planą, 1963 m. sunkiosios pramo

nės gamybos padidėjimas nu
matytas 8.5%, gi vartojamų pre 
kių gamybos — 6.3%. Bendrai 
paėmus, palyginus su 1962 m., 
sovietų pramonės gamyba 1963 
m., numatoma, turinti pakilti 
8%. Chruščiovo teigimu, turįs 
būti pakeltas 1963 metais 13 
mil. ha ir dirbamos žemės plo
tas.
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Kas prieš ir kas už

ANTIKOMUNISTINĮ SĄJŪDĮu

KINIJOS TIKSLAI INDIJOJE
Pekinas siekia ne Indiją užkariauti, bet įsigalėti pietrytinėje Azijoje

J

i
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Antikomunistinė veikla ne
turi būti tiktai kai kurių poli
tikų ar kokio tai vieno orga
nizuoto sąjūdžio monopolis. 
Tai yra pareiga visų, kurie 
myli laisvę ir siekia gyvenime 
tiesos ir teisingumo. Komuniz
mas yra absoliutus blogis, į- 
kūnytas gyvenimo apraiškose, 
griaunantis visas jo vertybes, 
melą laikąs tiesa, smurtą ir 
išnaudojimą vadinąs teisingu
mu. Toks naujoviškas gražių 
šūkių komunistų sąjūdis savo 
keistu “modernizmu” iš tolo 
intriguoja vaizduotę žmogaus, 
priėjusio dvasinio nuosmukio 
ribą, o iš arti — tą dvasios 
skurdą jis tik padidina ir įve
da į neišbrendamą tamsos ak- 
ligatvį.

Spaudoje ir viešajame gyve
nime skleidžiamos nuotaikos, 
kad antikomunistinė veikla ne 
naudinga, nepopuliari ir net 
gal žalingesnė už komunistinę. 
Viešoje opinijoje smerkiami 
tie, kurie aiškiai ir tvirtai ko
voja prieš komunistų linijos 
ir jų politikos palaikytojus, o 
nutylimi ar net iškeliami tie, 
kurie kompromisų ar nuolai
dų keliu varo aiškią komunis
tų propagandą ir siekia parti
jos nustatytų tikslų.

¥

Iš kur ateina tos nuotaikos 
ir kas daro tą viešąją opiniją? 
Negalime pamiršti, kad veik
lą prieš antikomunistinį sąjū
dį remia Sovietų Rusija ir vi
sos pasaulio komunistų parti
jos. 1960 m. Maskvoje, kai bu
vo suvažiavę visi satelitiniai 
partijos atstovai, suredagavo 
visiems komunistams atsišau
kimą, raginantį kovoti ypatin
gai prieš tuos, kurie varo an
tikomunistinę veiklą. 1961 m. 
sausio 6 d. Chruščiovas buvo 
sukvietęs pas save karo psi
chologijos ekspertus. Jis jiems 
nurodė komunizmui kylančius 
pavojus ir pabrėžė, kad pa
saulyje iškilęs antikomunisti
nis sąjūdis turi būti sunaikin
tas. Pasitarime buvo prieita 
išvados, kad reikia sueiti į kon 
taktą su “buržuaziniais sluoks
niais”, kurie betkokia kaina šie 
kia taikos. Ir juos, jis sakė, 
būtinai reikia panaudoti.

Apklausinėjant iš už geleži
nės uždangos pabėgėlius, dir
busius Sovietų slaptoje tarny
boje, kongreso komitetui, ti
riančiam antikomunistinę veik
lą. ir jos pavojus visam kraš
tui, yra paaiškėję, jog Chruš
čiovo užvestas internacionali
nis aparatas veikia. Maskvos 
špionažo štabas buvo įparei
gotas surasti Amerikoje var
dus žymiųjų žmonių, kurie są
moningai ar nesąmoningai ga
lėtų vesti Kremliaus progra
mą. Špionažo ekspertai sukilo 
ant kojų ieškoti politinių vadų 
ar tik į juos panašių, kurie 
galėtų atitikti nusakytai Mask
vos linijai. Šitai daroma pagal 
karo vedimui psichologų eks
pertų duotus nurodymus.

Didysis dėmesys nukreiptas 
į spaudos žmones, į žurnalis
tus, radijo ir televizijos pro
gramų vedėjus, ypač į žinių 
ir politinių įvykių komentato
rius, kurie viską interpretuo
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Spaudoje ir gyvenime

TARPTAUTINĖ TEISININKŲ KOMISIJA 
APIE KUBĄ

“Teisinė santvarka išnyko iš 
Kubos gyvenimo scenos”, — pa
skelbė Tarptautinė Teisininkų ko
misija, išleidusi smulkmeningą Ku
bos teisinio gyvenimo apžvalgą, 
apimančią 267 puslapių. Ta teisi
ninkų organizacija turi gilias šak
nis. Jai priklauso 40,000 advoka
tų ir teisėjų, gyvenančių 90-je 
kraštų.

Ji buvo suorganizuota 1952 m., 
protestuojant prieš neleistinus 
teismus Rytų Vokietijoje. Dabar 
ji turi savo centrą Genevoje ir 
jau yra paskelbusi 9 pranešimus: 
apie Vengriją, Tibetą (du), Pietų 
Afriką (du), Tunisiją, Berlyno 
sieną ir Kubą.

Ruošiant šį pranešimą apie Ku
bą, kaip įžangoje pažymi komisi
jos generalinis sekretorius Leslie

tų pagal komunistams priimti
ną liniją.

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra taip pat komunis
tų partija, vykdanti visus Mas 
kvos planus. Amerikos komu
nistai giriasi, jog jie kiekvienu 
klausimu galį sukelti savo nau 
d ai daug tūkstančių visai par
tijai nepriklausančių, bet vi
suomenėje įtakingų žmonių. 
Šitai aiškiai kalba apie Ameri
koje esančios komunistų par
tijos organizuotumą ir jų veik
lą.

*
Taigi turėtų būti aišku, iš 

kur eina mintis ir nuotaikų 
kėlimas, jog kraštutiniai an- 
tikomunistai esą fanatikai ir 
drumsčią krašte ramybę. Iš 
viso, prieš blogio apraiškas, 
kokis yra komunizmas, negali 
būti kraštutinumų, nes ir jo 
nešėjai nedaro kompromisų. 
Jie veikia be nuolaidų. Komu
nistai negali pamiršti ar atsi
sakyti partijoje sudievinto Le
nino žodžių, jog nieko nereiš
kia, kad pasaulio trys ketvir
čiai žus, jeigu vienas likusis 
ketvirtis bus komunistinis.

Komunistų partijos progra
ma siekia ne žmogaus gero
vės, bet partijos diktatūros. 
Kai komunistai kalba apie 
žmonijos gerovę, reikia supras 
ti apie partijos gerovę, kai 
skelbia apie žmogaus išgelbėji
mą, tai reiškia, kad žmogų 
reikia padaryti komunistu, tar 
naujančiu partijai be jokios 
sau naudos. '

Amerika nėra mačiusi ko
munistinio teroro, todėl jai 
komunizmo samprata yra dar 
tik teorija. O rusai, rytų Eu
ropos žmonės, dabar kubiečiai 
žino, kas yra komunizmas, 
kaip alkanas žino, ką reiškia 
neturėti maisto.

Amerikos žmogus nesupra
to, kodėl rusai, ir ukrainiečiai 
ir gudai žudėsi, kai su ameri
kiečių ir britų pagalba jie po 
antrojo Pasaulinio karo buvo 
grąžinami į savo kraštus. Gal 
dar ir dabar visko pertekęs 
Amerikos žmogus mažai su
pranta, kodėl komunizmo pa
vergtieji veržiasi pejr Rytų 
Berlyno sieną į laisvę ir, jos 
nepasiekę, miršta.

¥
Laisvajame krašte gyvenan

tiems, ypač tiems, kurie ma
tėme ir žinome, kas yra ko
munizmas, yra pati didžioji 
pareiga skatinti antikomunisti
nę veiklą ir sąjūdį. Tiesos at
skleidimas yra didžiausias gink 
las. Todėl mes turime pasiekti 
savo informacijomis didžiųjų 
laikraščių redakcijas, viešosios 
nuomonės formuotojus — po
litikus, radijo, televizijos ve
dėjus, žinių komentatorius. 
Turime skelbti, kad komuniz
mas ne tik mūsų šalį pavergė 
ir naikina, bet eina didžiais 
žingsniais sunaikinti visos A- 
merkos ir ją palaidoti vergi
jos kape. Laisvę mylintieji tu
rės šitai suprasti. Materialis
tinių nuotaikų sąmyšyje reikš 
mingi yra Amerikos didžiojo 
patrioto Wiliamo Penn žodžiai, 
kad žmonės, atsisakę valdytis 
pagal Dievo tvarką, bus valdo
mi tironų. V. Bm.

Munro, Naujosios Zelandijos tei
sininkas, pirmininkavęs Jungtinių 
Tautų visuotiniam susirinkimui 
1957—1958 m., buvo panaudoti ir 
dokumentai, ir daugybės liudinin
kų apklausinėjimas. Į tą praneši
mą yra įtrauktas ir paties Fidel 
Castro pareiškimas 1953 m. kai 
jisai buvo teisiamas už barakų 

i užpuolimą Kuboje ir kai jisai kar
čiai skundėsi dėl neteisybių, val
dant diktatoriui Batistai. Ypač 
Castro tada kaltino Batistą, kad 
jisai savo nuožiūra kaitaliojąs 
įstatymus.

Kai Castro pats atėjo į valdžią, 
Kubos konstitucija, kuri buvo de
mokratinės konstitucijos pavyz
dys, teišliko tik 12 dienų. Po tri
jų savaičių Castro vieton konsti-

(Nukelta į 4 psl.)

Dar Leninas prieš atsisėdimą 
prie Sovietų vairo svajojo, kad 
artimiausias kelias į New Yor
ką ar Londoną eina per Šan
chajų ir Kalkutą. Šios svajonės 
buvo žinomos ir kinams komu- ; 
nistams, kurie prileido, kad iš- j 
muš valanda, kai Himalajų kai-, 
nūs sups raudonasis vandeny-: 
nas.

Nesėkmė žemės ūkio komu
nose, sumažinimas spartos pra
monės gamyboje, kinų kompar
tijos pripažinimas eilės padary
tųjų klaidų, skurdo padidėji
mas vertė siaurinti planų apim
tį ir sulėtinti jų vykdymą. Ne
sutarimas su Maskva brendo 
ne ideologinėje, bet ūkinėje sri
tyje. Maskva negali patenkinti 
kinų reikalavimų, nors parama 
būtina planams įvykdyti.

Nesėkmė privertė kinų kom
partiją ieškoti krašto politiko
je išminties, kurią Konfucijus 
laikė pačia didžiausia dorybe. 
Minėtos priežastys gal kiek pa
stūmėjo kinus daryti pravar- 
žas Indijoje, nors žygiui ruo
šėsi keliolika metų.

Posūkis į pietrytinę Aziją
Jau 1949 m. rugsėjo mėnesį 

Pekino politiniai planuotojai 
kreipė dėmesį į pietrytinę Azi
ją. Jų nuomone, Nehru esąs iš
tikimas vakarietiškojo imperia
lizmo vergas. 1949 m. spalio1 
19 d. Maotsetungas pasiuntė i 
raštą indų kompartijai drąsin-1 
ti, kad ateisianti išsilaisvinimo į 
diena. Atžagareiviškas imperia-1 
lizmas esąs pasmerktas žūti. 
Anuo metu šis grasinimas ro
dėsi juokingas, nes Indija bu
vo dengiama Tibeto skydo. In
dija ir Kinija dėl šio krašto 
1954 m. sudarė taikaus sambū
vio sutartį, kuriai buvo pritar
ta Bandungo pasitarime. Tuo 
pat metu Pekinas ruošėsi užim
ti Tibetą, kuris buvo pavergtas, 
praslinkus dešimtmečiui nuo 
pirmųjų planų. Indija prarado 
skydą. Kinų kariams tebežy- 
giuojant, Tibete Pekinas pra
deda Veikliąją diplomatiją su
daryti sutartims su mažaisiais 
kaimynais. Kinija pasirašo 
draugiškumo ir nepuolimo su
tartis su Afganistanu, Burma, 
Kambodija, Nepaliu ir Pakista
nu. Ji užtikrina minėtų kraštų 
sienas, tačiau įspėja, kad jų įsi
pareigojimai kitoms valstybėms 
gali būti laikomi nedraugišku
mo ženklu Pekinui.

užpuldinėjo Ladaką. Nehru siū
lė sudaryti neutralią sritį La- 
dake kinams kelią pravesti, bet 
Pekinas nesutiko. 1959 m. ko
vo mėn. pradėtame žygyje Ti
betą užimti net 2,400 mylių 
sieną prailgina tarp Kinijos ir 
Indijos. Virš trejerių metų Ki
nija ruošėsi žymesniam Indijos 
puolimui. Pekinas tuojau pra
dėjo politinį spaudimą. 1959 m. 
gegužės 16 d. Kinijos ambasa
dorius Indijoje įspėjo, kad in
dai gali atsidurti žnyplėse. Jis 
turėjo galvoje Kinijos ir Pa
kistano priešpuolius. Praėjusio 
gegužės 3 d, Kinija ir Pakista
nas sudaro sutartį dėl ginčyti
nų sienų. Pekinas visomis iš
galėmis bando įjautrinti seną 
ginčą tarp Indijos ir Pakistano 
dėl Kašmiro. Kinijos užsienių 
reikalų ministerio politinis 
priešpuolis sustiprintas šiais 
metais. Jis padarė eilę pareiš-1 
kimų, nukreiptų prieš Indiją: 
prikaišiojo dėl sienų, kaltino 
jos vyriausybę, būk ji davusi 
parėdymą savo atstovui tarp
tautinėje komisijoje Laose bal
suoti prieš Lenkijos atstovą ir 
grasė, kad nesą pasaulyje jė
gos, kuri galėtų pakeisti Indi
jos - Kinijos tiesioginius san
tykius. Aiškiau tarus, kinai 
ėmė reikalauti indus paklusti. 
Jei jie nepaklusią, būsią pa- 
klupdyti.

Posūkis į Indiją 
Kinija jau 1957—8 metais
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LAUKINĖ MOTERIS Į
Išvertė P. Gaučys j|

Antroji dalis

— Išvarėme arklius pirma pririšę prie uodegų 
šakas, kad jie patys nušluotų savo pėdsakus, ir aš 
su trimis kumečiais įsileidome į krūmus. Ganydami 
arklius dieną ir juos saugodami nakčia, dažnai ligi pa
juostės mirkdami vandenyje, — nes tais metais žiema 
buvo žiauri ir beveik visi krūmai buvo užlieti, — iš
buvome daugiau kaip savaitę badaudami. Mus krėtė 
drugys, ir mes buvome tokiais moskitų sukandžiotais 
veidais, kad negalėjome pažinti vienas kito, o arkliai 
sulysę ir nusėti žaizdomis, nes juos sukandžiojo vam
pyrai, o paskui apsėdo kirminai, kai, nebesulaukda
mas iš senio žinios, kad galime grįžti, pasiryžau aš 
vienas eiti į namus ir pažiūrėti kas ten vyksta. Vyks
ta? Jau prieš keletą dienų buvo įvykę. Camurų de
besys pakilo iš namų, man įžengus į priebutį. Tebu
vo likę vien tik griaučiai mano tėvo ir motinos, ir 
viename užkampyje Rapoliukas, tas brolis apie kurį 
aš tamstai užsiminiau anądien, kad kviesiuos atvykti 
pas tamstą dirbti. Tuo metu, jis tebešliaužiojo, nes tik 
prieš keletą mėnesių buvo gimęs. Badmiriaujantį aš 
jį pakėliau nuo grindų.

Ir po trumpos tylos:
— Tas, kurį vadina njo Pernaletė, buvo tarp tų 

plėšikų žmogžudžių. Dar tebegyvena, nes, nors ir 
trankėsi su anais, buvo vienintelis, nepridėjęs ran
kų ant mano senių, kaip vėliau patyriau. Visi kiti jau 
man sumokėjo vienas paskui kitą. Aš žinau, kerštas 
negeras dalykas, bet jis vienintelis būdas, kuriuo gali

GEDIMINAS GALVA Rusija dėjo mažesnių pastan
gų ten įsitvirtinti. Milžiniškas 
gyventojų prieauglis ir didelis 
skurdas kinus verčia toliau 
žengti. Šiuo metu Pekinas yra 
užsimojęs Indiją ne užkariauti, 
bet politiškai palaužti. Jis sie
kia ne prisitaikančios, bešališ
kos, bet jo tikslams tarnaujan
čios Indijos. Azijos vadovu už
simojo būti Kinija ir šiuo vaid
meniu nemano su Indija dalin
tis. Kiti kraštai nesudarys var
go kinams. Jų bešališkumas 
reiškia tylų palankumą kinams, 
kurie aukas vieną po kitos pra
rys.

Indija žinojo, kas jos pasie
nyje dedasi. Ji žinojo, kad ki
nų kariuomenė paruoštyje, o 
indų gynyba silpna. Ji laukė, 
iki smūgiai prasidėjo. Kai jos 
daliniai traukėsi, garsiai šau
kė: anglai ir amerikiečiai su
teikite paramos, nors žinojo, 
kad jie indų neišgelbės.

Indijos padėtis rimta. Jei ji 
priims kinų paliaubas, turės 
priimti bent dalį sąlygų, ku
rios bus jėga primestos. Paliau
bų siūlymus atmetus, prasidės 
ilgas karas, kuris pareikalaus 
didelių išteklių. Išvarginto 
krašto gyventojai gali pasirink
ti linkmę, kuri tiktų ne vaka
riečiams, bet Pekinui.

Nūnai prasidėjęs žaidimas 
Indijos pasienyje yra toli sie
kiantis ir pavojingas. Jis neabe
jotinai bus ilgas, nes kinai 
bando žygiuoti nepertempdami 
jėgų.

Strėlės rodo kuria linkme žygiavo Kinijos komunistų kariniai da
liniai Indijoje. Mažesni žemėlapiai rodo kur sustojo raudonieji 
kiniečiai Indijoje, paskelbę karines paliaubas. (UPI)

me atsilyginti už kraujo skolas. Nėra reikalo tams
tai pasakoti, kaip atsitiko, kad aš tapau kumečiu. 
Nors pas tamstą man malonu dirbti.

Ir vėl užsidarė savyje. Tuo tarpu Luzardas nagri
nėjo baisų įvykį su tuo įkarščiu, kuris jam buvo bū
dingas, kai reikalas ėjo apie Lygumose viešpataujantį 
smurtą.

Tuo gi tarpu Mariselė klausėsi; tačiau, kadangi
tema, į kurią įsigilino Santas, jai buvo nelabai įdomi,, 
ir, be to, negalėjo dovanoti, kad per ištisą valandą, 
nė karto į ją neprabilo, surėžė pentinais “Obelmušę”, 
paragindama ją sparčiau žengti, ir užtraukė vieną tų 
dainų, kurias kiekvienam jausmui turi lygumietis dai
nininkas.

Žodžių nebuvo galima girdėti, tačiau malonus bal
sas gražiai vedžiojo melodiją. Santas nutraukė savo 
kalbą, norėdamas įsiklausyti, ir Karmelitas, išsiblaš
kius jo skaidriems atsiminimams, taip pat žavėjosi 
gražiu dainavimu ir, Mariselei baigus, tarė:

— Ak, Daktare! Mes, pasirodo, nesame tokie jau 
blogi jaukintojai. Žiūrėk, kaip bėga “Obelmušė”.

VYDRAGOS
Žudymams Melkijadas, nukniaukimams — Balbi- 

nams, užduotims — Jonas Primitas. Tačiau kai kurie 
Jono Primito1 pranešimai prilygo durklo smūgiams.

Susivėlęs, utėlėtas ir tokia pasišiaušusia barzda, i 
kad nežinojai, kaip prie jos prieiti tinkamai apkar
pyti, toks buvo donjos Barboros pasiuntinys, — kvai
šas su staigiai pasireiškiančiais pamišimais, nors ne 
be tam tikro polinkio į blogį. Viena jo keistenybių; 
buvo negerti vandens iš “Baimės” ūkio, nors reikėtų; 
mylių mylias joti beieškant kitur, ir ant lūšnų stogui 
dėlioti lėkšteles, pripildytas keisčiausių skysčių, kad

juos galėtų gerti paukščiai, kuriuos jis vadino vydra
gomis.

Kiek buvo galima suprasti iš jo kvailų kalbų, 
vydragos buvo savotiškos donjos Barboros blogų in
stinktų įsikūnijimas, nes turėjo tam tikrą ryšį su 
pragaištinga veikla, kuriai ši pasišvęsdavo, ir skysčių, 

i kokius jis jiems padėdavo, norėdamas nuraminti jų 
troškulį. Kraują, jeigu galvojo apie nužudymą, alyvą 
ir actą, jeigu ruošė bylą, laukinių bičių medų ir gy
vulių tulžį, jeigu savo apžavais tiesė tinklą būsimai 
aukai.

— Gerkite, nenaudėliai! — šnabždėjo Jonas Pri
mitas, dėdamas lėkštelę ant stogo. — Prisisotinkite ir 
palikite krikščionį ramybėje!

Ir, kadangi vydragos beveik visada būdavo ištroš- 
kusios, Jonas Primitas negerdavo vandens iš “Bai
mės” ūki,o kad nesusikeistų likimas, nes tvirtino, kad 
vanduo, į kurį tie velniški paukščiai įkišdavo snapą, 
pavirsdavo tuo skysčiu, kokio jie trokšdavo. Ir krikš
čionis, atseit žmogus, jo atsigėręs, tuojau būdavo ap
sėdamas to blogio, kuriam buvo pasmerktas kitas.

— Dabar vydragos vėl pradės nerimti — pagal
vojo, išgirdęs apie Altamiros savininko sugrįžimą, ir 
nuo tos dienos dažnai žiūrėdavo į padangę, laukdamas 
velniško būrio, su lėkštelėmis, paruoštomis pripildyti 
tuo, kas bus reikalinga.

— Na, Jonai, kaip? — klausdavo moters kume
čiai, nes iš to turėjo smagaus juoko. — Vis dar ne
pasirodo?

— Ten toli atrodo, lyg atskrenda vienas — at
sakydavo, pridėjęs ranką prie akių, tarsi iš tikrųjų 
ką matytų tame švytinčios padangės kampe, kur žiū
rėjo.

To nepaisant, “Baimės” kumečiai Joną Primitą 
laikė ne tiek kvaišu, kiek klastūnu. Vien tik donja 
Barbora, vienintelė nežinojusi tos paslapties, jį laikė 
visišku pamišėliu.

(nm3nvp ms)

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. I ct 8;

Rimties valandėlei

IŠ LAIKINUMO 1 AMŽINYBĘ
M. MATUKAS

Žmogus, kaip istorinė būty
bė, gyvena laike ir erdvėj, o 
mūsų veikimo medžiaginė pu
sė neturi galutinės vertės.

Ar žmogus sukurs puikiau
sius paveikslus, muzikos kūri
nius, ar suras mokslines tiesas 
bei teorijas, ar sukurs kokią 
pasaulinę organizaciją sėkmin
gai taikai išlaikyti — visa tai 
neturi tiesioginės reikšmės dan
gui. Nė vienas iš tų kūrinių 
ar atradimų nėra akmuo, iš ku- 

I rio statoma naujoji Jeruzalė, 
j Bet tai, kas užskaitoma ir kas 
; visada pasilieka, yra, kad mes 
visa atlikome pagal Dievo va
lią.

Mūsų laikinumas labai aki
vaizdus. Mūsų žemė, skriejanti 
erdvėj, pro kurią tiek daug 
dangaus kūnų prašvilpia, nusi
stumia tolyn. Padangėse — ga
lybės susidaužančių ir išsprogs
tančių pasaulių. Neišaiškinamu 
atsitiktinumo dėsniu, aišku, mū
sų eilė ateis anksčiau ar vė
liau.

Fizikai atrado, jog energija 
mažėja, ir pasaulis šaltėja kiek
vieną dieną. Tą šaltėjimą kiek 
sulaiko radioaktyvumas. Tiesa, 
astronomai sako, kad, jeigu ne
atsitiks nieko nepramatyto, tai 
žemė galės dar keletą milijonų 
metų gyventi.

Bet yra ir kitų pavojų. Tai 
galimybė baisių epidemijų, ato
minių karų, gamtos nevaisingu
mo — tiek daug kelių veda į 
gyvybės sunykimą. Mums gi 
kiekvienam, kurie gyvenime is
torijoje, pasaulio pabaiga yra 
kasdieninė galimybė. Toks jau 
trapus paskiro žmogaus gyve
nimas. Betgi širdis nujaučia, 
kad mūsų laikinumas atspindi 
amžinybę.

Mes jau įpratome nepasitikė
ti apokalipsiniu pasaulio pabai
gos aprašymu, nes jis rėmėsi 
populiariu galvojimu, kad žemė 
yra visatos centras, kad saulė, 
mėnulis ir žvaigždės yra nie
kas kitas, kaip maži dangaus 
kūnai, skrieją apie žemę. Min
tis, kad, tiems begaliniams kū
nams susidūrus, žemė pavirstų 
į spinduliuojančių dujų masę, 
apokalipsei nebuvo žinoma.

Kristus taip pat nenorėjo 
apreikšti nei laiko, nei būdo, 
kuriuo pasaulis baigsis. Bet Jis 
labai rimtai perspėjo; jei nuo
dėmėj mirsi — prarasi viską.

Nuolatinėje grėsmėje gyve
nančio žmogaus, materialistinio 
marksizmo išvedžiojimai negali 
paneigti įgimto žmogaus troš
kimo gyventi amžinai. Marksiz
mo mintimi, reikia turėti viltį 
į busimąją žmoniją, kurioje vis
kas atras savo pilnumą. Žmo
gus, esą, miršta, bet jis gyve
nąs žmonijoje — jo mirtis esąs 
tikrasis gyvenimas.

Nusiminimo filosofai, nuleidę 
rankas, tepajėgia šiuo klausi
mu pasakyti, kad esame tik kū
riniai, gimę mirčiai. Jų supra
timu, pats gyvenimas reiškia 
mirtį — esi miręs, bet tik nepa- 
laidotas.

Tokie ir panašūs pasakojimai 
yra surišti su vidinio žmogaus 
gyvenimo paneigimu. Žmogus 
yra nemarios sielos ir medžia
ginio kūno derinys. Todėl jis 
ilgisi nemarumo. Ir neveltui jis 
to tikisi. Kristus atėjo išgelbė
ti viso žmogaus: “Nes šitas 
gendąs (kūnas) turi apsivilkti 
negedimu, ir tas marus (kū
nas) turi apsivilkti nemarumų... 
Bet dėkui Dievui, kurs mums 
davė pergalę per mūsų Viešpa
tį Jėzų Kristų” (I Kor. 15, 53—- 
58).

Žmogaus nemarioji siela ir 
jos grožis šypsosi mums virš 
Jeruzalės, Atėnų, Romos bei 
Trakų griuvėsių. Jos grožis ei
na už laiko ir erdvės ribų.

Kunigai Jugoslavijoje
Šiomis dienomis čia patiria

ma, kad Jugoslavijoje 1962 m. 
buvo pašventinta 102 nauji ku
nigai, iš kurių 62 priklauso į- 
vairioms vyskupijoms, o 40 yra 
vienuoliai - kunigai. Pranešda
mas apie tai vienintelis katali
kų leidžiamas biuletenis Jugos
lavijoje pažymi, kad Jugoslavi
joje dabar priskaitoma šeši mi
lijonai katalikų arba vienas tre 
čdalis viso gyventojų skaičiaus, 
kurių dvasinius ’ reikalus aptar
nauja 3,545 katalikų kunigai.

Darbas tinginiui akis bado.



Ketvirto dvejetuko susilaukė King šeima Aumsville, Ore. Dešinėje du naujagimiai broliukai. Kai
rėje tėvas stovi su kitais trimis dvejetukais 3, 6 ir 9 m. amžiaus. Šeima taip pat turi dar kitus 
tris sūnus.
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Chicagoj ir apylinkėse j TIKRAI GRAŽI, NEBRANGI 
KALĖDINĖ DOVANA!

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
Ant kampo mūras. 2 butai ir 3 I Bizniui — ofisui patalpa ir mo- 

kamb. beismente. Gazu šild. Garažas. ' dern. 6 kamb. butas. 2-jų aukštų 
$27,600. - mūras. Nauja statyba. $31,000.

Gražus med. 5 kamb.. Alumin. .Mūr. bungalovv. 2 butai po 5 kamb. 
langai. Naujas gazu šildymas. Gara- ; ant 50 p. loto. $19,500. 
žas. $12,900. Biznis ir 3 butai. Geras namas;

Prie Jaunimo - Centro — 3 butai, i geroj vietoj. Garažas. $38,800.
Atskiri , šildymai, šalia tuščias lo- 
tas. $1 9,800.

t3/ž aukšto mūras. 8 metų. 4 ir 3 
kamb. butai.- Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24,500

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

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

Elegantiškas randi. Arti parko 7 
.'kamb. įrengti plač. gyventi. $35,000. 
1 Didelis bungalovv arti 63-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil
dym. $19,900.

5 butų mūras. $5,000 nuomos. 
Naujas alyva šildymas. Garažas. 
$44.900.

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

6 kamb. bnngalovv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13,700.

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

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

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 
apie 00 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15,000 gryno pelno. .Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20.000 ar mažiau.

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

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

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

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

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

.Mur. 4 kamb., 10 metų, garažas, , Med. 4 kamb., 33 p, lotas, gazo
30 'p. lotas. M. p. $1 8,500. | šildymas, M. p. $10,250.

Mur. C, kamb., 4 mieg.. 10 matu., Mur. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
garažas. 71 iri- California, $20,800. j priedų. M. p. Tik $20,600.

Mur. (! kamb.. 3 dideli mieg. Ga- | Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas
ražas, 65 ir Fairfield. šildymas. M. p. $1 6.800.

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

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

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

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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. Tik $17,900.

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

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

8 būt. mflrin. 4—5—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 67 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

VAIKŲ TEATRAS TURI 
SAVO STUDIJĄ

Kas sekmadienis V. T, direkt. 
A. Brinką ir vicedirekt. E. 
Blandytė be atlyginimo moko 
50 V. T. aktorių. Per tokios 
V. T. studijos pratybas pilniau 
išsivystę ir savus gabumus iš
vystę lietuviukai bus jiems ge
riausias atlyginimas.

Gage Park pastatų tvarkyto
jas Mr. Detrloff — supervizo- 
rius, T. V. užleidžia reikalin
gas patalpas, todėl visi Chica
gos lietuviai tėvai leiskite vi
sus savus vaikus auklėtis irmo 
kytis bei savus gabumus ugdy
ti V. T. aplinkoje.

Alvudo garbės nariai Sophie 
Barčus Radijo Šeimos vedėjai 
Aldona ir Peliksas Daukai su

lytė, 12 m., G. Navikaitė, 13 
m., G. Mačiulytė, 12 m. Vado- 

'vė: “Tėviškėlės” ir Jaunimo 
Centro Stud. ansamb. mok. A. 
Kirvaitytė. Balionėlis — dek
lamavo V. Sobieskytė 7 m. Mie 
sto vaikas — pasaka. Pasako
jo J. Milavickas, 11 m. ir B. 
Mitkus, 11 m. Valsas — akor
deonu grojo J. Duseikaitė, 10 
m. Man kasytė — deklamavo 
A. Totoraitytė, 3 m. Aš išėjau 
į girelę, liaudies daina. Daina
vo Alvudo V. T. choras. Muzi
ka komp. J. Bertulio. Chorui 
dirigavo mok. K. Čepienė. Prie 
piano buvo muz. J. Bertulis. 
Juodas katinėlis — deklamavo 
R. Janušaitytė, 7 m. ir R. Sek- 
mokaitė, 7 m. Debesėlis — dek
lamavo J. Duseikaitė, 10 m. 
Bitutė pilkoji — muzika komp.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 1 
vaikams paskaityti gausiai ir spai-, 

i votai iliustruotą VANDOS FRAN 
KIENES knygą

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 VVest OSrd Street 
Chicago 29, Illinois

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

tiko be atlyginimo transliuoti į įr muz. j Bertulio. Pianinu 
V. T. pasirodymus po 15 min. I skamibino R. Čepaitė, 10 m. ir 
kiekvieno mėnesio pirmą pirma | j. Čepaitė, 8 m. O tu dangorai- 
dienį 7 v. v. savo radijo va
landoj iš WOPA radijo stoties, 
banga 14901 kil. AM ir 1027 mg.
FM. Prašoma visų Chicagos lie 
tuvių tėvų pasinaudoti šia prie

ži — deklamavo N. Alūzaitė, 
12 m.

Lapkričio 25 d. Gage Parko 
patalpose buvo tolimesnės V. 
T. repeticijos, kurias pravedė i

mone savo vaikų gabumus me- ' akt. A. Brinką, akt. E. Blandy-
ne ugdyti.

Vaikų Teatro radijo progra
mos per Barkų radiją lapkričio 
5 d. išpildytojai buvo: Ten, kur 
žaidžia Nemunėlis, muz. komp. 
J. Bertulio, žodžiai Vytės Ne
munėlio. Dainavo choras. Prie 
piano buvo muz. J. Bertulis. 
Dirigavo mok. K. Čepienė. Yra, 
danguj žvaigdelė, deklamavo A. 
Žygas, 5 m. Nemunėli, Nemu
nėli, deki. B. Bružaitė, 8 m. Vai
sas iš operetės “Linksmoji naš
lė, Leharo, akordeonu grojo E. 
Šilkaitis, 10 m. Kaminkretis, 
daina, muz. komp. J. Bertulio,

tė, mok. K.' Čepienė. Vėliau 
parodyti keli spalvoti filmai, 
kuriuos demonstravo L. Šulaitis. i

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsbnrgh’o lietuviai

Pitisburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčio Pittsburghe

JB
JI TRANSLIUOJAMA 

Ig STIPRIOS Bt GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną aekmadlen} nuo
Šį kartą įdomius filmus parū- ■ t ,:S° ***, /S.0'„

£ Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
pino is Chicagos Library inž. J. resu: Lithuanian Catholic Honr 
p,, , , ,r , « i ... Radio Station WI,OA, Braddock.Slabokas. Maga. Sulaitiene Pennsvivania

MŪS KOLONIJOSE IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

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

SUKAKTIS

Lapkričio 23 d. kun. Jonas 
Švagždys, Nukryžiuotojo Jė-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liuksus (> kamb., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 >/3 vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $3 2,500.

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

Visai nauji mūr. modernūs na
mai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
tki $22,600.

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

$15,500 už 5 kamb. bungalotv. 
Pilnas rūsys, uždaras porčius, di
delis 2 maš. garažas, žiem. langai 
ir sieteliai. Arti Marąuette pko. 
Žemi mokesčiai. Agentai tenesi- 
kreipią, VVA 5-7507.
Parduodamas pačiame Marąuette 

Parko rajone gražus 5 kamb. na
mas. Geras pasiūlymas visuomet 
bus priimtas. RE 7-4462.

MŪRINIS 2-jų butų po 4 kamb. 
Apylinkėje 26-os ir Homan. $9,900; 
įmokėti $1,500. LA 1-7038.

$5,900 PILNA KAINA. 2 butai 
po 4 kamb. Vonia. Geram stovy. 
Lenkų-lietuvių rajonas. 26-tos ir 
California. Įmokėti $900.

LA 1-7038

CICERO. Arti Westem Electric 
rooming house. Pajamų $6,000 per 
metus, plius 6 kamb. butas. 9 pa
vieniai kambariai ir 2 kamb. rūsy. 
Kaina $29,000. Palikimas, turi 
būti parduotas už teisingą ir pri
einamą kainą. Kreiptis į Mr. Svo- 
bodą. SVOBODA, 6013 Cermak 

i Rd. Cicero, OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162, ~_________________

CICERO. Švarus 3-jų butų na
mas, 4—4—3 kamb. Pajamų $180 
per mėn. Karštu vand.-alyva ap
šild. $19,900; įmokėti $4,500. 

BIshop 2-2162
Marą. Pke. išnuom. didelis kamb. 

vyrui. Atskiras įėjimas ir visi pa
togumai. GR '6-3069.

žodžiai [Vytės Nemunėlio. Dai-1 zaus geserų motiniškojo namo 
navo R. Totoraitė, 8 m., ir R-: kapelionas, atšventė 80 m. su- 
Sekmokaitė, 7 m. Prie piano bu| kaktį

Sukaktuvininkas prieš tai il
gą laiką buvo Brocktono lietu
vių parapijos klebonas.

Lapkričio 28 d. Bostone jam 
padaryta operacija.

Paskutiniame Balfo 'parengi
me pasakė įdomią kalbą. Susi
rinkusieji sugiedojo sukaktuvi
ninkui Ilgiausių metų.

Minėsime. Maironį
Gruodžio 16 d. Šiaulių Mar- Į 

tyno Jankaus kp. ruošia Brock-1 
tone Maironio minėjimą.

10 vai. ryto šv. mišios Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je. Mišias atnašaus šios para
pijos klebonas kun. F. Narbu
tas.

Mišių metu visos organizaci
jos dalyvauja su savo vėliavo
mis. 2.30 vai. p. p. iškilmingas 
posėdis prel. Urbonavičiaus var 
do salėje po bažnyčia. Kalbės 
kan. M. Vaitkus. Dainuos komp. 
Gaidelio mišrus choras iš Bos
tono

Jaunimas, paruoštas I. Eivie- 
nės, deklamuos Maironio eilė
raščius.

Pabaigoj bus rodomas filmas 
iš Maironio gyvenimo. Kviečia
mi visi atsilankyti.

vo muz. J, Bertulis. Per giria 
girelę, liaudies dainą, dainavo 
ir pačios kanklėmis pritarė: R. 
Karvalaitytė, 13 m., I. Mačiu-

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
tucijos išleido savo paties suda
rytą “pagrindinį įstatymą”, su
teikdamas sau ir savo kabinetui 
lemiamas galias.

Net ir tada visi Castro žings
niai marksizmo linkui buvo prie
šingi jo paties paskelbtam “pa
grindiniam įstatymui”. Jo kabine
tas davė Castro teisę atimti pri
vačią nuosavybę be teismo, spręsti 
darbo ginčus ir skirti lėšas, nepai
sant biudžeto pramatymų.

Castro šimtus žmonių nusmerkė 
sušaudyti be jokios teisinės pro
cedūros, kurią jis taip gynė teis
mo metu 1953 m. Vienas advoka
tas paliudijo, kaip teismo metu 
buvo nerasta jokio kaltės įrodymo 
prieš asmenį, kaltinamą pasikėsi
nus nužudyti Castro pamėgtą ko
mentatorių. Advokatas, kaltina
mąjį gynęs, kreipėsi į prokurorą 
Florez, išreikšdamas ' mintį, kad 
kaltinamasis turės būti paleistas. 
Tačiau prokuroras pareiškė, kad 
šis vistiek turės būti nužudytas, 
kad atbaidytų kitus. .. Advokatas 
dr. Escoto, kuris asmeniškai krei
pėsi į Castro, užtardamas nekaltai 
teisiamus, buvo pats nužudytas.

J. Žvilb.

P $iLooob” 30 p-8klypas’ Gaee CICERO—BERWYN
Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par- Į 2 butai — 4 ir 2 kamb. Gazo ši

kę. įima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,*90. 3 butai ir ekstra lotas. $25,500.
Mūr. S metų, 2 po 5j4 kamb. Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

Marąuette Parke. seboard šilima. Apsauga nuo potvy-
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke.- ni0- $21,500.

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

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

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

Marų. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. §18,900 i Savininkas išsikelia j Europą. Rei- 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas §19,900. ' kalinga greit parduoti. Geras 6

aukšt. 5 ir 3 kam., gar. §16,900. į?/?*” ‘n°<le™izu°t<*s, bun-
' . • galow. Prie 6 2-os ir California.

Turime geni barbenti, patikrinlate. Daug: vertingrų priedų, žema kai-

BUDRECKAS A. Norkus Real Estate

SPECIAL! 'Švari nuosavybė su 
pajamom. Mūr. 2-jų butų, 2 po 6 
kamb. plius 4 kamb. namukas su 
rūsiu. Skalbimui kambarys. Mo
dern. vonios visuose 3-se butuose. 
Naujai dekoruota. Gazu apšild. 
Liet. rajonas. Pietvakariuose. Įmo
kėti $2,500. Pilna kaina $16,500. 

Marąuette Parko centre, atski- SVOBODA, 3739 West 26th St.

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

rame name išnuom. 4 kamb. butas, 
2 mieg., centralinis šildymas.

GR 6-1985

Išnuom. 6 kamb. butas, Ciceroje. 
1829 S. 49th Court 

Tel. TOtvnhall 3-2774

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

Išnuom. 4 kamb. butas. Auto
matinis šildymas, šiltas vanduo. 
4212 S. Roekvvell St. VI 7-1948.

i Išnuomojamas kambarys su at
skiru įėjimu 63-čios ir Maplevvood 
apylinkėje. Skambinti 476-2788.

Išnuom. 4 dideli kambariai, spin
telių virtuvė, plytelių vonia, ne
brangiai. 523-3859.

4429 S. Fairfield Ave. išnuom. 
4 kamb. naujai dekoruotas butas. 
Skambinti LA 3-9422 po 6 v. v.

Išnuomojamas gražus kambarys, 
2259 S. Western Ave. Vyrui ar 
moteriai.

Išnuomojamas kambarys su vir
tuve ir visais patogumais, centrai, 
šildymas; moteriai. VI 7-6918.

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

Išnuomuojami kambariai nau
jam name. Atskiri įėjimai ir vo
nios. šaldytuvai ir virimo plytė- 

R. Kcblinskienč I lės. WA 5-6015.

LA 1-7038.
Marąuette Parke parduodamas 

32x125 p. sklypas ir 3 autom, 
mūro garažas. VI 7-2607.

72-ra ir Mozart St. Mūr. 5 kamb. 
bungalovv. Naujas šildymas, • mo
derni virtuvė ir vonia. Mūr. gara
žas. Įmokėti $3,000. Kaina $18,700. 
Tel. 737-9515.

PAJAMŲ MŪRINIS
8 butai po 4 kamb. Visi patogu
mai. Pajamų $420 per mėnesį. 
$23,500. 2214 VV. 18th Place.

HAymarket 1-1954

CICERO — GRAŽUS 5 KAMB. 
NAMAS

Rūsys. Postogė. Garažas. Auto- 
mat. šildymas. Savininkas išsikėlė 
iš miesto. Tuoj pat galite užimti. 
Pilna kaina tik $15,500. OL 2-8907 
arba OL 6-2233.

PASINAUDOKIT PROGA 
Tik $500 įmokėti. Už skolą atim

tas mūr. 5 kamb., 3 miegamų, 4 
metų senumo namas. Platus skly
pas. Nauja apylinkė. 174-ta g-vė 
ir Harlem Ave. OL 2-8907 arba 
OL 6-2233.

IŠNUOMUOJAMA

1 % AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu .2% kamb. išnuomota už $80.00 J 
tnėn. Kaina $19,000.

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

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA IR 6 KAMB. BUTAS

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

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

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

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

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26,500.

5 IR 4 KAMB. MARŲUETTE PK.
10 metų 1% aukšto aukšto 10 | 

metų mūr. Nauja šildymo sistema. 1 
įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdu sklypas. $35,500.

P. L E O N A S
REAL ESTATE

2735 VVest 7lst Street
Tei. VPAlbrook 5-6015

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

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

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

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

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

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

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

(i butų mūr. 2 metu Bargenas. 
$62.000.

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

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

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

Restoranas 16 vienetų Motei & 6 
kamb. butas ant 9 5-tos St.

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

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

P. ABROMAITIS REALTY 
1605 Porter, Lemont, III., CL 7-6675

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

Arti O’Hare Airport parduoda
mas “ranch” namas -— 5 kamb. 
ir prijungtas garažas, “utility 
room”—sandėliukas (rūsio nėra). 
Parduos arba mainys į namą pie
tų Chicagoje. GL 6-4278.

ntDį^
»- -

FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
TARPININKAUJAM BUTŲ IŠNUO
MAVIMUI. PATARNAVIMAS VEL
TUI. TURIME LAUKIANČIŲJŲ 

SĄRAŠĄ.
BELL-VARPA REAL ESTATE 
6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSI) PAGEIDAVIMU

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th St.. Chieago

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

PROGOS-OPPORTUNITIES

NEPRALEISKITE PROGOS!
Savininkas priverstas už suma

žintą kainą parduoti shopping 
centre likerių biznį. Metine apy
varta virš $100,000. Teirautis — 
VVA 5-5362, J. Stanaitis.

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

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

PARDAVIMUI

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Durt.
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 apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Parduodu 2 mašinas — ’58 m. 
Oldsmobile ir ’57 m. Pontiac. Abu 
povver steering ir povver brakes. 
$850 ir $400. PR 6-7660. i

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA

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

Ten gaunamas ’i

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vSsintuvus,

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

SHEET METAL
24S1 So. Kedzie Avenne 

Chicago 28, Tllinoia 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI,

IKOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlklnlul 

GA fi-6867

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
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 9, UI.

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



LAISVINIMO KOVOS 
OFENZYVA

Tokiu, kaip antraštėj pažy- Kanadoje J. Žmuidzinas rašo:

nimas yra visi} lietuvių švenčiau 
šia pareiga, o ne kai kurių par- 
tijų privilegija, tai mano nuošir 
džiausiąs pageidavimas Vlikui,

■ įtraukti visas centrines lietuvių 
i organizacijas pilnu ir sprendžia- 
i mu balsu į Lietuvos laisvinimo

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m, gruodžio mėn. 1 d.

“Šia proga norėčiau pasakyti, darbą kurių tarpe privalo būti 
kad mano įsitikinimu, visų ra- - Įr jaunimo centrinės organizaci- 
miausias, nes mažiausiai pasi-j )os-
priešinimo sukeliantis, ir prak-j P- Valiukas Thomas H. Ku- 
tiškiausias būdas Vliko moraliai i cbe^ komiteto pirmininkas pa- 
ir politinei galiai, kartu ir jo į-! taria Vlikui savarankiškiau su- 
stangai laisvės kovoje padidinti, i sitvarkyti pinigiškai ir pasirū- 
tai visų jame dalyvavusių ir ki- pinti daugiau propagandinių Įei
tų, nemažiau Lietuvos laisvę be- dinių įvairiomis kalbomis, 
sisielojančių, srovių į Vliką į-, B- Bartkus, Amerikos
jungimas.” I Lietuvių Tarybos sekretorius,

P. P, Daužvardis, Lietuvos1 nors buvo įsipareigojęs, bet ne
muš puolimus iš okupuotosios generalinis konsulas Chicagoje begalėjęs atvykti į sesiją Alto 
Lietuvos laisvųjų lietuvių, jų primena: “Lietuvos okupantams; vardu taria: “Linkiu Vliko se- 
institucijų, o neretai ir tų kraš šūkaujant dėl Kubos saugumo,' sijai darbingų posėdžių savo ir
tų, kuriuose laisvieji lietuviai Berlyno padėties ir JAV bazių, to a y os var u.

Turkijoje, reikėtų Vlikui ir ki-: Gražų ir turiningą sveikinimą 
tiems lietuviškiems veiksniams prisiuntė prof. S. Kairys, nepri- 
stipriau šūktelti Lietuvos reika- klausomybės akto signataras ir 
lu, reikėtų surašyti trumpą ir pirmasis Vliko pirmininkas. J. 
stiprų Tautos šauksmą į pasaulį Bražinskas sveikino lietuvių tei- 
ir paskelbti jį (apmokėtai) sininkų vardu, V. Rastenis, Ne- 
New York Times bei kitur”. priklausomybės Talkos vardu, 

P. S. Sirutis, Lietuvos kon.- M. Galdikienė Lietuvių Moterų 
sulas Bogotoje, kreipia dėme- j Katalikių draugijos vardu, V. 
šio: “Kas liečia sustiprinimą [Leskaitienė — Lietuvių Moterų 
mūsų akcijos Lietuvos laisvės ■ klubų vardu.

Darbų darna

mėta, šūkiu, tokia dvasia ir to
kiais nutarimais praėjo lapkri
čio 10—11 d. New Yorke Vliko 
sesija.

Naujai susidariusi tarptauti
nė padėtis sudarė palankų kli
matą posėdžio dalyviams gy
viau reikštis ir turėti daugiau 
naujų vilčių laimėjimams negu 
būdavo seniau. Vliko prezidiu
mas, matydamas nepaliauja-

ir jų organizacijos randa savo 
veiklai prieglobstį, parinko se
sijai temą. Gana puolėjams at
sakinėti į jų puolimus. Tie puo
lėjai — bolševikai ir lietuviškie
ji Kremliui parsidavėliai savo 
kruviniems darbams nuslėpti, 
puola kitus.

Daug atstovų ir svečių
Sesijoje dalyvavo visų Vliką i reikalu, man atrodo, kad ši ak- 

sudarančių grupių po tris at- cija turėtų būti aktyvesnė Pie- 
stovus ir po tris antrininkus, i tų Amerikos valstybėse, kuriose 
Be to, gausiai atsilankė svečių, mūsų^ problema jiems yra ne- 
jaunimo, kultūrinių, politinių ir
šiaip visuomeninių organizacijų

, i aktuali ir mažai žinoma
P. A. Polišaitis, Lietuvos kon

sulas Sao Paulo, linki geros klo
ties.

P. J. Sungaila, PLB Centro 
valdybos pirm. linki: 
nuoširdus linkėjimas sesijai bū- 

dotas; Washingtono — D. Kri-i tų nepagailėti laiko ir gerų no- 
vickas; Philadelphios — J. Gu-, rų peržvelgti savo organizacinę 
daitis ir J. Stikliorius, Bostono' struktūrą bei Vliko sudarymo 
— A. JukneVičius, Kulbokienė,; ir veiklo principus ir priderinti 
J. Sonda, Griežė-Jurgelevičius; J juos arčiau prie šio meto gyve-

asmenų. Vliko narių buvo atvy
kusių iš Los Angeles, Skirius, 
Chicagos — Šmulkštys, šidlaus 
kas, Vitkus, Toronto — V. Vai

Waterburio — J. Valaitis, ir J. 
Vilkaitis; New Yorko — Audė
nas, Brakas, Bielinis, Baneiis, 
Pranas Vainauskas, Antanas 
Trimakas, Galdikienė, Dulevi- 
čius, Gražiūnas, Pažemėnas, 
Škėrys, Lūšys, Novickis ir kt. 

Lietuvos atstovų sveikinimai

Vliko sesija susilaukė daug je su komunizmu.
gražių ir turiningų sveikinimų. 
P. J. Kajeckas, Lietuvos atsto
vas Washingtone ,negalėdamas 
atvykti į sesiją, primindamas, 
kad jį sesijoje atstovaus Liet. 
gen. konsulas Budrys ir tarė: 
“Iš savo pusės linkiu sėkmės 
Vlike — numatomiems užsimo
jimams ir ypačiai linkiu sėk
mės Vliko veikloje Lietuvos 
naudai.” P. Budrys nuo savęs 
pridėjo, kad Vlikas stipriai jaus 
tusi ir veiktų prieš Lietuvos 
priešus, jungdamas visas lietu
vių gyvybines jėgas.

Lietuvos atstovas Londone 
Balutis sako: “Prašau priimti 
mano geriausius linkėjimus sėk 
mingai pasidarbuoti ir padary
ti išmintingų nutarimų, kurie 
išblaškytų besirenkančius mūsų 
viešam gyvenime rūkus ir grei
čiau pražydėtų vienybės žiedais, 
taip reikalingais ne tik mūsų 
didžiosios pareigos — Lietuvos 
laisvės atgavimo — sėkmingam 
atlikimui, bet ir pačios Vliko 
organizacijos tolimesniam bujo- 
jimui.”

P. S. Girdvainis. Lietuvos at
stovas Vatikane teigia: “Su ap
gailestavimu reikia konstatuoti, 
kad pastaruoju metu Lietuvos 
interesų gynimas yra labai pa
sunkėjęs. Naujos kliūtys reika
lauja iš mūsų visų naujų įdėjų, 
naujų metodų ir naujų jėgų. Aš 
tikiuosi, todėl, kad Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
metinės sesijos darbas įneš į 
mūsų visų bendrą darbą naujų 
ir naudingų elementų.”

P. J. Baltrušaitis, Lietuvos 
atstovas Paryžiuje ,rašo: “Šiuo 
momentu,, kada suaktualėjo, ry 
šium su Kuba, indų — kinų kon 
fliktu ir Berlyno klausimo pa
aštrėjimu, visų pavergtų tautų 
problema, mums visiems reikia 
nepaprastai budėti, kad nebūtų 
praleista nei viena net ir mažiau 
šia galimybė vėl ir vėl priminti 
kam reikia mūsų reikalų bylą ir 
išnaudoti visas naujas galimy
bes.”

Lietuvos generalinis konsulas

nimo sąlygų bei reikalavimų.
P. S. Barzdukas, ALB Tary

bos pirm. sako: “Iš savo pusės 
linkiu Lietuvos laisvės kovoj

ko vieningumas remiasi jo pozi 
tyviais darbais.

Padėties įvertinimas
Po gražios ir audringos svei

kinimų bangos, Vliko ir jo įstai
gų vadovybės pateikė savo dar-

deramo rengimosi ateičiai ir tin bų apyskaitas ir esamosios pade 
kamiausių priemonių dabar- ties įvertinimus. Vliko pirm. dr. 
čiai.” ALB Valdybos pirminin-, A. Trimakas apžvelgė ne tik esą
kas J. Jasaitis buvo atvykęs į
sesiją ir gyvu žodžiu sveikinda- dą, bet pabrėžė ir naujos kovin-' arabų ir prancūzų kalbos, bu
mas linkėjo geros sėkmės kovo- gesnės dvasios Vakarų Fronte i vo paaukštintas į 

simptomus. Vyk. Tarybos atsto- priežiūros personalą, 
vai J. Glemža ir P. Karvelis nu- >

KITI SVEIKINIMAI
P. P. Dargis, Susivienijimo venimą ir Europos, kaip labai 

Lietuvių Amerikoje tarė: “Mes1 galingos jėgos žymų faktorių.! 
esame vieningi su jumis bendra- Sujungiamoji Europa, ypač glau! 
me darbe ir kovoje už mūsų tau i dinantis Vokietijai ir Prancūzi- 
tos laisvę ir nepriklausomybę.” , jaį; su Nato organizacija prie-

P. A. Dundzila, Lietuvių Skau , gakyje> esanti labai galinga pa
tų są-gos vardu sveikindamas i jėga, visai nesunkiai galinti at-! paskutinio laiko. Be jų Ca-
taria: “ ... sėkmingo, Lietuvos I mušti bet kuriuos sovietų puoli-
laisvės valandas artinančio dar
bo linkėjimus.”

P. V. Mažeika, L. S. T. Neo- 
Lithuania korporacijos vardu 
rašo: “Kadangi Lietuvos laisvi-

Amerikoje Kalėdų metu pasiun
čiama įvairių kalėdinių atvirukų 
net 3 bilijonai. Trečdalis iš to 
skaičiaus atvirukų yra religinio 
turinio.

Juose visuose skambėjo dar
bo, didelio, kovingo ir ištvermin
go įvertinimas ir vienybės bei, Lietuvoje o siaunų
visuomenės konsolidacijos. Pa- . ,6J . ,, rios kovos- Bvz. buvo paskeiD-
čiame Vlike jau daug metų yra ™1CS e- ra uvęs saviva y tag boikotas prancūzų rūka- 

bes tarnautojas, o vokiečių oku- ]ams Jei nuo tos dienos pama-visiška vienybė ir visiška darbų 
darna. Amerikos kontinente 

Mano veikdamas Vlikas jokių nesusi- Karo metu artėjančios bolševi- 
pratimų neturėjo nei savo vidų- ! kU bangos išblokštas į Vokieti- 
je, nei, su mažomis išimtimis, į ją, pateko į prancūzų zoną, Bi- 
su kitomis organizacijomis. Vii- į beracho stovyklą. Iš ten 1948

m. su žmona išvyko į Moroką, 
kuris tada buvo Prancūzijos 
protektorate.

Sustojęs pietinėje Moroko 
dalyje, gavo darbą
fabrike. Po dviejų metų per
keltas į Casablanką, taipgi 
tekstilės darbams. Iš pradžių 
dirbo kaip sandėlininkas, ma- 

mosios tarptaut. padėties vaiz- montuotojas, o pramokęs

švietė pavergtosios Lietuvos gy

mus. Prel. Balkūnas, Tautos 
Fondo pirmininkas, apvažinėjęs 
Europą ir aplankęs visas Vliko 
išlaikomas įstaigas: Vykdomąją
Tarybą, Vilniaus radijo stoties įo nuomonių pasikeitimas su 
transliacijų priėmimo stotį, Ma rimtaig įr konstruktyviais pa- 
drido, Vatikano ir Romos radi-: giūlymaig
jo stotis, rado veiklą gerai or- ,T. j' x . . -.
ganizuotą ir labai svarbų lais-! ,Vlsa tai atsispindi priimtose 

plačiose rezoliucijose, kuriosvinimo darbą atliekančią. Tik 
per menkai esą apmokami išti
sas dienas dirbą darbininkai. 
Jis gerai patyręs, kad Europos 
spauda plačiai pasinaudojanti 
Eltos biuleteniais,
vokiečių ir italų kalbomis.

Dr. A. Trimakas dar priminė.
kad Vlikas dėjo ir dedąs pa
stangų, kad politinės—egzilinės 
grupės įsijungtų į Vliko sąstatą 

i ir darbus. Pritarimo esą randa- 
; ma, bet dar ne visos kliūtys nu-i 
galėtos. Vyčių nenustojamą.

Kovos ryškinimas

Antrasis sesijos posėdis buvo 
skirtas laisvinimo kovos ofen
zyvos išryškinimui. Pirmuoju 
pranešėju buvo jaunas žmogus 
efektingai į Lietuvos laisvinimo 
darbą atėjęs. Tai prieš kelioliką 
mėnesių iš pavergtosios Lietu
vos pabėgęs Juozas Miklovas.

(Jo pranešimas buvo išspaus
dintas Drauge lapkričio 20—21 
d. — Red.)

Kiti du pranešėjai V. Sidzi
kauskas padarė platesnę analizę 
tarptautinės politikos, pro ku
rios plyšius mes turime brautis 
visur, o p. Brakas davė metme
nis kovos ofenzyvai visuose 
frontuose.

Tiek dėl Vliko vadovybės pra 
i nešimų, tiek dėl paskutiniųjų 
I referatų buvo gyvas, aukšto ly-

Tamaę Petkus ir Edvardas Litvinas (dešineje), besilanką “Drauge”

LIETUVIS IŠ MOROKO
Kai arabai dėl cigarečių paplaudavo žmogų

Edvardas Litvinas, 14 metų darbuojasi klinikoje. Tai sęse- 
išbuvęš Moroke, lapkričio 25 ! lės pranciškietės Klementina ir 
d. atvyko į Chicagą. Nuo Casa- Gertrūda. Seselės ten ir toliau

i blankos į New Yorką su susto- į pasiliko.
jimais laivu plaukė 16 dienų.
Chicagoje apsigyveno pas žmo
nos pusbrolį Tomą A. Petkų, 
5516 So. Pulaski Road, Chica
go 29, III. Edvardas Litvinas 
atvyko su žmona Juozapa.

gyveno Šiaulių

pacijos metu — geležinkelietis.

Moroko lietuviai

Į Moroką buvo išvykę penke
tas lietuvių tremtinių šeimų. 
Kitos apleido tą kraštą anks
čiau, tačiau Litvinai pasiliko

sablankos priemiestyje dar bu
vo dvi lietuvaitės vienuolės, at
vykusios iš Prancūzijos. Jos

buvo priimtos trečiame sesijos 
posėdyje. (Jos taip pat jau pa
skelbtos Drauge lapkričio 28 d. , . ..
_ Red.) šiame paskutiniame pentiną, kai ji per patj pavo- 

leiSiamais! P°sėdyje buvo priimtos sąma- jingąjį laikotarpį nenutraukė
tos, patvirtintos apyskaitos ir nei vienos dienos, vykdavo į 

■ aptarti finansiški klausimai. Se- arabų apgyventą sektorių ir
i sija baigta Tautos himnu.

A. -j- A.
VINCAS ŠVIRMICKAS

Gyveno 6601 So. lVhipple Street

Mirė lapkr. 29 d., 1962, 2:30 vai. p. p., sulaukęs pusės 
amž. Kilo iš Mariampolės apsk., Iglaukos parap., Kulingės 
kaimo. Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmoną Ona (Aleksandravi
čiūtė), sūnus Algirdas, brolio sūnus Clarence Švirmickas, gyv. 
St. Louis, sesers sūnus Algis Barkauskas su šeima, gyvena 
Hamilton, Kanadoje, 3 pusseserės: Elzbieta Petkūnas su šei
ma, Kattie Stitškus su šeima ir Margie Ranis, pusbrolis Kari 
Urbonas, gyv. Springfield, III., švogerka Agnieška Aleksandra 
su šeima, Lietuvoje liko 3 seserys ir švogerka Julija Stasolevi- 
čius su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. Dr-jai, Keistučio Pašalpos Klu
bui, Suvalkiečių dr-jai ir Marąuette Parko Namų Sav. Dr-jai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Fun. Home kopi. 2533 
W. 71st St. Laidotuvės įvyks pirmad., gruod. 3 d., iš kopi. 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus ir kiti giminės

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, tel. GR 6-2345

Laukiniškai žiaurios kovos

Morokas tapo nepriklausomas 
1956 m. Siekiant nepriklauso
mybės, Moroke vyko, kaip sa
ko Litvinas, laukiniškai žiau-

tydavo arabą su cigarečių pū
keliu kišeniuje, teroristai žu
dydavo. Pats Litvinas matė, 
kaip teroristas gatvėje peiliu 
perpiovė arabo kaklą ir į gerk
lę įkišo prancūziškų cigarečių 
pokelį, kad ir kiti žinotų, dėl 
ko žudomas. Taipgi Litvinas 
matė, kaip prie arabo kiosko

tekstilės į privažiavo dviračiais trys ara
bų teroristai, pasistatė dvira
čius ir už tai, kad kioskininkas 
nenustojo pardavinėti prancū
ziškų cigarečių, jį surišo, pako
rė prie kiosko rėmų, apipylė 
benzinu jį ir prekes ir padegė, 

techninės Tai įvyko kelių minučių laiko- 
| tarpy. Ir tokie pavyzdžiai karto
josi kasdieną. Ypač buvo sprog
dinama bombomis. Per naktį 
įvykdavo koks 20 sprogimų.

Lietuvaičių pasišventimas

Prancūzai griebėsi įvairių 
priemonių. Arabams buvo už
drausta nešioti ginklus, peilius 
ir šiaip aštrius dalykus. Tačiau 
arabai taip buvo slaptų vadų 
diriguojami, kad vistiek suge
bėdavo atlikti teroro ir sabota
žo veiksmus. Prancūzai buvo

i
priversti duoti nepriklausomy
bę. Nei Litvinai, nei seselės lie
tuvės nei kiek nenukentėjo. Se
selės buvo laikomos ypatingoj 
pagarboj, nes jos be jokio skir
tumo gydydavo ' sužeistuosius. 
Ypač pasižymėjo seselė Kle-

teikdavo pagalbą arabų vai-

kams ir ligonims. Nebuvo jo
kio incidento. To ji pasiekė 
per savo pasišventimą.

Naujas sultonas, o gyventi 
sunkiau

i Dabar gyvenimas yra pasun
kėjęs. Nors arabai perėmė 
kraštą su mokyklom, pastatais, 
ligoninėm, geležinkeliais ir 
jiems nereikia nieko ypatingo 
kurti, o tik palaikyti, vis tiek 
padėtis labai nelengva. Trūks
ta tinkamo administracijos per
sonalo. Labai išsiplėtęs kyši
ninkavimas. Prekyba su Pran
cūzija ne kažin kaip gerai vyks
ta. Naujasis sultonas palinko 
vesti prekybą su Čekoslovaki
ja, Rumunija. Blaškosi žmonės, 
neturėdami tikros rinkos. Už
dėti muitai įvežamiems daly- 

: kams, ypač kurių arabai ma- 
• žiau vartoja, užtat europiečių 
gyvenimas labai pasunkėjo. Ei- 

! lė arabų ir europiečių, kurie 
■ buvo įtarti turėję ryšių su pran
cūzų špionažu, buvo nudurti. 

Komunistai

Krašte yra nemaža komunis
tų įtaka. Jie veikia arabų na
cionalistų partijos priedango
je, užsimaskavę. Litvinas mano, 
kad jeigu Kremliui bus reika
linga, kad Morokas būtų komu
nistiškas, to galės pasiekti, pa
šalinę Moroko karalių Hassa- 
ną II, kuris, tiesa, turi šalinin
kų, yra įtakingas, tačiau dar
bininkija yra vadinamos “istik- 
lelio” nacionalistų partijos įta
koje, kur stipriai įsisukę rau
donieji.

Katalikai

Moroke beveik visi europie
čiai katalikai. Yra katalikų se- 

! nagaliečių. Tarp arabų katali- 
j kų beveik nėra, Moroko arabai 
griežti pereinantiems į katali
kybę. Vienas arabas, patarnau
jąs prie bažnyčios, su žmona 
priėmė krikštą, tapo katalikais. 
Tą pačią dieną buvo rasti abu
du savo namuose papiauti. Ki
tu atveju — viena motina ati
davė katalikų prieglaudon mer
gaitę, kurią seselės rūpestingai 
auklėjo. Kai ji sulaukė 15 m., 
motina pareikalavo dukterį grą
žinti. Mergaitė jokiu būdu ne

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

Husižengimy išvengimas
Šią knygelę paruošė mokytoja 

Magdalena šulaitienė ir Pranas 
Šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kai, buv. Cook apsk. prokuroro 
pad. Knygelės kaina 35 ct. Pini
gus su užsakymais siųsti:

"DRAUGU S"
4545 W. 63rd St. Chicago 29, III,

A. -j- A.

ROSE ZIGMONT
(DAMESEVICIŪTE)

Gyveno 1600 S. 50th Avė,, Cicero, III,

Mirė lapkr. 30 d., 1962, 2:30 vai. ryto. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Panevėžio apskr., Krekenavos parap. Amerikoje išgy
veno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus William, marti Frances, 
3 dukterys: Victoria Novak, žentas Charles, Violet ir Florenee 
VVarren. žentas George, 7 anūkai, 3 broliai; Aleksandras, 
VValter ir Konstantas ir jų šeimos, švogeris Augustas Zigmont 
su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. Dr-jai.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 

S. 50th Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 3 d., iš koplyčios 8:30 

yal. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, žentai ir anūkai

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108

norėjo eiti pag motiną. Byla 
atsidūrė pas sultoną, kuris pa
ėmė mergaitę į savo haremą, 
nors ji to nenorėjo, vyko su 
ašaromis. Laimė, kad vienuo
lės nebuvo dariusios jokio 
spaudimo jai tapti katalike, 
būtų visą vienuolyną išardę. Ji 
buvo pasilikusi muzulmone.

Šiaip dabar katalikai nėra 
persekiojami. Pamaldos vyks
ta normaliai, yra katalikų mo
kyklos, kurias gali lankyti ir 
arabai. Veikia ir katalikų drau
gijos. Išeina katalikų laikraš
čių.

Litvinai dabar Chicagoje lan
ko pažįstamus, stengiasi patir
ti vietos sąlygas ir apsispręsti, 
kur jiems Amerikoje teks pas
toviai apsigyventi. J. Pr.

Sirena prie proso

Švedų inžinierius sukonstruk 
tavo prosą, kuris pradeda duo
ti sirenos signalą tada, kai pra
deda degti po apačia rūbas.
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K R IS TAUS 
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais 

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

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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A. A.
ADAM LAURINSKIS

Gyveno 4400 S. Washtenaw Av.
Mirė lapkr. 29 d., 1962, 2:45 

v. p. p., sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje, Kilo iš l’a- 

nėvežio apskr.
Alnc.rilkoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Pranciška (Binkytč), 
4 seserys: Sesele M. Imcldino, 
kazimierietč. Auna Laurenas 
su šeima. Mary Petkun, švo- 
greris Anthony ir šeima, I-Ielen 
Tatnašiūnaa, švogeris Peter ir 
šeima, brolis Anthony I.atvren- 
cę, broliene Ann ii- šeima, kiti 
giminės, draugai tr pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeš
tad., 12 vai. dieną John F. 
Hudeikio koplyčioje, 4 330 So. 
California Avė. '

Laidotuvės įvyks pirmad., 
gruodžio 3 d., iš koplyčios 
,0:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Švenč. I’. M. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, ku
rioje' įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv, 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, . seserys,
brolis, ir kiti giminūs.

Laidot. direkt! John F. Eu- 
d eikis. Tel. LA. 3-0 440.
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X šiandien Kultūros Drau
go 2 psl. talpinamose literatū
ros sekcijos rezoliucijose pra
leista viena pastraipa, kuri yra 
tokia: “Liet. Rašytojų dr-jos 
metinė premija yra aukščiau
sia, todėl ją skiriant lygia tei
se kandidatuoja visos tais me
tais išleistos grožinės literatu 
ros knygos”.

X Jaunųjų dailininkų susi
rinkimas šaukiamas Jaunimo 
Centre šį sekmadienį 1 vai. p. 
p. Tarsimės praėjusios ir būsi
mos meno parodos rengimo bei 
jaunųjų dailininkų klubo steigi
mo klausimais. Visi jaunieji dai 
lininkai kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

X Portlande pastatyto pa
minklo skoloms sumažinti au
kojo Cicero šv. Antano taupy
mo ir skolinimo įstaigos direk
torius J. Gribauskas 100 dol. 
Visiems taupymo įstaigų vado
vams sektinas pavyzdys. Komi
tetas širdingai dėkoja J. Gri- 
bauskui už auką.

X Dr. Jonas Balys apie sa
vaitę dirbo Pasaulio Lietuvių 
archyve persirašydamas dainas 
iš tautosakininko Juozo Būgos 
sudaryto dainų rinkinio. Išvyk
damas namo paliko archyvo rei 
kalams $10 auką ir raštelį su 
įrašu: “Labai dėkoju už viso
keriopą pagalbą ir palankumą, 
kuriuos patyriau naudodamasis 
archyvo rinkiniais.”

X Chicagos Lietuvių Kęstu
čio pašalpos klubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 2 d. 1 vai. p. p. Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43 
Street.

X Komp. VI. Jakubčnas di
riguos chorai ir orkestrui Tra
viatos pastatyme gruodžio 5 
d. 8:15 v. v. Lane Tech audi
torijoj. Operą stato The Crovvn 
operos bendrovė.

X Dailės paroda šį šeštadie
nį gruodžio 1 ir 2 d. bus atida
ryta nuo 10 v. ryto iki 10 v. 
v. Iki šiam laikui šio antrojo 
Kultūros kongreso proga suruo 
štą parodą aplankė apie 2,000 
svečių. Nors buvo išleista dau
giau kaip 1,000 iliustruotų ka
talogų, bet pasirodė, kad jų 
buvo maža — jie jau išpirkti. 
Paroda po jos pratęsimo užda
roma šį sekmadienį, gruodžio 
2 d. 10 v. v.

X Partizanai, J. Daumanto, 
antra laida, papildyta įdomiais 
faktais iš partizanų grįžimo į 
Lietuvą, yra geriausia Kalėdų 
dovana. Užsakymus su pinigais 
siųsti į LAISVĘ FONDUI, 7238 
S. Francisco Avė., Chicago 29, 
UI. Platintojams duodama nuo
laida. Kaina $4.50. Knyga įriš
ta į kietus viršelius, skoningas 
dail. P. Lapės aplankas. (Sk.)

X “Aukso žąsies” vaidinimam 
bilietai yra numeruoti. Spek
takliai įvyks Jaunimo Centre 
gruodžio mėn. 15 d. 7:30 v. v. 
ir gruodžio 16 d. 4 vai. p. p. 
Kviečiame bilietus įsigyti iš 
anksto pas J. Karvelį, YA 
7-0677, Marginiuose PR 8-4585, 
Terroje HE 4-4660. Šį Birutės 
Pūkelevičiūtės veikalą stato 
Lietuvių Teatras Atžalynas.

(Pr.)
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 Town of Lake šv.' Kazi
miero Seserų Rėmėjų 1 sk. 
priešmetinis svarbus susirinki
mas įvyks gruodžio 2 d., tuoj 
po Moterų sąjungos susirinki
mo, parapijos susirinkimų kam 
bary. Visos rėmėjos malonėki
te atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti.

X Juozapas Mondzijauskas 
serga ir guli Billings ligoninėj, 
950 E. 59 st., kamb. G 414.

X šv. Barboros draugija 
Marąuette Parke eis bendrai 
prie Šv. Komunijos gruodžio 
2 d. 8 v. r. Po šv. mišių bus 
pusryčiai ir narių pagerbimas. 
Visos narės kviečiamos atvyk
ti. Draugijos priešmetinis su
sirinkimas bus gruodžio 9 d. 2 
v. p. p.

X Jack Jatis-Juozaičiui peti
cijos, kad jis būtų nominuo
tas į 13 wardo aldermanus, 
toliau renkamos. Iki šiol jau 
surinkta 900 parašų, kuriuos 
rinko 15 asmenų iš Marąuet
te parko gyventojų, šį sekma
dienį, gruodžio 2 d. prie lietu
vių bažnyčios Marąuette parke 
parašus rinkti įgalioti Kerelis, 
Matonis, Džiugas ir Gudonis. At 
rodo, kad tiek lietuviai, tiek ir 
tataučiai pažįsta J. Juozaitį, 
kuris 20 m. dirba Chicagos tei
sme klerku ir noriai pasirašo 
peticijas.

Alice Stephens su savo oktetu 
gruodžio 2 d. 5 vai. dalyvaus pro
gramoje Jaunimo Centro vakarie
nėje, Chicagoje.

X L. D. Kunigaikštienės Bi
rutės d-jos, Chicagos centrinio 
skyriaus valdyba gruodžio ,8 d. 
5 v. p. p. Jaunimo Centre ruo
šia Maironio minėjimą. Paskai
tą apie Maironį skaitys poetas 
Kazys Bradūnas, o Maironio 
eilėraščius interpretuos Elena 
Blandytė ir Alfas Brinką. Ra- 
movėnai ir birutininkės su sve
čiais maloniai kviečiami šiame 
minėjime gausiai dalyvauti. Po 
minėjimo dalyviai bus pavaišin 
ti kavute su pyragaičiais. Įėji
mas nemokamas.

X Boselaltido Lit. M-los Tė
vų komitetas gruodžio 8 d., 8 
v. v. rengia koncertą naujoje 
parapijos salėje. Programą at
liks sol. St. Baras, sol. D. Stan
kaitytė ir pianistas A. Vasai
tis. Bilietus - kvietimus galima 
gauti: Roselando Visų Šventų
jų parar. klebonijoj, K. Petrei- 
kienė, tel 928-1427, pas Karvelį 
tel. 928 -1427, Pas Karvelį 
Bridgeporte, Eicherta, Cicero 
Imp. Jewelry Store, 4847 W. 
14 Ct., Cicero, Marginiuose, 
Marąuette parke. (Pr.)

IŠNUOMUOJAMOS LIETU
VIŲ AUDITORIJOS SALĖS

Tinka įvairiems parengimams- 
koncertams, šokiams, vestu
vėms, mitingams ir kt.

Nebrangi nuoma ir geros są
lygos. Kreiptis —

Sigitas Astrauskas,
3137 S. Hąlsted St., DA 6-1345

llllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllIflII
Vargonininkas galintis vesti 

chorą, ieško vietos. Rašyti: 
Draugas, Adv. No. 6730, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, III.

(Pr.)
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Danguolė Marcinkutė ir inž. Alfredas Zeikus lapkričio 17 dieną 
sukūrė lietuvišką šeimą. (Nuotr. V. Noreikos)

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. V. L. Valkavičius, ry
šium su savo neseniai išleista 
knyga “Farmakologų elgesio 
normos”, buvo pakviestas pasi
kalbėjimui per katalikišką die
cezijos valandą radijo ir televi
zijoje. Tas valandas veda prel. 
John S. Sexton, buvęs “Pilot” 
redaktorius, dabartinis St. Pat- 
rick parapijos klebonas, Sto- 
neham, Mass. Radijo pasikalbė
jimas įvyks sekmadienį, gruo
džio 2 d. 9:30 vakare per WBZ 
— radijo stotį ,televizijoje bus 
pirmadienį, gruodžio 3 d. 10:15 
iš r. per 6 tinklą.

— “Kunigo paveikslas”. To
kio pavadinimo knygą šiomis 
dienomis išleidžia Immaculata 
Press, Putnam, Conn.

Kunigo paveikslą sudaro po
piežių — Pijaus X, Pijaus XI, 
Pijaus XII ir Jono XXin — 
raštai apie kunigystę. Tuos 
raštus į lietuvių kalbą vertė 
prel. dr. Feliksas Bartkus.,

Knygos išleidimą finansavo 
Los Angeles Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Jonas Kučingis savo kunigys
tės 25-rių metų jubiliejaus 
(1937 — 1962) proga.

Knyga 152 psl., kaštuoja 
$1.50. Knygos įvade vysk. V. 
Brizgys šį leidinį rekomenduo
ja ne tik kunigams, bet ir kiek
vienai šeimai į jos knygynėlį.

Kun. J. Kučingis visas paja
mas už šią knygą paaukojo 
Nek. Pr. M. M. seserų kongre
gacijos Ark. Matulaičio senelių

X Lietuvių Gydytojų Korp. 
Fraternitas Lituanica Chicagos 
skyriaus narių metinis susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, 
gruodžio 2 d. 10 v. r. bus pa
maldos tėvų Jėzuitų bažnyčioj, 
5620 S. Claremont avė., už mi
rusius bei žuvusius korp. na
rius. Po pamaldų bus padėtas 
vainikas prie paminklo žuvu- 
siems, po to — kapinių lanky
mas. Gi 5 v. v. posėdis South 
Shore Country klube, 7059 So. 
South Shore Dr., o 6 v. v. va
karienė - pobūvis ten pat. Dėl 
rezervacijų skambinti tel. HI
5- 3225. Visus narius prašoma 
dalyvauti, pasikviečiant ir savo 
svečius. (Pr.)

X Lietuvos lakštingalą mums 
labiausiai primena koloratūri
nis sopranas. Gaila, tokių bal
sų išeivijos lietuvių solistų tar
pe mažai turime. Operose kolo
ratūrinio soprano partijose pra
džioje rodėsi J. Krištolaitytė, 
vėliau iškilo M. Kripkauskienė. 
Dabar ji yra pirmaujanti šio 
balso solistė. Jos pirmasis reči
talis įvyksta gruodžio 9 d. Jau
nimo Centre. (Pr.)

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

(Sk.)
X “Casino”, tarp kitko, va

dinasi ir vienas iš puikiųjų vo
kiškų hi-fi stereo aparatų Nord- 
mende. Pasižiūrėkite pas Gra- 
dinską, 2512 W. 47th, St. FR
6- 1998. Televizijos, - patefonai, 
radijai. Dabar atdara ir sekm. 
nuo 11 v. iki 4 v. (Sk.)

namų ir jaunimo stovyklavietės 
statybos fondui.

Naujasis veikalas praturtina 
dvasinio turinio lektūrą, o jo 
platinimas dar paspartina ir 
medžiaginiai anas lietuvybei 
svarbias statybas. (A. S.). .. .

URUGVAJUJ
— Minties tribūna. Per Ra

dio Independencia kiekvieną še 
štadienį ispanų kalba yra pra
vedama 15 minučių antikomu
nistinė programa “Tribūna dėl 
pensamiento”. Ją veda prof. 
R. Katzenstein, redaguoja vie
nas tame darbe patyręs lietu
vis. Įvairūs kalbėtojai bei poli
tiniai komentatoriai šioje prog
ramoje nuolat pamini Lietuvą 
ir dabartinę jos padėtį.

— Žurnalas ,Revista Baltica, 
kurio paskutiniame numeryje 
(10) yra apsčiai lituanistinės 
medžiagos, kaip prof. Brazaičio 
apie Maironį, Čibiro apie lietu
viškuosius kryžius, buvo dides
niu kiekiu paskelbtas tarp Mon 
tevideo lietuvių jaunimo, kurio 
tik maža dalis gali savo tėvų 
kalba skaityti. Bet iš to paties 
jaunimo tautinių šokių kolekty 
vas “Gintaras” puikiai savo pa 
sirodymais lietuviams atstovau 
ja įvairiuose tarptautiniuose fe 
stivaliuose bei parengimuose.

AUSTRALIJOJE
— Liet. Kat. Moterų dr-ja

šiais metais gruodžio 24 d. 7 
vai. vąk. Lietuvių Kat. Centre 
ruošia Kūčias. Dalyvauti kvie
čiami visi lietuviai.

X šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų 6 sk. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio 2 d. 2 v. p. p. mok. kam
bary. Prašome nares susirinkti.

X Moterų sąjungos 21 kp. 
priešmetinis svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio 2 d., 1 vai. p. p. šv. Kry
žiaus parapijos susirinkimų 
kambary. Visos narės malonė
kite gausiai atsilankyti ir nau
jų narių atsivesti.

X Kalėdų giesmė, muzika ir 
žodžiai komp. J. Bertulio su
kurta, pirmą kartą bus išpildy
ta šį sekmadienį, gruodžio 2 d. 
2 v. p. p. Gage Parko rūmuo
se Alvudo Vaikų Teatro studi
joj. Ten bus rengiamasi kalė
dinei programai, kuri bus įra
šyta į juostą, kuri pirmadienį, 
gruodžio 3 d. 7 v. v. per Sofi
jos Barkus šeimos radijo va
landėlę bus transluojama. V. 
T. dalyviai prašomi susirinkti 
nustatytu laiku.

X Moterų sąjungos 55 kp. 
šį sekmadienį, gruodžio 2 d., 
2:30 v. p. p. pas Agotą Sene- 
vičienę, 6728 S. Campbell av., 
turės priešmetinį susirinkimą. 
Valdyba prašo visas nares su
sirinkime dalyvauti. Po susirin
kimo turėsime kalėdinį pobūvį. 
Bus vaišės, žaidimai ir dovanė
lių pasikeitimas.

X Europa Iun—užeiga, 3529 
S. Hąlsted St., naujai išdeko- 
ruota ir atnaujinta (tel. 247- 
3192), sav. A. Naujokienė kvie
čia buvusius ir naujus klientus 
apsilankyti. (Pr.)

Šiomis dienomis Illinois gu
bernatorius sušaukė legislatū- 
ros narius specialiai sesijai, no
rint sutelkti pinigų pašalpom's. ( 
Legislatūros nariai surado už
mirštų arba mirusių paliktų pi
nigų virš 4 mil. dol. ir juos pa
vedė pašalpos reikalams. Toje 
sumoje yra didelė dalis ir lie
tuvių užmirštų ir mirusiųjų pi
nigų. Ta suma yra tik Illinois 
valstybėje, išskiriant Chicagą 
ir Cook County. Cook County 
kasoje yra kelis kartus dau
giau pinigų negu Illinois val
stybėje, kadangi šiame apskri
ty gyvena daug pasiturinčių 
žmonių.

Kaip susidaro ši suma pini
gų? Pasitaiko, kad žmogus mir 
šta nesutvarkęs savo turto pa
likimo ir nepadaręs testamen
to. Jeigu jis turi giminių, pa
sitaiko gal iš giminių kas nors 
bandys surasti ir išreikalauti 
jo paliktą turtą. Pasitaiko, kad 
žmogus miršta ir giminės neži
no kur ieškoti, arba tas žmo
gus neturėjo giminių, kurie ieš
kotų palikto turto. Pagal val
stybės įstatymus bankai laiko 
tuos pinigus 15 metų. Jeigu nie 
kas per tą laiką nesilankė ban- 
kan, nevartojo tų pinigų, nerei
kalavo nuošimčių, bankas turi 
tuos pinigus perduoti į “attor- 
ney general” raštinę. Cook ap
skričio bankai perduoda tuos 
pinigus į “statės attorney” raš
tinę, kuris turi tuos pinigus 
perduoti į_ “County Treasurer”. 
Todėl ir yra paminėta, kad tie 
4 mil. dol., kuriuos Illinois le
gislatūros nariai atidavė pašai* 
pai ir yra tų mirusių žmonių 
santaupos.

Daug yra lietuvių, kurie lai- 
iko savo turtą namuose. Man 
' yra pasitaikę, kad sena mote
rėlė mirė ir savo name paliko 
didelę krūvą senų laikraščių ir 
dėžių. Pasamdžius žmogų apva

Lyle Miller iš Osceola, Iowa, pardavė savo premijuotą jautį Chi
cagos gyvulių parodoj už 6,296 dol., po 5.75 dol. svarą. Pirkėjas 
taip pat užmokėjo ir už jaučio savininko sūnelių svorį, jojančių 
ant premijuotojo. Tai pigiausiai parduotas jautis nuo 1952 m. Per
nai už svarą buvo sumokėta, po 30 dol.

CHICAGOS ŽINIOS
$6,000 UŽ TŪKSTANTĮ 

SVARŲ
Harry Katz, Chicagos sker

dyklų viceprezidentas nupirko 
1962 metų tarptautinės galvijų 
parodos čempioną galvijų, Am- 
berdeen Angus veislės “Top of 
Iowa”. Už 1,095 svarų jis už
mokėjo $6,296.25.

ORO LINIJŲ SUSIRINKIMAS
Šiomis dienomis 18 oro lini

jų bendrovės aptarnaujančios 
Chicagą susirinks posėdin su 
meru Richard Daley svarstyti 
ką jos yra nuveikusios Midvvay 
aerodromo klausimu.

UKRAINIEČIŲ SUKILĖLIŲ
ARMIJOS PAMINĖJIMAS
Ukrainiečių organizacijos šian 

dien, gruodžio 1 d., Merchandi- 
se Mart rūmuose, Chicagoje, 
rengia ukrainiečių sukilėlių ar
mijos 20 m. sukakties paminė
jimą. Kalbės buvęs kongreso 
atstovas Ch. J. Kersten. Į mi
nėjimą pakviesta ir grupė lie
tuvių.

lyti tą butą, surasta įvairių 
svarbių dokumentų, bonų, pini
gų ir banko knygučių paslėpta 
tuose senuose laikraščiuose. Su
ma siekė apie 40,000 dol. Jeigu 
reiktų išvardinti visus panašius 
atsitikimus, tas užimtų labai 
daug vietos.

Mes nė vienas nenorime nei 
pamąstyti, kad vėliau ar anks
čiau mus mirtis palies, todėl ne 
matome reikalo sutvarkyti atei 
tį. Lietuviška spauda turėtų 
kartas nuo karto priminti, kad 
santaupos ir pinigai turėtų bū
ti padėti į taupymo institucijas 
ir taip pat pasidaryti testamen 
tą, paskirstyti turtą savo nuo
žiūra. Žmonės mąsto, kad kaip 
tik jie padarys testamentą, jų 
pažymėti paveldėtojai galės pa
sisavinti jų turtą. Tokios min
tys yra klaidingos. Žmogus, pa
sidaręs testamentą, pasilieka 
savininku savo turto kol yra 
gyvas. Taip pat tas žmogus 
gali perkeisti testamentą kada 
tik nori ir kiek tik nori. Tes
tamentas tik tuomet galioja, 
kuomet žmogus miršta.

Turime daug lietuvių, kurie 
yra susitaupę gerokai pinigų. 
Bet apgailestaujame, kad jie 
nebuvo tinkamai informuoti, 
kad būdami gyvi, paskirstytų 
turtą, kur jis turėtų būti pada
lintas po jų mirties. Kai kurie 
neturi šeimos ar artimųjų gi
minių. Jie gali palikti savo 
turtą įvairioms mokykloms, ba 
žnyčioms, organizacijoms, bet 
svarbiausia, kad būtų padary
tas testamentas su nurody
mais, kam sunaudoti jų palikti 
pinigai. Numirėlių padarytas 
klaidas negalima atitaisyti, bet 
gyviems reikėtų būti gudres
niais ir apsitvarkyti, kad po jų 
mirties nenueitų jų turtas į to
kias vietas, kaip minėti 4 mil. 
dol. patekę valstybiniams rei
kalams. Adv. Charles P. Kai

SPROGO NAMAI NUO 
CIGARETĖS

Joseph Karczevvski apdegė 
j ir jo namai (13053 Avenue N) 
po sprogimo buvo visiškai su
naikinti jis grįžo iš darbo ir 
rūkydamas cigaretę įėjo į na
mus, kurie buvo dujomis prisi
pildę.

APVOGĖ BANKĄ LAIVYNO 
STOVYKLOJE

Ginkluotas asmuo, persiren
gęs laivyno dalinio apranga, 
apvogė Great Lakęs laivyno 
treniruotės centro banką, tarp 
Chicagos ir Waukegano, pada
linį Waukegan Citizens Natio
nal banko, ir paspruko su $17,- 
000.
NEGAVO PINIGŲ IŠ BANKO

Iš Philadelphijos atvykęs į 
Chicagą Kenneth Milner bandė 

' apvogti First National banką, 
38 S. Dearborn. Kasininkui jis 
padavė raštelį: “Aš noriu $20,- 
000 arba šausiu. Aš nejuokau
ju.” Sargai stvėrė Milnerį, ku- 
įris buvo neginkluotas.

PARENGIMAI CHICAGOJE
Gruodžio 1 d. 2 v., 3:30 v., 

7 v. ir 8:30 v.— Lietuvių pro
grama Mokslo ir Pramonės 
muziejuje.

Gruodžio 2 d.—Jaunimo Cen
tro 5 metų jubiliejaus vakarie
nė.

Gruodžio 8 d.—Pianisto An
tano Smetonos koncertas Jau
nimo Centre.

Gruodžio 9 d.—Sol. M. Krip- 
'kauskienės dainų rečitalis Jau
nimo Centre.

j Gruodžio 15-16 d. — Atžaly
no teatro premjera Jaunimo 

j Centre: B. Pūkelevičiūtės “Auk 
'so Žąsis”.

Gruodžio 22 d. — Vilniaus 
Krašto Lietuvių s-gos Šalpos 
sekcijos rengiamos bendros kū
čios Jaunimo Centre 5 v. v.

— Gruodžio 23 d. 3 v. p. p. 
Alvudo rengiamos bendros Kū
čios Gage Parko rūmuose. Bus 
pirmą kartą išpildoma komp. 
J. Bertulio giesmė.

Gruodžio 31 d. — Santaros- 
Šviesos Naujų Metų sutikimas 
Chicago Music Hali 9 v. v.

— Liet. Fronto Bičiulių Nau
jų metų sutikimas — Šarkos 
restorane.

Sausio 5 d. — Scenos Dar
buotojų sąjungos statoma Da- 
rio Nicodemi komedija “Gat
vės vaikas” Jaunimo Centre.

Vasario 3 d. — Inžinierių 
balius Ambassador West vieš
buty.

Vasario 16 d. —- Minėjimas 
350 m. sukakties nuo kan. M. 
Daukšos mirties. Ruošia Pedag. 
Lituan. institutas Jaunimo Cen 
tre.

— Varpininkų filisterių kon
certas balius B. Pakšto salėje.

Kovo 9 d. — “Laiškų Lietu
viams” koncertas Jaunimo Cen 
tre. Programoje: sol. Valenti
nos Kojelienės koncertas ir pre 
mijų įteikimas už konkursinius 
rašinius.

Kovo 10 d. — Korp! Gied
ros pavasario madų paroda.

Kovo 23 d. — Birutės Kemė- 
žaitės dainų rečitalis Jaunimo

, Centre.
Kovo 24 d. — “Draugė” ro

mano ir poezijos premijų įteiki
mas Marijos Aukštesniosios mo 
kyklos salėje.

Gegužės 11 d. — Minėjimas 
400 m. sukakties nuo Mažvy
do mirties. Ruošia Ped. Lit. 
institutas Jaunimo Centre.

Liepos 7 d. — II JAV ir Ka
nados tautinių šokių šventė In
ternational Amphitheatre patai 
pose.

KALĖDINES KORTELES
Christmas Cards

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

RINKINYS NR. 1
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

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

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

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

RINKINYS NR. 3
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

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

2) Naujos. Jos pačios pieštas "Ka
lėdų Senelis” su dovanomis. Dėžu
tėje 12 kortelių. Kaina $2.00.

3) Lietuvos miestų herbai. Seniau 
išleistos. Dėžutėje S kortelės. Kaina 
$1.50.

RINKINYS NR. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka

lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona, Holy Family, 
Little Angels, Cherub Christmas etc. 
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti;

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




