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ČEKOSLOVAKIJA DAROSI NEPATIKIMAS 
SOVIETU SĄJUNGOS SATELITAS

KUBOS SIŪDINTU RASTAS 
PREZIDENTUI KENNEDY

lie pasižada kovoti, kol bus pasiekta pilna laisvėTen sužlugdytas penkmečio planas. Vyksta sabotažo veiksmai, 
reiškiasi partizanai

garkaulis; pramonė gi vis dar nepageidaujamo elemento”. Ka- 
pasilieka nukreipta į gaminimą Į syklose gausi eilė traukinių ne-

VIENA. — Tarp priežasčių, 
kodėl Chruščiovas darosi nuo
laidesnis Kubos atžvilgiu, yra 
faktas, kad Čekoslovakija, drau 
ge su Rytų Vokietija, yra pasi
dariusios labiausiai “liguistomis 
valstybėmis Europos sovietinių 
satelitų sistemoje”, — taip tvir
tina korespondentas Cl. Frans- 
worth, rašydamas “Chicago Sun 
day Tribūne” XII.16.

Čekai yra labiausiai vakarie
tiški iš visų Sovietų pavergtų 
tautų, ir jie, atrodo, labiausiai 
pasiruošę nutraukti ryšius su 
satelitine imperija, kai tik atsi
darys kokia galimybė jų rezis
tencinei veiklai.

“Šnipai” ir maištų pavojus
Paprastai Sovietų represijos 

prieš laisvės siekiančiuosius yra 
labai žiaurios, bet jos tuo griež
tesnės tarpe tų satelitų, kurie 
labiau palinkę į Vakarus, štai 
dėlko Čekoslovakijoje, atrodo, 
žymiai daugiau sugaunama “šni 
pų”, kaip kitose valstybėse. Če
kai gyvena lyg ūkiniame kalė
jime, kur dauguma dalykų ra
cionalizuota; juos kerpa žemų 
algų ir aukštų kainų žirklės; 
trūksta net tokių būtinų daly
kų kaip mėsa, vaisiai ir daržo
vės. Tenka tik klausti, kaip il
gai tai gali tęstis neprasiver
žiant kokiems maištams.

Ryšiai su Kuba
Jei slovakai yra daugiau ūki

ninkai, tai čekai yra sukomu- 
nistintos krašto pramonės nu- vergai, sudaromi iš “socialiai

Vakariečiu teisės Berlyne
Trys didieji atmetė Maskvos protestą

MASKVA. — Jungtinės Ame 
rikos Valstybės, Britanija ir 
Prancūzija griežtai pabrėžė So
vietų Sąjungai, kad jos turi 
teisę pasilikti Berlyne.

Panašiose notose, įteiktose 
Sovietų užsienio reikalų minis
terijai, vakariečiai sąjunginin- 

"» kai priminė Rusijai, kad Ber
lyno teisėtas statusas —- ir va
kariečių teisės mieste — yra 
“nepasikeitęs nuo 1945 metų”,
baigus II Pasaulinį karą.

Notomis buvo atmestas So
vietų Sąjungos lapkričio 29 d. 
protestas trims didiesiems dėl

— Amerikos Raudonasis Kry
žius parveš belaisvius iš Kubos 
į šį kraštą. JAV laivai pasiruo
šę gabenti mediciną ir maisto 
už belaisvių paleidimą iš Castro 
kalėjimų.

KALENDORIUS
Gruodžio 19 d.: šv. Fausta, 

Gervydas, Rymontė; metų ket
virtis.

Gruodžio 20 d.: šv. Dominin
kas Savio, Grožylė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę, apie 40 laipsnių; ry
toj — galimas lietus ar snie
gas, šalčiau.

Saulė teka 7:13, leidžias 4:22.

militarinių reikmenų ir plėtimą 
sunkiosios pramonės įmonių, ma 
žiau besidomint kasdienių reik
menų gamyba. Šalia Rusijos, Če 
koslovakija padaryta arsenalu, 
remiančiu komunistų užmačias 
Afrikoje, Kuboje ir taip pat Pie 
tų Amerikos valstybėse. Praei
tais metais Čekoslovakijos pre
kyba su Kuba pasiekė 18 mili
jonų dolerių; Čekoslovakija Ku
bai suteikė 40 mil. dolerių pas
kolą. Castro iš Čekoslovakijos 
gavo žymias atsargas ginklų 
ir net apmokomųjų bei žvalgy
bos lėktuvų.

Partizanai

Prahos spauda jau sumini če
kų nusiskundimus dėl perdide- 
lio jų krašto įsipareigojimo at
silikusių ir komunistinių kraštų 
atžvilgiu. Paskutiniu metu Pra
hoje, kaip praneša okupantų
radijas, buvo teisiami keturi | JAV atty. general pareiškė, kad 

Brazilija privalo pašalinti savo 
vyriausybines ekonomines kri
zes, jei ji nori gauti daugiau 
JAV pagalbos.

čekų prieškomunistiniai “parti
zanai”.

Pogrindžio rezistencija 
kasyklose

Praeitais, o ir šiais metais 
Čekoslovakijoje nebuvo įvyk
dytas ne tik žemės ūkio, bet ir 
pramonės planas. Visas penk
mečio planas sužlugo. Ateina 
žinios apie neramumus Ostrava 
- Karvina anglių kasyklų ra
jone, kur normalios darbo jė
gos papildymui gabenami darbo

teismo Vakarų Berlyne žygio 
uždrausti “nacių persekiojimo 
aukų draugijos” veikimą.

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė, iškėlusi bylą federaliniame 
administracijos teisme Vakarų 
Vokietijoje, pateikė duomenų, šalinti Dia. Septyni Dia ministe
jog šioje draugijoje slepiasi ne
legali Vakarų Vokietijos komu
nistų partija.

Rusija davė lėktuvų 
Laosui

VIENTIANE, Laosas. — So
vietų ambasadorius Sergei Afa- 
nasiev pirmadienį įteikė Laosui 
devynis rusų transportinius lėk 
tuvus ir helikopterį.. Įteikimo iš 
kilmės buvo Vientiane karinia
me aerodrome. Užsienio reikalų 
ministeris Pholsena priėmė lėk 
tuvus koalicinės vyriausybės 
vardu. Lėktuvai atsiųsti gruo
džio 1 dieną.

— Prezidentas Kennedy, kal
bėdamas užvakar televizijos pro 
gramoje, pabrėžė, jog reikia į- 
tampą mažinti su Sovietų Są
junga šiame atominiame amžiu
je. Greičiau įvyktų taika, jei 
Sovietų Rusija rūpintųsi savo 
visuomeniniu gyvenimu, vieton 
komunizmo skleidimu plačiame 

' pasaulyje.

Toliau Kennedy pasakė, jog 
jam užims daug laiko, kol jis 
pilnai supras Chruščiovo apgau- 

I les Kuboje.

laimių ir, manoma, kad tai ne
būna be sabotažo. Spalio pa
baigoje Prahos radijas nuotru
pomis užsiminė apie stiprią po
grindžio rezistenciją kasyklų ra 
jonuose. Pranešė, kad Jan Va- 
nek buvo nubaustas mirtimi, o 
trys jo pasekėjai — kalėjimu 
už antikomunistinius teroro 
veiksmus.

Robęrt Kesnnedy 
perspėjo Braziliją

BRASILIA, Brazilija. — Gruo 
džio 7 dieną atty. general F. 
Robęrt Kennedy ir Brazilijos 
prezidentas Joao Goulart tarė
si JAV - Brazilijos pašlijusių 
santykių gerinimo reikalais. Pa 
sitarimai vyko prezidento rū
muose.

Nepaskelbtos pasikalbėjimų 
smulkmenos, bet suprantama,

Sukilimas Senegalyje
užgniaužtas

DAKAR, Senegalis. — Ištiki
ma prezidentui L. Setighbr ka
riuomenė pirmadienį užgniaužė 
sukilimą, vadovaujamą ministe
rio pirmininko Dia. Jis ir jo 
bendradarbiai areštuoti vyriau
sybės rūmuose.

Kairiojo politinio sparno va
das Dia bandė pasigrobti aukš
čiausią valdžią, kad užkirstų 
kelią parlamentui jį pašalinti. 
Jis pasiuntė policiją užimti par
lamento rūmus. Keturi iš 80 
atstovų buvo areštuoti. Vėliau 
jie paleisti. Keturiasdešimt aš
tuoni kiti atstovai susirinko į 
parlamento pirmininko Lamine 
Gueve namus, specialiai pritarus 
prezidentui, kuris gina konsti
tuciją. Atstovai nubalsavo pa-

rių kabineto nariai įsijungė į 
žygį prieš ministerį pirmininką.

Senghor, nesutaręs su Dia dėl 
pastarojo kairiosios orientacijos 
ekonominiuose reikaluose, laiki
nai panaudojo nepaprastas ga
lias. Jis paėmė į savo rankas 
visus karinius dalinius ir pėsti
ninkus pasiuntė į administraci
jos rūmus, kur Dia ir jo šalinin
kai buvo susirinkę.

Dia ir jo šalininkai buvo a- 
reštuoti, ir jie bus teisiami dėl 
valdžios piktnaudojimo.

— Komercijos sekretorius 
Hodges vakar pareiškė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
turėtų mažinti pajamų mokes
čius sekančiais metais. ,

Aktorius Charles Laughton, 63 
metų, mirė Hollywoode. (UPI)

Prezidentas Kennedy

Britanijos premjeras Macmillan 
atvyko, j Nassau, Bahamų salose, 
tartis su prezidentu Kennedy tarp
tautiniais klausimais. (UPI)

Adlai teigia, kad 

Kat anga neturinti

teisės atsiskirti
RICHMOND, Va. — Adlai 

Stevenson pareis?'’ ’ jog Kątari- 
gos provincija “jau nebetūrirtti 
apsisprendimo teisės už tautos 
(Kongo) ribų”. ‘ :

Stevenson, JAV ambasado
rius Jungtinėse Tautose, dar 
pridėjo, kad Katangos provinci
jos prezidento Tshombės politi
ka tarnaujanti ne tiek sulaiky
ti komunizmą, kiek sukursty- 
mui šaltajam karui Konge.

Tai Stevenson pareiškė savo 
laiške, rašytame James j. Kil- 
patrick, “Richmond News Lėa- 
der” redaktoriui. Kilpatrick pa
rašė Stevensonui, klausdamas, 
ar Jungtinės Tautos nepažeidžia 
savo Čarterio, kišantis į Katari- 
gos vidaus reikalus.

Stevenson atsakė: “Jungtinės 
Amerikos Valstybės nesikiša į 
Kongo vidaus reikalus, nės Kon 
go teisėta vyriausybė pakvietė 
jas pagelbėti palaikyti tvarką 
sąmyšio krašte... Katanga yra 
Kongo provincija...”

RAUDONOSIOS KINIJOS AMBASADORIUS 
NEfiRĮSIAS I VARŠUVA
Koks gi to ambasadoriaus politinis veidas?

VARŠUVA. — Varšuvos dip
lomatų sluoksniuose vyrauja 
nuomonė, kad spalio mėn. at
šauktas raud. Kinijos ambasa
dorius ;Wang Ping-nan negrįš į 
Varšuvą. Jis buvo diplomatinio 
korpuso dekanu ir turėjo per 
100 konferencijų su JAV amba-* G
sadorium Varšuvoje. Šios kon
ferencijos buvusios vieninteliu 
neformaliu Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir raudonosios Kini
jos kontaktu.

Lenkų užsienio reikalų minis
terija neturi jokių žinių, ąr Pei
pingas atsiųs Wango įpėdinį. 
Dėl to spėliojama, kad Kinija 
atšaldanti savo diplomatinius 
santykius su Sovietų Sąjungos
satelitu Europoje. Šiuo metu ku Indijos ambasados oficialūs nebuvo atšauktas.

WASHENGTON, D.C. — Re
voliucinių (prieš Castro) Ku
bos studentų direktoratas gruo 
džio 13 d. pasiuntė raštą Jungti
nių Amerikos Valstybių prezi- 
dentui Kennedy. Rašte pabrėžia 
ma, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės yra krikščioniškos 
Vakarų civilizacijos tvirtovė 
prieš ateistinę, komunistinę ag
resiją. Primena atsakomybę tau 

i tų, kurios neparodė reikiamos 
akcijos, kada Giron pakrantėse 
balandžio 17 d. saujelė ryžtingų 
vyrų stojo prieš stalinistiškus 
tankus, kai šimtai Kubos stu
dentų, vadovaujamų ryžtingo 
Alberto Muller, kovojo prieš 
raudonųjų tiraniją Sierras O- 
rlente apylinkėse. Kaip ir Ven
grijoje, taip ir Kuboje, komu
nistų ginklai, pasinaudodami va 
kariečių neveiklumu, užgniaužė 
išlaisvintojų pastangas.

Studentai prezidentui prime
na,; kad tikroji Kubos krize ne
prasidėjo su ofenzyvinių gink
lųįgabenimu į Kubą, o su nė- 
veikliu komunistinio režimo įsi- 
galėjimotoleravimu. Tačiau, stu 
dentai sako, mes tikime, kad 
Vakarų pasaulio kantrybė pa
galiau gi turi ribas. Juk pats

Arabai maldininkai 
vizituos Betliejų

AMMAN, Jordanas. — Jor- 
daniečių vyriausybė užvakar, lei 
do 2,660 dribų krikščionių iš
Izraelio vykti švęsti Kalėdų Bet Romos kongresuose perrinktas
liėjuje, Jordane. Maldininkai 
vyks gruodžio 24 d. pro Mon- 
delbaum vartus į seną Jeruza
lės miestą ir aplankys Betliejų. 
Jie ; sugrįš į Izraelį gruodžio 
25 dieną.

Gaitskėll sveiksta

LONDONAS. — Hugh Gaits
kėll, Britanijos darbo partijos 
vadas, jau sveiksta; sirgo influ- 
enca. Naujuose Metuose jis vyk 
sta į Maskvą.

— Jungtinės Tautos 66 bal
sais (prieš 14, susilaikius 18) 
papeikė Portugaliją dėl jos 
“žiauraus elgesio” Angoloje, ir 
paprašė Saugumo tarybą pri
taikinti Portugalijai sankcijas.

vien Bulgarija dar tebeturi rau
donojoje Kinijoje diplomatinį 
atstovą. Iš Rumunijos, Vengri
jos, Čekoslovakijos ir Lenki
jos jie jau atšaukti.

Lenkijos vyriausybė jau per 
penkerius pastaruosius metus 
laikėsi atsargumo Sovietų ir 
Kinijos ginče. Pastaruoju metu 
ji aiškiai parodė savo simpati
jas Sovietų Sąjungai. Štai pa
vyzdys: Kiiiijos ambasada ga- Į ruošimą diplomatiniam darbui, 
vo iš lenkų užsienio reikalų mi
nisterijos reikalavimą išimti iš 
apyvartos brošiūrą, kuri nu
šviečia ir pateisina Kinijos ag
resiją prieš Indiją — prieš jos 
šiaurinį pasienį, ir tuo pat lai-

Kennedy spalio 22 d. yra pasa
kęs: “Laisvės kaina yra visada 
aukšta, bet Amerika visada ją 
mokėjo. Vienintelis kelias, ku
rio mes nepasirinksime, tai pa
sidavimas. Mūsų tikslas ne prie 
vartos pergalė, ne taika laisvės 
sąskaiton, bet tikroji taika ir 
laisvė šiame žemės pusrutulyje 
ir, kaip mes tikimės, visame 
pasaulyje”.

Pagaliau Kubos studentai pa
žymi, jog kubiečiai niekada ne

TRUMPAI IŠ VISUR
— Prezidentas Kennedy va

kar Nassau mieste,' Bahamų 
salose, susitiko su Britanijos 
premjeru Macmillanu spręsti 
valstybinių problemų. Kennedy 
jau šeštą kartą susitinka su 
Macmillanu dvejų metų laiko
tarpyje.

— Mirė Alsing Andersen.
Gruodžio 5 d. Kopenhagoje mi
rė Socialistų Internacionalo pir 
mininkas Alsing Andersen, di
delis pavergtųjų Europos tau
tų ir Lietuvos draugas ir ko
votojas dėl tų tautų laisvės.

Po Vengrijos sukilimo 1956 
m. A. Andersen buvo išrinktas 
Jungtinių Tautų komisijon, ku
ri paruošė pranešimą apie so
vietų kariuomenės netdisėftus 
veiksmus Vengrijoje. 1957 me
tais Vienos kongrese jis buvo
išrinktas Soc. Internacionalo važiavimuose, 
pirmininku, ir Hamburgo bei

— Vokiečių radijai kalba į 
rytus. Nuo 1962 m. pradžios 
Fed. Vokietijoje, Koelne, vei
kiąs stiprus radijo siųstuvas — 
Deutschlandfunk — savo pro
gramomis pasiekia Rytų Euro
pos kraštus. Jis plečiamas ir 
veikia vidurinėmis ir ilgomis 
bangomis. Koelne veikia ir ki
tas siųstuvas — Deutsche Welle 
— trumpomis bangomis aprū
pinąs žiniomis užjūrio kraštus. 
Šiuo metu dedama pastangų, 
kad vienas iš abiejų šių siųs
tuvų tiektų programas ir Rytų 
Europos kalbomis. Deutschland
funk siųstuvas numato trans
liuoti programas lenkų, čekų, 
vengrų, rumunų ir serbų-kroa- 
tų kalbomis, tačiau privengia 
siųsti programas rusų k. (E.)

leidimai, liečią ginkluotą Kini
jos ir Indijos konfliktą, Lenki
jos pašto yra priimami ir pri
statomi jų adresatams. Tas lei
dinys— dvisavaitinis biuletenis 
— griežtai kaltina Kinijos ko
munistus kriminaline agresija.

Ambasadorius Wang buvo lai
komas ypatingai “sunkiu” part
neriu prie konferencijų stalo. 
Jis turi nepaprastai gerą pasi-

todėl mokėjo nenuolaidžiai de
rėtis, nenutraukdamas tolimes
nių derybų. Paskutinis jo susi
tikimas su JAV ambasadorium 
John Cabot buvo paskirtas gruo 
džio 10 d. ir gruodžio 8 d. dar

atsižadės kovoti prieš pavergė
jus, kol kraštas bus išlaisvintas 
nuo užsienio dominavimo, kol 
bus pasiekta laisvė patiems pa
sirinkti valdymosi sistemą, tu
rėti nuosavą žemės plotelį, lais
vai kalbėti ir rašyti bei reikšti 
savo įsitikinimus be teroro ir 
pažeminimo.

Laišką prezidentui Kennedy 
parašė Luis Femandez Rocha, 
kubiečių studentų direktoriato 
generalinis sekretorius.

— Prezidentas Kennedy va
kar iš indų premjero Nehru 
gavo laišką, apibūdinantį padė
tį Indijoje.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės pasiruošusios pripažinti 
Jemeno revoliucinę vyriausybę, 
nuvertusią karalių.

— Kardinolas Spelknan, New 
Yorko arkivyskupas, atvyko į 
Japoniją vizituoti ten JAV ka
rinių įgulų.

— Jemeno rojalistai užvakar 
pranešė, jog jie nužudė 888 res 
publikomis (sukilėlius) karei
vius kovose palei rytų ir šiau
rės rytų pasienius.

— BLAS ROCA, žymus ku
biečių komunistų vadas, sugrį
žo į Kubą iš Europos, kur jis 
dalyvavo komunistų partijų su-

Donovan atvyko 
į Havaną

HAVANA. — James B. Do
novan, New Yorko advokatas 
ir vyriausias derybininkas iš
keisti belaisvius Kuboje už vais 
tus ir maistą, atvyko į Havaną 
ir čia tariasi su diktatoriaus 
Castro pareigūnais dėl išlaisvi
nimo 1,120 belaisvių. Šie be
laisviai pateko į Castro kalė
jimus užpraėjusių metų balan
džio mėnesį žygiuojant nuvers
ti jo režimą Kuboje. JAV žmo
nėms teks už belaisvių išlaisvi
nimą duoti Kubos režimui 62 
milijonų dolerių vertės medici
nos, maisto ir kitų reikmenų.

Kokie kraštotyriniai 
tikslai?

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Gruodžio 1 d. Šiaulių “Aušros” 
muziejuje atidaryta jaunųjų 
kraštotyrininkų eksponatų pa
roda. Jų buvę daugiau kaip 200 
ir daugumoje jie vaizdavo: “re
voliucinę” Meškuičių praeitį, 
vad. buržuazinių nacionalistų 
aukas Ginkūnuose, be to, dar 
surinktos apylinkės liaudies dai 
nos, baudžiavos laikų valstiečių 
įrankiai. “Kraštotyros” veikla 
buvęs ir vienas stendas, paro
dęs “Verpsto” trikotažo fabri
ko komunistinio darbo kolekty
vo šiokiadienius. (E.)

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentinė patarėjų grupė užva
kar pasiūlė įsteigti JAV užsie
nio reikalų akademiją. Prezi
dentas Kennedy tuojau pritarė 
šiai idėjai.

Patarėjų grupei pirmininkau
ja James A. Perkins, Camegie 
bendrovės New Yorke vicepre
zidentas.
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Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS, adresas: 

4065 Archer Avė., Chicago 32, III.

Lietuvių Skautų sąjungos vadovybę, „Skautybės Kelio” 
skaitytojus, bendradarbius ir „Draugo” redakciją sveikiname šv. 
Kalėdų ir Naujų metų proga ir linkime sėkmės ir geros nuo
taikos.

„Skautybės Kelio” redakcija ir skyrių 
globojanti Chicagos skautininkų Ramovė.

GAUDŽIANT KALĖDŲ VARPAMS
Šalčiams spiginant ir žvaigž

dutėms laukų baltume mirgu
liuojant., per pusnis savo tėviš
kių keliais keliaudavome i Ber
nelių mišias. Džiaugsmingais 
tonais sugausdavo varpai, aidė- 
dami per kaimus ir miestelius, 
skelbdami džiugią naujieną — 
Kristaus gimimo šventę. Grįž
davome atsigaivinę, pakilia dva 
šia ir viltingų lūkesčių kupini 
namolei, kur rasdavome šven
tišką nuotaiką. Ir visi Lietuvos 
laukai kažkaip, atrodo, gyveno 
tos šventės jaukumu. Tartum 
ir mums skambėjo anų pirmų
jų Kalėdų giesmė, kurią giedo
jo dangaus angelai.

Už savaitės taip pat ir čia 
suskambės bažnyčių varpai tuo 
pačiu skambėsiu, o jų aidas at
simuš mūsų širdyse. Jų gaudi
mas suvirpins žmonių širdis 
nauju Kristaus gimimo primi- 
nimuL bet tas aidas jau nebe
bus toks pat... Kalėdų rytas 
nūn primins, kad mūsų tėvynė
je varpai taip neskambės, kad 
mūsų pavergtieji broliai taip gi
liai nesidžiaugs šia švente. Jie, 
kaip ir anų laikų Pažadėtoji 
žemė, neša priespaudos naštą.

Tačiau, prieš du tūkstančius 
metų, Kristus atėję pakelti 
žmogaus iš vargo, savo šviesa 
išvaikyti šešėlius, priespaudą 
pakeisti laisve, taip ir nūnai Jo 
gimimo priminimas turi suža
dinti mumyse tas pačias viltis, 
kad mūsų lūkesčiai bus išpildy
ti, ir tą patį ryžtingą įsitikini
mą, kad mūsų pastangos bus į-

PKENUMERUOKIME 
“SKAUTŲ AID.-V”

Kiekvieno skautų-čių vadovo 
-ės pareiga yra pačiam prenu
meruoti, skaityti “Skautų Ai
dą” ir dėti pastangas, kad jo 
prenumeravimas ir skaitymas 
vyktų pačių skautų-čių tarpe. 
“Skautų Aidas” ne tik patei
kia daug skaitomosios medžia
gos lietuvių skautiškam veiki
mui, bet ir apjungia visus są
jungos narius į vieną didelę 
skautišką šeimą. Tad tegu ne
būna nė vieno skauto-tės, ku
rie- neskaitytų “Skautų Aido”.

Visi prenumeratas gali siųs
ti vietiniams platintojams ar
ba tiesiai “Skautų Aido” admi
nistratoriui s. L. Eimontui, 91

Los Angeles skautai ir skautės jubiliejinių metų paskelbimo sueigoje su Lietuvos konsulu dr. J. 
Bielskiu viduryje. (L. Kančausko nuotrauka)

vertintos. Ne varpai Jį sutiko 
pirmą Kalėdų naktį, bet tik gū
dūs piemenų saugojamų bandų 
varpeliai ir mieganti minia, bet 
nuo tos dienos prasidėjo nau
jas istorijos lapas, nauja žmč- 
nijos era.

Po tiekos metų Kristaus, 
Dievo Sūnaus, atėjimas pasau
lin kaskart vis daugiau turėtų 
įsidegti nauja šviesa kiekvieno 
mūsų širdyje ir mintyse. Krikš
čionis turi žinoti, kad Jo per
galė yra ir žmogaus pergalė. 
Kūdikėlio Jėzaus nesunaikino 
Erodas su savo kariuomene, Jo 
nesunaikins ir dabar Jam gra
santi minia, kuri mieguistomis 
akimis nepajėgia pastebėti Jo 
mokslo šviesos.

Tačiau tie, kurie kartu su 
Kristumi tarnauja Dievui ir sa
vo artimui meilės darbais, turi 
pasitikėti ir Jo pažadais. Kas 
šią dieną sugeba atsinaujmti 
To dvasioje ir savo gyvenimu 
išryškinti Jo mokslo dėsnius, 

■tas gal i pasitikėti, kad Jis su
naikins blogį žemėje ir žmogu
je, kad Jis savo džiugia naujie
na nušvies kelius žmogui ir tau
toms į laimę ir laisvę.

Gaudžiant Kąlėdų varpams, 
mes turėtume mintimis ir mei
lės pilna širdimi linkėti tų aukš 
tųjų siekių artimui, o savo pa
vergtai tėvynei pergalės įr tik
rosios laisvės. Kristaus gimimu 
sustiprintos viltys sudaro tą tik 
rąjį pagrindą mums ir mūsų 
tautos viltims, P. G,

King Edward St., London, 
Ont-, Canada.

USB Sekretorius
r JŪRŲ SKAUTŲ VADOVAMS

Šiuo pranešu, kad LSB va
dijos posėdyje akiv. dalyviams 
vienbalsiai paprašius LSB vy
riausiąjį skautininką perimti 
LSB Jūrų Skautų skyriaus va
dovavimą nuo 1962 m- gruodžio 
12 d., LSB VS E. Vilkas su 
tuo sutiko ir nuo šios datos 
perėmė LSB Jūrų skautų sky
riaus vedėjo pareigas.

. Visi LSB jūrų skautų vado- 
I vai bet kuriais šakos ar sky- 

! riaus reikalais prašomi kreip
tis į s. E. Vilką, 12601 So. iSte- 

- wart St-, Chicago 28, III.
LSB Sekretorius

Švenčiant Kristaus gimimo 
šventę, sveikiname jus visus, 
mieli broliai, laisvajame pasau
lyje ir pavergtoje tėvynėje 
Lietuvoje. Nuoširdžiai sveikina 
me ir mūsų mielas seses skau
tes, vadoves, mūsų rėmėjus bi
čiulius ir tėvus. LSB vadijos 
ir savo vardu linkime pajusti 
Kalėdų šventės prasmę, išgy
venti Kalėdų šventės džiaugs
mą ir lietuviškų kūčių vakarą, 
laužant plotkeles prisiminti 
tuos, kurie šioje šeimos šven
tėje nebegali dalyvauti.

“Garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė geros valios 
žmonėms” bus įgyvendinta ta
da, kai mes kiekvienas to siek
ti pradėsime nuo savęs, pagal 
mūsų skautiškąją pareigą, pa
gal įsakymą: “Naikink pikta 
pasaulyje, o pirmiausia pačia
me savyje!” Taikos ir ramybės 
dvasia kartais kenčia mūsų tar 
pe tik dėl to, kad skautiškojo

SKAUTAI LEIDŽIA 1963 m. 
KALENDORIŲ

1963 m. .-— Lietuvių Skautų
sąjungos jubiliejiniai metai. Tai 
100 metų nuo 1863 metų suki
limo, bandymo atgauti laisvę 
Lietuvai ir 45 m- nuo 1918 me
tų, kada atsirado Lietuvos skau 
tiia.. Jubiliejinių Metų komiteto 
Spaudos komisija, tiems me
tams atžymėti parengė ir jau 
spausdina kalendorių, sieninį, 
tačiau kuris galės būti it sąsiu- 
vinys, su skautiško gyvenimo 
nuotraukomis ir istorinėmis ži
nutėmis, faktais, kuriuos mūsų 
skautams ir šiaip lietuviškam 
jaunimui verta žinoti. Taip pat 
pateikta žinių apie 1863 metų 
sukilimą, lygiai kaip ir apie Lie 
tuvos skautų atsiradimą, jų pir
muosius žingsnius. Būtų gera, 
kad tas kalendorius pasiektą 
kiekvieną mūsų skautę-skautą. 

i Kalendoriaus kaina — 50 e. 
'Kalendorius bus gaunamas per 
vietos tunto vadovybę. 
Jubiliejinių Skautu Metų Komit.

> Spaudos Komisija

DR V. KUDIRKOS BŪRELIS
Lituanicos skautų tunto 

Dr. V. Kudirkos skautų vyčių 
būrelis po vasaros atostogų 
vėl pradėjo savo normalų ir 
planingą gyvenimą. Sueigos da 
roraos kas 2-3 savaites, pašne
kesius atlieka patys būrelio na
riai, o taip pat kiekvienoje su
eigoje būna gyvos diskusijos 
duota tema tarp dviejų būreiio 
narių.

Gruodžio mėn. 21 d- Vyčių 
draugovės draugininko ir būre
lio nario ps. A. Kerelio bute į- 
vyks būrelio kūčios, o sekma
dienį 22 d. iškyla į IVisconsin, 
kur teks pašliužinėti.

Kudirkietiš

ASS VADOVAI
tnž- Fil. Kęstutis Ječius, Fi

listerių Skautų sąjungos pirmi
ninkas, gimė 1933 m. Kaune. 
Gimnaziją baigė Amerikoje. 
1957 m. baigė architektūrinę in
žineriją Illinois universitete, Ur

tobulėjimo siekimas iškeičia
mas į dėmesį antraeilės vertės 
pasireiškimams, kurie, lyg ta3 
perdėtas rūpestis dėl kalėdinių 
dovanų, nebepalieka laiko ir 
energijos sustoti, pamąstyti ir 
įvertinti šv- Kalėdų prasmę.

Linkime, kad ateinantieji nau 
ji 1963, Lietuvių Skautų Sąjun
gos jubiliejiniai metai, kiekvie
nam atneštų asmeninės laimės 
ir kad tos laimės siekimas vyk
tų per pastangas padaryti ki
tus laimingais. Linkime, kad 
stengdamiesi tobulėti savyje, 
tobulintume L. S. broliją bei L. 
S. sąjungą, ir tuo pačiu atlik
tume pareigą Dievui, Tėvynei 
ir Artimui.

Budėkime! Jūsų 

s. E. Vilkas
LSB Vyriausias Skautininkas

j. s. Br. juodelis 
LSB VS Pavaduotojas

.banoje, bakalaureato laipsniu, 
j Į Korp. VYTIS įstojo 1952 m. 
i ir 1956—57 m. buvo Korp! cen
tro valdyboje- 1961—62 m. F. 
S. S. centro valdyboje ir “Mūsų 
Vytis” redakcijoje — techniš
kuoju redaktoriumi. Lietuviško
je architektūroje pasižymėjo 
kai kartu su V. Germanu lai
mėjo 3-ią premiją Liet, pasiun
tinybės Brazilijoje projekto 
konkurse. Šalia skautiškos veik 
los taip pat reiškiasi ir studen
tiškoje, būdamas Stud. sąjun
gos e .v- nariu ir taip pat dirb
damas Šalpos fonde. Moksle pa
sižymėjo pirmu metu Honors 
Day pagerbimu ir architektūri
nėje inžinerijoje laimėdamas 
Plym premiją. Priklauso Ameri
kos Liet. Inžinierių ir Architek
tų sąjungai.

LSB VADIJOS NUOSTATAI

LSS Tarybos Pirmija neseniai 
patvirtino . LSB vadijos priim
tus Veiklos AuostatuS. šie nuo
statai LSS statuto rėmuose 
smulkiau nusako LSB vadijos 
struktūrą, jos funkcijas, darbo 
plotmę ir bendrą vadi jos darbo 
koordinaciją kadencijos bėgyje. 
Yra pageidaujama, kad šie nuo 
statai būtų žinomi kiekvienam 
LSB vadovui.

NAUJAS ORO SKAUTŲ 
VEDĖJAS

LSS tarybos pirmija š. in. 
gruodžio mėn. 5 d. patvirtino 
LSB VS pakviestą naują LSB 
vadijos narį, LSB oro skautų 
skyriaus vedėją s. Vytautą Ta- 
mulaitį, 3359 Rovena Avė. Apt. 
1, Los Angeles 27, Calif.

Naujasis oro skautu skyriaus 
vedėjas s. V. Tamulaitis, parei
gas perėmęs iš laikinai pareigas 
ėjusio fil. A. Kėželio, yra ilga
metis oro skautų šakos vado
vas su dideliu patyrimu ir dide

liu pareigingumu. Linkime nau
jam vedėjui geriausios sėkmės.

LSB Sekretorius

PRISIMINKIME BROLIUS 
VOKIETIJOJE

Artėjant Kalėdų šventėms, 
kiekvienas laukia dovanų iš sa
vo tėvų, brolių bei artimųjų. Tų 

■dovanėlių laukia ir mūsų bro
liai lietuviai skautai Vokietijo
je, Vasario 16 Gimnazijoje ar 
kitur. Jie laukia piniginių dova
nėlių, ne žaislų ar saldainių, 
kad atėjus vasarai galėtų sto
vyklauti, iškylauti, įsigyti uni
formas ir kitus skautiškus reik 
menis.

Kiekvieno mūsų pareiga yra 
atlikti brolijos gerąjį Kalėdų 
darbelį, iš savo santaupų ar lin
ksmybėms skirtų pinigų bent 
dolerį pasiųsti lietuviams skau
tams Vokietijoje.

Kalėdų gerojo darbelio aukos 
nevėlu siųsti ir po Kalėdų. Net

ir po Naujųjų Metų. jVienętai 
surinktus pinigus prašomi če
kiu siųsti sktn. T. Gailiui, 6941 
Huettenfeld ue. Weinheim a. d. 
B. Privalės Litauisches Gymna- 
sium, Schloss Rennhof., West 
Germany. B. J.

Mažmožiai sukuria tobulybę, 
bet tobulybė nėra mažmožis.

— Mykolas Angelas

P. ŠILEIKIS, 0. P
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezal. Med. ban-
« dažai. Spec. pagalba kojome 

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais '9-i 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS t.AB
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne
'Priima ligonius pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ' ir šeštad,

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. tr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lieni uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

Rez HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IK MOTERŲ EIGOS 
6449 So. PitTaski Rd. (Cratvford 
Medinai Building), tel. UIT 5-6446
Valandos pagal sus’tarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti VU J-dOdi

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

Rezid.: 3241 West 66th Plane
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. lr kitu laiku paga: sutarti. 
Ofiso telef, 476-4042

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-0960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą,
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6182 So. Kedzie Avė .v-zti/o
Valandos pagal susitarimą Jei ae 
atsiliepia skambint) MI S-OOOi 

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

DR, B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija ir moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso ir res. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

VSžio ir leukemijos cheminč tera
pija. PriSmimas tik susitarus.

Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 
p. p. WA 5-3388.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LTGOS 

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

6: antrad. ir penktad. nuo 4 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.
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Del. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 0-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

i Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
i susitarimą, išskyrus trečiadienius, už-
' daryta.

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LTGOS 

756 VVest 35th Street
(Kamp. 35-ta ir Halsted) 

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

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

Ofiso ir buto tel. OUyinpic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.- Pirmad.. antra., ketvirtad lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad., 1—4 vai., trečiad
□ždaryta.

Tel. ofiso ir boto OTiympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien l--s vai. ir 6-8 vaL vak, 

, išskyrus trečiadienius. , 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

telef. UAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, saukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
_ GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—S vai 
rak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai’ 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GY£JTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU
UIGUSPEOlAUISTfi 

MEDICAL BUILDING 
7150 South VVestern Avenue 

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

vai. ryto iki 3 vai. p p 
Ofiso tel, RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR, MARIJA LINAS
akušerija ir moterų LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR, A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p n
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS —- vidaus ligo*
2454 VVest 71«t Street 

(71-OS ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. ▼
Šeštad. y v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIR.UIf.GE 

VIDAUS LIGOS
HI748 S, Michigan, Chicago 28, III 

Telef. ofiso: PUHman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

Prlšm. vai.: kasdien 6-9 v. v. šešt 
1-4 v. p. p„ trečiadieni — uždaryta

Tet ofisų RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. i- 6-8 p.p 
šeštadieniais 10-12 valandos 

Treči r dieniais ii.Sdarvta.
Ofiso telefonas —• CL 4-2421

DR. AL, RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo J iki 8 vai. vak. 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus.

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

JOS
e Administracija dirba kas £ 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akintus, 

keičia stiklus ir i-Smus 
4455 S. California Avė., YA 7-7R8] 
VAL.: io ryto Iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki z p. B, 

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. pK. ».B7st

Dr. W, Ross Dr. L Seibutis
Inkstu, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 8. VVestern Avė. tel

tf^k392 E- ‘;59thIU., tel. EDison 1-4888; 80 N Mi
chigan Av., Svtte 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos ^agai susitarimą

DR ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
0449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5778 
arba (5542 S. Cicero, Oak Forest, Hl, 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

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

Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1—s p. n. 

Trečiad. Ir šeštad, pagal sutarty

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE 

5842 S. Kedzie Aye. PR 6-2631 
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

Visual Traimng — Contact Lensea
Pirmad., ketv. 10:80 v. r — 7 d n 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — 6 n d- 

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __ 4
8 8 VEd\ vak. Trečiadieniais lr se
madiemais uždaryta, priimama p 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEB
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV, 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6.55 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 
v- v- Šešt. 2—4 v. popiet lr kl 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-619

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimt 

Del valandos skambinti telef.: Hl 
4-2123 nuo 1 iki 9 p. p. šeštadier 
nuo 9 iki 1 vak, kitu laiku tė 
GIbson 8-6195.

Telefonas — GRovehiU 6-282S

DR. fl. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
SpecialybS: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 8 Iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

o248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. lr sekn 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-31

DR. F. C. WINSKUNAS
gydytojas ir chirurgą:

2420 VVest Marųnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v 

Treč. lr šeštad, pagal .utarij.

DR. P. Z. ZALATORIS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

1821 South Halsted Street
rei. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6( 

Rez. 6600 So. Artesian Avenu<
Vak 11 v ryto iki 8 v. p.p., 6-7 1

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Po. dvieju metu

PREZIDENTAS PRANEŠA
Jau beveik du metai, kai pre 

zidentas John F. Kennedy sto
vi Jungtinių Valstybių valdžios 
priešakyje. Užvakar girdėjo
me jį patį pasisakant apie dvie 
jų metų prezidentavimo at- 
siekimus, kliūtis ir problemas, 
su kuriomis jam teko susidur
ti. Jis tai papasakojo per ra
diją ir televiziją. Prezidentas 
pastebėjo neįsivaizdavęs, kad 
prezidento našta yra taip sun
ki, kaip jam jau tekę patirti. 
Tačiau esą ir pasitenkinimo, 
jei pavykstą dalykus pravesti 
gerai ar bent patenkinamai. 
Jis taip pat pirmiau negalvo
jęs, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės neša taip didelę naš
tą ir atsakomybę. Prezidentas 
pasisakė vidaus ir užsienio po
litikos reikalais. Jungtinės Val
stybės turinčios nešti ne tik 
savo krašto, bet ir viso laisvo
jo pasaulio vadovavimo naštą, 
kuri yra susieta su pavojais 
ir bilijonais dolerių išlaidų.

Kalbėdamas apie “šaltąjį ka 
rą”, Kennedy labai ryškiai pa
sakė, kad ne taip jau greit 
bus galima susikalbėti su Chru 
ščiovu arba su bet kuriuo ki
tu, kuris po jo valdys Sovietų 
Rusiją. Nesą daug vilčių, kad 
netrukus susilauktume įtam
pos atoslūgio, tačiau, kas lig- 
šiol padaryta, amerikiečiai ga
li tuo didžiuotis. Rekordas pa
darytas gana geras. Jungtinės 
Valstybės, turėdamos tik šešis 
procentus viso pasaulio gyven 
tojų, vis tik pajėgė dvidešimtį 
metų vaidinti pagrindinį vaid
menį laisvės palaikymui glo
baliniu mastu.

Gyvenant nepaprastai dide
lių pavojų laikotarpį, bet koks 
neapsiskaičiavimas galėtų pra
dėti atominį karą, kuris per 
keliolika valandų galėtų atneš 
ti mirtį 150 milijonų žmonių. 
Net ir Nikita Chruščiovas apie 
tai gana gerai nusimanąs.

*
Kalbėdamas apie Rusiją, pre 

zidentas priminė, kad nesu
prantąs, kodėl dvi turtingos 
ir energingos šalys — Rusija 
ir Amerika negali gyventi tai
koje. Gerai, kad jis čia pat 
pastebėjo, jog didžiausią taikai 
pavojų sudaro Rusijos agresi- 
sijos ir ekspansijos politika. 
Dar daugiau pavojų , esą iš rąu 
donosios Kinijos karingo nu
sistatymo prieš Vakarų de
mokratijas. Pavojai iš Peįpin- 
go pusės esą didesni, negu iŠ 
Maskvos.

Taip. Ir Amerika ir Rusija 
yra turtingos. Ir jų žmonės y- 
ra energingi. Bet, kol Rusija 
bus bolševikų pavergta, jos 
žmonės neturės progos savo 
energijos panaudoti krašto tur 
tinimui ir savo gerovei kelti. 
Rusijoje turto yra labai daug. 
Tačiau jis naudojamas ,kiek 
sovietinis režimas yra pajė
gus jį panaudoti, ne žmonių 
būvio gerinimui, bet ginklavi
muisi ir agresinių bei imperia
listinių tikslų siekimui. Ame
rikos žmonių energija ir dina
miškumas yra panaudojamas 
kūrybai ir gamybai, nes čia 
yra visiems laisvė ir lygybė. 
Amerikos žmonės galės taiko
je gyventi su Rusijos žmonė
mis ir su jais bendradarbiauti 
tik tada, kai Rusijoje bus įkur
ta demokratinė santvarka, kai 
visoms jos pavergtoms tau
toms bus sugrąžinta laisvės 
ir nepriklausomybė. Kol to ne
bus, bet kokia bičiulystė su 
Nikita Chruščiovu ir kitu pa
našiu kruvinu diktatorium yra 
labai pavojinga. Juo toliau A- 
merika laikysis nuo tokių' go- 
nų, juo bus geriau ir saugiau.

Gerai, kad prezidentas pa
sisakė prieš viršūnių konferen 
eiją, kurioj dalyvautų ir Chru- 
Ššiovas. Šiuo metu susitikti su 
Nikita nesą nei reikalo, nei 
prasmės. Pakanką dabar palai 
komų kontaktų. Bet vis tik 
padaryta užuominą, kad tokia 
konferencija galėtų įvykti,. jei 
‘būtų aiškiau numatoma ko 
nors konkretesnio pasiekti.
, Bet, kas gali garantuoti, kad 
Chruščiovas vykdys tai, ką jis 
pažadės mūsų prezidentui ir jo 
sąjungininkam s.

Yra labai daug dalykų, ku
riuos Chruščiovas gali ir turi 
atlikti ir be konferencijos. Jis 
turi pasitraukti iš Rytų Vo
kietijos, duodant galimybę Vo 
kietijai susijungti. Tada Ber
lyno problema automatiškai iš
sispręstų. Jis turi pasitraukti 
iš Pabaltijo kraštų ir leisti 
jiems sugrįžti į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Jis turi 
atimti savo kontrolę iš sateli
tinių valstybių — Lenkijos, če 
koslovakijos, Vengrijos ir t.t. 
Jis turi palikti ramybėje nau
jai įsikūrusias Afrikos ir Azi
jos valstybes. Jis neprivalo 
lįsti į Kubą ir kitas Lotynų 
Amerikos respublikas.

Chruščiovas ne tuščiais žo
džiais, bet veiksmais turi įro
dyti, kad jis nori taikoje gy
venti su Amerika. Tuos savo 
veiksmus turi pradėti nuo trau 
kjmosį iš visų kraštų, kuriuos 
yra pavergęs. Kitaip nei pre
zidentas Kennedy, nei bet kas 
kitas negali juo pasitikėti. Ir 
bet kokie pasitarimai bei susi
tarimai yra bergždžias daly
kas.

¥
Buvo paliesti ir Kubos kri

zės klausimai. Prisipažinta 
prie klaidų (padarytų 1961 
m ) ir pabrėžti kai kurie lai
mėjimai šiais metais. Bet rei
kalas su Kuba dar nėra už
baigtas. Berlyno klausimas e- 
sąs labai svarbus ir gyvybinis 
klausimas. Kadangi Kinijos ko 
munizmas šiuo. metu yra ag- 
resingesnis ir karingesnis, ne
gu sovietinis, į jį tenką kreip
ti ‘didelį dėmesį. Tarp Sovietų 
Rusijos ir komunistinės Kini
jos esamą skilimą reiktų pa
naudoti ir jį dar labiau pra
plėsti. Abu mėgina užkariauti 
pasaulį komunizmui, tačiau jų 
metodai esą šiek tiek skirtin
gi. Kiniečiai iškart nori ka
riauti su visomis karinėmis pa 
baisomis, nes jie, turėdami sep 
tynis šimtus milijonų žmonių, 
visvien išliks kaip tauta. Chru 
ščidvas ieško koegzistencijos 
su “kapitalistiniu” pasauliu, 
nors ir neišsižada pasaulio už
valdymo tikslų.

Mūšų išmone, ir vienų ir ki
tų. priemonės yra pavojingos 
ir nė su vienu — nei su Chru
ščiovu, nei su Mao — jokių 
ryšių neturėtų būti, kol jie ne
pakeis savo nusistatymo., pa
laidoti laisvąjį pasaulį. Komu
nistinė Kinija ir jos metodai 
šiandien gali atrodyti pavojin
gesni, negu sovietiškieji, bet, 
giliau pagalvojus, jei kiniečiai 
juos panaudotų, išeitų į atvirą 
karą, jie greitai nusisuktų 
sprendą. Greičiau negu Hitleris 
ar Mussolinis. Tuo požvilgiu 
Maskvos metodai dalinai yra 
pavojingesni, nes kovojama 
apgaulėmis, veidmainiavimais, 
iš pašalų. Nors Chruščiovas 
kalba apie koegzistenciją, ta
čiau jis savo agresinių ir im
perialistinių . kėslų neišsižada 
ir . neišsižadės. Esame tikri, 
kad prez. Kennedy tai gerai 
žino.

CHUKCHILLIS APIE 
SOCIAT.IZMA

Winston Churchill, kuris pas
kutiniojo karo metu. kūrė ne tik 
D. Britanijos, bet ir eilės kitų 
valstybių istoriją ir ją vėliau

lauja daugiau valdžios, kad tuos naują revoliucinę pievų želdinimo sistemą.
dalykus ištaisytų. Ir taip jie pa-! Atsižvelgiant į tai, visame perdžiūvusiam Altami- 
laipsniui. artėja prie valstybės j ros plote, ugnis turėjo smurtingai išplisti. Ir iš tik- 
padarymo visagale, kur atski- TUJŲ- netrukus, raudonas liepsnų žiedas pasirodė aki-

•" „v iratyje ir per kelias akimirkas apėmė visą plačiąjąsavo Nobelio premija apdovano-Tas a^uo tampa bejėgiu ver- gen .r krQlįokšniai priešinosi,
tuose tomuose surašė, yra pa- i gu ar tam tikros rūšies įkai- tačiau ant jų užgriūdavo liepsnos, nirtulingai švilpda-
sakęs: “Socialistai daro klaidas,1 tu.”

Vatikano susirinkime giedojo du tūkstančiai vyro
Pasikalbėjimas su buvusiu Latvijos seimo vicepirmininku,

Vatikano antrojo susirinkimo dalyviu —
vyskupu J. Rancans

Draugo korespondentas ture- kas nepaprasto. Kiekvieną die- posėdžiuose, turėjo padaryti gi-
jo malonią progą susitikti su 
garbingu ir mielu mūsų kaimy
nu bei nuoširdžiu lietuvių drau
gu, buvusiu Latvijos seimo vice 
pirmininku, vyskupu Juozapu 
Rancans, kuris ištisus du mė
nesius dalyvavo Vatikano II su
sirinkime. Vysk. Rancans gyve

Vysk. J. Rancans

ną posėdžius pradėdavom šv. 
mišiomis į Šv. Dvasią. Dažnai 
jos buvo laikomos įvairiomis 
rytiečių ir vakariečių apeigo
mis. Čia tikrai buvo matyti di
delis Bažnyčios įvairumas, bet 
drauge ir vienumas. Jautėmės 
tarsi viena šeima. Nors mišias 
laikydavo skirtingomis kalbo
mis, į atskiras jų dalis .visi su
sirinkimo dalyviai įsijungdavo
me bendra lotynų kalba. Ypa
tingą įspūdį padarė paskutinio 
posėdžio šv. mišios, kurias gie
dojo daugiau dviejų tūkstančių 
vyskupų choras, t. y. pakaito
mis vyskupai giedojo atskiras 
dalis (Kyrie, Glorią, Credo ir 

j t.t.) su benediktinų choru. Tai 
buvo galingas viso pasaulio ka
talikų — per savo vadovus vys
kupus — maldos ir giesmės at
garsis. Šv. mišiose jautėme tik- ' vo apsistoję 18 vyskupų iš 12 

i rą dvasios pakilimą. (Šias už- tautų. Keletas vyskupų atsisvei- 
i baigos iškilmes perdavė taip pat kindami kalbėjo įvairiomis kai

na Grand Rapids, Mich. Iš Ro- jr televizija). i bomis. Jie visi pareiškė nuošįr-
mos išvyko atgal į JAV gruo- __ Džhjgu girdėti apie re. Į džia užuojautą kenčiančiai Lie-
džio 10 d. Į Romą vyskupą Ran- Uginę nuotaiką> Tačiau kai ku- tv.vai ir savo pasigerėjimą išti

nę laikraščiai pradžioje rašė a- kilnumu Bažnyčiai. Tada galvo- 
pie susirinkime esančias parti- i jau, ar galėjo būti geresnė pro- 
jas ir ją nešilta,rimą. Ar tai tie- ga rasti mums lietuviams tiek

cans palydėjo Lowell, Mich., kle 
bonas kun. B. Marčiulionis, ku
ris lapkričio mėn. pradžioj jau 
grįžo į JAV.

Korespondentui, galima sa
kyti, buvo savotiška staigme- Į 
na, kai, prieš pradedant pasikal
bėjimą, vysk. Rancans pareiš
kė, kad Draugą skaito jau vie
nuolika metų. Korespondentas, 
apsidžiaugęs, kad turi reikalo 
su tikru Draugo bičiuliu, ati
džiai klausėsi šio garbingo ir 
žymaus asmens įspūdžių, ku
riuos jis nusakė gražia lietuviš
ka kalba.

— Kokį įspūdį Ekscelencijai 
padarė šis visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas?

— Didžiausią man įspūdį pa
darė visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo atidarymas. Tai buvo 
ekstraordinarinė iškilmė, kurią 
pirmą kartą savo gyvenime te
ko matyti. Šv. Tėvo atidaromo
ji susirinkimo kalba sušildė mū 
sų širdis.

sa?
— Nieko panašaus. Niekur 

nepasireiškė koks nors susiskal
dymas ar pasiskirstymas parti
jomis. šiuo reikalu ir šv. Tė
vas ką tik įvykusioje audienci
joje pareiškė: “Istorija žino 
dvidešimt visuotinių Bažnyčios 
susirinkimų, kurie įvyko praei- 
tyje, tačiau nė vienas jų nebu
vo tokioj ramioj ir taikioj at-

i mosferoj, kaip šis.”
i

Nelengva man buvo ilgai iš- 
. sėdėti sulenktomis kojomis ank 
! štoje kėdėje, tačiau įdomu man 
. buvo klausyti kalbų, kuriose 
! girdėjosi įvairūs svarstomojo 
dalyko pristatymai, nuomonių 
įvairumas, galop taikingas ir 

į vieningas klausimo išrišimas, j 
1 randant bendrą išeitį, 
i — Ar gerj buvo techniški į- 
■ rengimai?

lauš įspūdžio.
— įdomu būtų sužinoti, ko

kios asmeniškos naudos davė 
šis pasaulinio masto susirinki
mas?

— Jis padarė nepaprastai di
delės naudos. Jeigu kalbėti a- 
pie mus asmeniškai, tai mes, 
latviai, turėjom malonią progą 
susirikti su lietuviais Romoje 
ir apskritai su įvairių tautybių 
žmonėmis. Aš pats esu labai 
patenkintas, kad turėjau pro

daug mėtų. Lankėmės, svečia- 
vomės Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijoj Romoje. (Rašančiam 
teko dalyvauti gruodžio 9 d. iš
leistuvių vakarienėje Šv. Kazi
miero lietuvių kolegijoj, kur bu-

daug bičiulių ir bent moralinės 
paramos, kaip šis visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas).

vu.
— Malonu tat išgirsti Eksce

lencijos nuomonę., kaip iš paty
rusio vadovauti tokioms svar
bioms sueigoms, ir apie šio su
sirinkimo posėdžių eigą.

— Dirbęs dvylika metų sei
me, mačiau didelį skirtumą vi

Dar buvo didesnis korespon- . — Visa susirinkimo salė bu-
dento nustebimas, kad jis kai- vo jaukiai ir meniškai įrengta, 
basi su ilgamečiu seimo vado- Garsiakalbiai veikė labai gerai.

Galėjome gerai sekti kalbaučiuo 
sius. O kalbėtojų buvo tikrai 
gerų. Daugelis jų anksčiai! bu
vo profesoriai. Dauguma kal
bėjo puikia lotynų kalba.

— Kokios įtakos šis susirin
kimas turėjo į nekata likus?

— Man rodos, kad į nekata-
soje šio susirinkimo posėdžių likus stebėtojus, kurie kasdien 
eigoje. Čia buvo jaučiama kaž dalyvavo su mumis bendruose

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS supti sodybą.

Išvertė P. Gaučys

Antroji dalis

Primityvios idėjos, giliai įsiskverbusios Vene- i pastebėjo Santas. 
euelos laukų žmonėse ir retų lygumos gyventojų be- Taip, senjore, — sumurmėjo Karmelitas. —
jėgiškumas akivaizdoje beribių plotų, reikalaujančių į ^os u§71ys neužgriūva pačios savaime.
jų priežiūros, pataria vartoti ugnį, kai priartėja pir- ‘ Jis buvo vienintelis ūkyje pasilikęs kumetis. Visi 
mosios metų liūtys, kaip vienintelę veiksmingą prie- kiti kartu su Antanu Sandovaliu po pusryčių išėjo 
monę atželdinti stipriai sausros nuplikytą žolę ir su-^sti krok«dilų medžioklės į paupius. Ir jis vaikštinėjo 
naikinti kirminus bei erkes, tokius kenksmingus gal- Į aPbnk namus, lyg koks sargybinis, nes vienas tabako
vijarns. Ir yra solidarumo - paprotys, beveik prievolė, i augintojas, kurį vakar vakare buvo susitikęs, jam j vę. Ugnies išvengė vien tik tie stepės plotai, kuriuos 
kad kiekvienas lygumietis padegtų pakeliui sausą žo- Pasakė> J0?- būdamas “Baimės” krautuvėje, girdėjęs j saugojo pro ūkį teką upeliukai, bet reikėjo nežmoniš- 
lę, nors ji ir priklausytų svetimiems ūkiams. I kalbant Mondragonus apie jų kažkokius pasiruošimus ' kų pastangų ten gyvulius nukreipti ir neleisti jiems

v. v . sekančiai dienai prieš Altamirą. Jis niekam apie tai
Tačiau Santas buvo uždraudęs panašius padegi- neprasitarė, nes norėjo, kad Santas pamatytų, jog 

nėjimus Altamiroje, nes juos laikė primityvine ir įr jjs vįenas gaiės įrodyti jam savo ištikimybę, bet nė 
žalinga priemone, ir pasipriešinęs Antano Sandovalio, kiek tuo nesididžiuodamas.
nuomonei, pasiryžo išmėginti gyvulių perkeldinėji-i _ Nors ir kažin kiek jų čia atsigrūstų, — gal-

, o , mą 1 kltus Plotus ir> išnaikinti erkynus, laukti, ligi vojo _ mUdu su daktaru, — jis su savo vinčesteriu,
kurios dalykus dar pablogina. |zoie pati savaime atžels prasidėjus liūtims. Tuo būdu 0 aš gu šautuvu — neleisime jiems prisiartinti.
Kai reikalai blogėja, jie reika- jis galės palyginti išdavas, ligi išstudijuos būdą įvesti i

nuogos kopos.

i mos ir besisukaliodamos, pasišiaušdavo, bekovodamos,

Ir iš tikrųjų jas sulaikė. Bet, kai kopų išsklaidy 
tos klaidžiojančiais liežuviais ir nurimusio vėjo apleis
tos, vakare pagaliau užgeso, — plati nusvilintos ste- baus. 
pės skara, nutįsusi ligi pat akiračio pajuodusioje pa-
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gai
gal

perialistinių —- Indokinijoje, 
Vientiane, Tibete ir pagaliau In
dijoje Ladakh, Bhutan, Assam.- 

Kinijos agresijoj prieš Indigą atnaujinti draugiškumo ry-' .
7. k; .14 yra Įdomus du dalykai. Insius su senais Įvairių tautų bi- ; “J. / . K._ v /
čiuliais, kurių nemačiau jau! dijos vyriausybės šefas Nehru 

dabar ant savo kailio patirs, 
kad šių laikų pasauly jokia vals 
tybė negali būti visai neutrali, 
kad komunistai neturi dėkingu
mo dorybės. Nehru atstovai 
Jungtinėse Tautose visą laiką 
gynė raudonosios Kinijos inte
resus ir už tai susilaukė tik 
“juodo nedėkingumo”. Antras 
įdomus dalykas, kad Sovietai 
sutiko pagelbėti Indijai, o ne 
savo idėjinei draugei Kinijai. 
Matyt, Chruščiovas tikrai ne
pasitiki komunistine Kinija, nu
mato jos agresiją, jos “prabudi
mą” Sibire ir tai daro jį sukal
bamesni santykiuose su Vaka
rais, nes Vakarų pagalba būtų
Rusijai reikalinga prieš “gelto- 

— Ekscelencijai, turinčiam 76 nąjį pavojų.”
metus ir atšventusiam jau 

(Nukeka į 4 psl. i
50 Ne visai aišku, kodėl Kinija 

savo sėkmingą karo žygį į Indi-

Prie šv. Petro bazilikos vyskupai atsisveikina po Vatikano II vi
suotinio Bažnyčios susirinkimo pirmosios^ sesijos.

Prabudo senasis milžinas
Naftos stoka stabdo Kinijos karą

J. GO BIS

Tegu Kinija miega. Kai ji ka- ją ėmė ir sustabdė, nors 
da prabus, tai visas pasaulis. Lik laikinai. Spėjama, kad
turės rūpesčių, pasakė Napole- : Maskva davė suprasti, jog ji ne 
onas. Atrodytų, kad Kinija pra- į teiks Kinijai karo medžiagų, be 
budo po II Pasaulinio karo. Jos kurių Kinija negali leistis į di- 
pirmasis prabudimas buvo kru- delį karą.
vina revoliucija ir komunistų šių dienų naftos produktai 
įsigalėjimas kontinente. Po re- yra būtinai karui reikalingi, tie 
voliucinio prabudimo” ėjo im- i siog, kaip šaunamieji ginklai.

Reikia-manyti, kad Kinija per 
eilę metų pripildė savo sandė
lius naftos produktais, bet, pra
sėdėjus dideliam karui ir jų ne
gaunant iš užsienio, greit san
dėliai ištuštėtų. Bemaž pusės 
milijono naftos produktų reikia 
100 tankų, kad jie galėtų rie
dėti 1,000 kilometrų. Kokiame 
stovyje yra Kinija naftos pro
duktų atžvilgiu? Ji per metus 
produkuoja 6 milijonus tonų 
naftos, kasmet ji importuoja 
3 mil. tonų tų produktų iš So
vietų Sąjungos, jų tarpe 1,3 mil. 
toniĮ benzino ir 841,000 tonų 
kuro dieseliniams varikliams. A- 
pie importus iš kitur nieko ne
žinoma. Vak. Vo? ’etija, greta 
savos 6 mil. tonų produkcijos, 
kasmet importuoja 32 mil. tonų 
naftos žaliavos ir 12 mil. tonų 
naftos produktų, o Vak. Vokie
tija juk savo dydžiu tėra 1/12 
Kinijos dalis.

Norint Kinijai įsiveržti gi
lyn į Indiją ir užimti Assamą 
su jo naftos šaltiniais ir naftos 
perdirbimo fabrikais, reikia pa
leisti į darbą daug tankų, lėk
tuvų ir sunkvežimių. Tokiu at
veju milijonai tonų naftos pro
duktų kasdien būtų suvartoja
mi ir, jei Sovietų Sąjunga su
stabdytų jų tiekimą, Kinijos 
“prabudimas” baigtųsi katastro 
fa. Tad Maskvai labai lengva 
sustabdyti Kinijos žygį į Indi
ją: užtektų mandagiai praneš
ti Pekingui, kad ji nebegalinti 
ištesėti savo eksportų arba, kad 
negalinti jų padidinti, ir Kinija 
pasijustų savotiškai nuginkluo
ta, nes šių dienų karas neįma
nomas be kuro tankų, lėktuvų 
ir sunkvežimių motorams. Jei 
Pekingas apskaičiavo, kad jo 
turimų atsargų užteks Assamui 
užimti ir vėliau mušti Indiją 
jos pačios naftos produktais, ta 
da Maskvos komercinis žodis 
gali ir nenulemti Kinijos agresi
jos prieš Indiją. Atrodo, kad 
Kinija neturėtų leistis į didelį 
karą (o karas su Kinija yra 
didelis), neturėdama garantuo
tos Sovietų pagalbos karo me
džiagomis ir ginklais.

pasipuošdamos juodų dūmų kutais, aidėjo trūkstančių dangėje, atrodė kaip gedulingas peisažas, eilės ago- 
lijanų sproginėjimai. Pergalingoji ugnis vėl suglaus- nizuojančių deglų apšviestas ten Makanillalyje, kur 
davo eiles ir tęsė toliau greitą žygį, grasydama ap- buvo sukasti stulpai būsimai tvorai. Tai buvo lygu-

' mos maištas, beribės žemės nesuvaldomo vėjo darbas
Pastatams pavojus negrėsė, nes jie buvo natūra- prieš civilizuojančią naujovę. Pagaliau ją sunaikino 

liai apsaugoti smėlio kopų ir galvijų išmindyto plo- ir dabar ilsėjosi kaip patenkintas milžinas, šuorais 
to, tačiau degąs oras, vėjo nešamas ant jų, kartais alsuodamas ir sukeldamas pelenų verpetus, 

j neleido alsuoti ir dusino. ' Į Bet kitą dieną ir iš eilės dar keletą kitų gaisrų
Atrodo, lyg tai būtų tyčiomis padaryta — vėl pasirodė įvairiose vietose. Laukiniai gyvuliai, iš

vaikyti iš krūmokšnių, išsisklaidė po visas puses, pa
didindami pavojų ūkininkams, besistengusiems gali-
mai greičiau nukreipti bandas į ugnies nepaliestas 
ganiavas. Atsitiko, kad ištisos kaimenės laukinių ark
lių, tolydžio bėgdamos, suklupdavo nuo saulės smūgio, 
o prijaukintieji gyvuliai, neužsikrėtę laukinių panika, 
vakarais sugrįždavo į užtvarus, išbadėję ir nusikama-

išsilakstyti po kaimyninių ūkių plotus-
— Tai donjos Barboros darbas, — tvirtino Alta-

miros kumečiai. — Čia mes niekad nępame matę pa
našių gaisrų.

Ir Pacharote pasiūlė:
— Daktare, tamsta mums leisk ir duok porą dė-

žučių degtukų. Tai bus visa, ko mums reikia, ir aš su 
į Bet dabar suprato, kad kaip tik tos ugnys turėjo bičiuliu Marija Nieves padegsime Baimę ’ iš visų
ateiti iš “Baimės”,ir pagaliojo: keturių pusių.

1 Tačiau ir šį kartą smurto priemonių priešininkas
— Tai jau ne taip bloga, nes jas sulaikys stepės atkįrto'

— Ne, Pacharote. Mėginkime sugauti kaltinin
kus, jeigu iš tikrųjų tokie yra, kad galėtume juos 

| perduoti valdžios organams, kurie tinkamai juos nu-

įBufi. daužiau)
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ERNESTO GALVANAUSKO DARBAI 
KLAIPĖDOJE

Prisiminti jo visuomeninę veiklą Lietuvos pajūryje 

RAIMUNDAS LIORMANAS

Audringas Ernesto Galvanaus jis pasitraukė iš valstybinio dar 
ko gyvenimo sriautas prašosi bo.
geros plunksnos. Jis revoliu
cionierius ir kalinys studenta
vimo dienose, inžinierius Serbi
joje pirmojo Pasaulinio karo 
metu pergyvenęs odisėją Bal
kanuose, Paryžiuje iš savo iš
simokslinimo duoną valgęs, bet 
netrukus, kai valanda išmušė, 
stvėręsis politinio darbo kovoti 
už Lietuvos nepriklausomybę.

Ne mažiau audringų dienų 
jis pergyveno savo tėvynėje, kai 
priešai į ją kėsinosi. Besikurian 
ti valstybė turėjo irtis tarp be
dugnių. Lenkų polėkis Lietuvą 
užgniaužti vertė daryti žygius 
ir prijungti Klaipėdos kraštą.

Tuo metu, kai Lietuvos vals
tybė kūrėsi ir reikėjo kovoti

Likimo pašaipa lėmė, kad Er
nestas Galvanauskas apsigyve
no Klaipėdoje, kai valstybinio 
darbo durys buvo užsklęstos. 
Valstybės kovotojas dėl Klaipė
da s krašto tapo Klaipėdos mies 
te gyventoju, kurį vokiečiai pa
garbiai sveikino: “Herr Minis- 
terpraesident”.

Atsiminimai iš Klaipėdos
Veik tuo pat metu aš atvy

kai'. į Klaipėdą krašto komen
danto pareigoms. Virš 12 me
tų turėjau malonios progos ben 
drauti su Ernestu Galvanaus
ku. Iš anų metų jį prisimenu 
ne tik kaip didelį valstybinin
ką, energingą visuomenės vei-

Kongreso narys Carl Albert, demokratas iš Oklahoma valstybės, 
stovi Berlyne prie bolševikų išvestos gėdos sienos, kur išsprog
dinta, 9 pėdų skylė, pro kurią išbėgo į laisvę vienaal Rytų Vokie
tijos policininkas. Tai didžiausia, skylė, padaryta trijų Vakarų 
Vokietijos policininkų, sienoj, kurios nekenčia visa laisvoji Vokie
tija.

POPIEŽIAUS MOKSLO AKADEMIJA

Popiežiaus Mokslo akademi- sąrašo, kurį sudaro esamieji 
ja, išsivysčiusi iš 1603 m. įkur- j akademijos nariai, 
tos Mokytojų akademijos Ro- I Tarp žymių amerikiečių, esan 

Urnoje, dabartine forma yra at-įčių Popiežiaus Mokslo akade- 
kurta 1936 m. popiežiaus Pi- I mijos nariu, yra Kalifornijos
jaus XI. Dabar jos narių skai
čius pasiekė 61. Popiežius Jo
nas XXIII parinko į ją 20 nau
jų narių, jų tarpe Australijos 
Mokslo akademijos pirmininką 
John CareW' Eccles, Cambridge 
uhiv. genetikos profesorių A. 
Fisher, Romos universiteto 
Farmaceutinio ir Toksologijos 

i instituto direktorių G. Giaco- 
, mėlio, Upsalos uhiv. zoologijos 
j profesorių Sv. Horstadius, To- 
, kijo mieste esančio Yahatos 
|Univ. chemijos prof. S. Mizuchi- 
jina, Leydeno universiteto ob
servatorijos direktorių. J. H.

gametis instituto rektorius, kol rastai kratė, po galva ranką Oort, Meksikos universiteto 
pasidėjęs, nes nebuvo jokio pa- teoretinės fizikos prof. M. S. 
galvio, nuvežtas į ligoninę. Ne- Vallartą, Brazilijos (Rio de 
paprastas kratymas buvo jun- Janeiro) universiteto Biofizikos

kėją, gabų planuotoją, organi-
dėl lietuvių tautos pažeistų tei- zatorių, bet ir kaip nepaprastai į 
šių. prie valstybės vairo buvo Į kultūringą bei malonią asme-1 
Ernestas Galvanauskas. Mes jį nybę. Ernestas Galvanauskas 
gerbiame ne dėl to, kad jis su- pokalbiuose kiekvieną klausimą 
darė keturias Lietuvos vyriau-

apleido Lietuvą.

Ernestas Galvanauskas ne tik 
suorganizavo, vadovavo, bet da- [ ^amag 
limi ir savo lėšomis rėmė šį in-' 
stitutą. Ir negausios instituto 
laidos padarė įtakos į mūsų 
ūkinį gyvenimą. Aš šį klausimą 
tik primenu, nes tikiu, kad in
stituto bendradarbiai ir kai kas 
institutą baigusiųjų tars savo

Technologijos instituto Gug- 
genheimo Aeronautikos labora
torijos direktorius dr. Teodoras 
Von Karman, žydas. Akademi
jos kancleris yra prof. P. Sal- 
viucci. Akademija šaukia savo 
posėdžius Pijaus IV “casino” pa 
talpose kartą metuose, papras
tai apie Velykas. Pagrindinis 
akademijos mokslininkų darbas 
vyksta studijų seminaruose, 
kuriuose akademijos nariai ir 
svečiai diskutuoja mokslines 
problemas ir praneša apie savo 
mokslinius tyrimus. Vienas iš 
sėkmingiausių Popiežiaus Moks
lo akademijos suvažiavimų įvy
ko 1957 m., vadovaujant tėv. 
O’Connell; tada buvo svarsto
ma astronominė tema — gyvy-

esant pusiau sąmonėje. ! instituto direktorių C. Chagas bės problema žvaigždėse.
Vargais patekus į ligoninę, nes ' ir kitus. 'Septyni iš naujai į po-

E. G. buvo ir plataus masto 
amatų mokyklos sumanytojas

sybes, bet už jo didelius polė
kius, didelio masto valstybinin
ko sugebėjimus planuoti ir į- 
gyveridinti. Mes turėjome daug 
ministerių, bet tik vieną Ernes
tą Galvanauską, kuris nepasi
metė smulkmenose, atlaikė di
delius smūgius ir iki galo ištvė
rė sunkiuose bandymuose. Jis

sprendė logiškai ir nepaprastai *r talkininkas ją įkurdinti 
aiškiai. Pokalbiuose jis mėgo' 
švelnų humorą, o draugijoje 
buvo nepakeičiamas pasakorius.
Jo būde glūdėjo dvi priešingy
bės — didelis santūrumus, jei 
abejoji susilaikyk, tačiau, klau 
simą ištyrus, jis tampa veržliu, 
kaip audra.

Didelis sukrėtimas 
Madagaskare

Tik paviršutiniškai aš noriu
visuomet turėjo prieš akis tau- paminėti kai kuriuos jo svar' 
tos gėrį. Ir, kai susidarė ypa
tingos vidaus politinės sąlygos

VATIKANO
SUSIRINKIME...

(Atkelta iš 3 psl.)
metų kunigystės sukaktį, tikrai 
nelengva buvo kasdien dalyvauti 
posėdžiuose?

-— Gavau slogą, bet nuo to 
nemirsiu. Prieš atvykdamas bu
vau susirgęs, turėjau operaciją, 
bet vis laimingai pasisekė, ir 
džiaugiuosi, kad galėjau atvyk-

biausius darbus. Jis, pasitrau
kęs iš Klaipėdos uosto direkci
jos pirmininko pareigų, plačiu 
mostu įsijungė ūkinėn veiklon., 
o ypač į pramonę. Jam esant 
“Ryto” leidyklos vadovybėje, 
pašlijusi įmonė atsistojo ant 
kojų. Vėliau įsijungė į plataus 
masto veiklą medžio apdirba-

Aš džiaugiuosi, kad likimas 
sudarė progą man susipažinti 
su nepaprastai aukštos kultū
ros asmenybe, dideliu valstybi
ninku, ilgą metą bendrauti ir 
tremties metais palaikyti ry
šius. Aš buvau parblokštas, kai 
patyriau apie E. G. smūgį š. m. 
birželio mėn. 13 d. Atvykus į 
prekybos pramonės kursus pa
mokoms, staiga, per burną pra
simušė kraujas ir jį surakino 
skausmai. Jis buvo numatęs tą

neturėjo atitinkamo rašto, rei
kėjo susitarti dėl gydymo. Gy
dytojų manymu, mediciniškas 
gydymas veik beviltiškas. Ope
racija teikia kiek daugiau vil
čių, bet jokio tikrumo. Buvo 
pasirinkta operacija, kuri pa
daryta birželio 14 d. Gydytojai 
buvo pesimistinės nuotaikos, 
jei, jei... Praslinkus 10 d., pa
mažu ėmė atgauti sąmonę. Svei 
kO labai pamažu. Paskutinėmis 
žiniomis, gautomis sukakties iš
vakarėse, vėl ėmė kursuose dės
tyti, o susisiekimui senas dvi
ratininkas iš Klaipėdos laikų 
dabar vairuoja motorizuotą dvi
ratį, kad prieš kalną nereiktų 
persitempti.

Nuoširdžiai sveikinu 80 m. 
sukaktuvininką. Linkiu geriau
sios sveikatos ir ilgiausių metų.

Mano šių eilučių tikslas at
kreipti lietuvių visuomenės dė
mesį ir tinkamai pagerbti mū-

piežiaus mokslo akademiją į- 
stojusių narių yra Bobelio pre
mijas laureatai. Popiežius Jo
nas XXIH akademiją ugdo pla
čiais pagrindais. Tarp jo naujai 
parinktų 20-ties akademijos na
rių yra net 9 nekatalikai.

Pilnas akademijos narių skai
čius būtų 70. Ji turi savo būs
tinę įspūdingame vadinamame 
Pijaus IV “casino”, Vatikano 
soduose. Akademijos nariais 
dabar yra mokslininkai šių 
kraštų: Argentinos, Australi
jos, Austrijos, Belgijos, Brazili
jos, Chilės, Danijos, Kanados, 
Suomijos, Prancūzijos, Vokieti
jos, Japonijos, Indijos, D. Bri
tanijos, Airijos, Italijos, Jugos
lavijos, Meksikos, Olandijos, Pe 
ru, Portugalijos, Ispanijos, Šve
dijos, Šveicarijos, Vengrijos ir 
Urugvajaus. Naujus narius pri
ima popiežius, parinkdamas iš

Glt \hl\SkAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Dabar atidara ir sekm. 11 v. iki 4 v.< i

IŠGIJO LEUKEMIJOS AtKA

Ona Teresė O’Neill, kuri 1952 
m. buvo bemirštanti leukemija, 
dabar yra sveika, normali 15 
metų mergaitė, lankanti aukš
tesniąją mokyklą Baltimorėje. 
Mergaitė 1952 m. vasario 17 d. 
buvo paguldyta Šv. Agnietės 
ligoninėje. Kaulų smegenų ty
rimas parodė, kad ji turi aštrią 
leukemiją. Gydymas nebuvo 
sėkmingas ir daktarai motinai 
buvo pasakę, kad jos padėtis 
beviltiška. Motina, sakosi, ne
nustojusi vilties ir vis meldu
sis. Šios mergaitės išgijimas 
gali būti viena iš priežasčių pas 
kelbti šventąja motiną Elzbietą 
Seton, kurios užtarimo mergai
tės ligoje buvo šaukiamasi. Tą 
visą aprašo laikraštis “The 
Tablet” gruodžio 8 d. numery.

87 M. REDAKTORIUS
Seniausias Amerikos karmeli

tas, tėvas Stephen McDonald, 
turįs 87 m. amžiaus, naujai pas 
kirtas žurnalo “Sword” redak
toriaus pavaduotoju. Tėvas Mc 
Donald ilgą laiką buvo to žur
nalo knygų apžvalgų rašytojas. 
Per 60 metų jis buvo mokyto
ju, kol iš tų pareigų pasitrau
kė 1960 m.

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

Dėl inftrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

dieną gulti ligoninėn tyrimams, i didUi valstybininką, kuris 
i et skilvio liga net kelių valan- ' praeityje kovojo, ryžosi ir lai 
dų nepalaukė. Primityviu ligo- mėjo daugelyje barų. Kiekvie 

mają pramonę pertvarkyti ir nJnės autovežimiu, kuris nepap nas mūsų pasinaudojo jo lai-! siojo kūrėjo, 
su vei klintį. Kurį metą šimtams

mejimais. Ir, kai tęsiame to
liau kovą, privalome nepamiršti | 
mūsų valstybės vieno svarbiau

KAZ IK FURNITURE CO. 
5905 So. Kedzie Avė., PR 8-1331, Chicago 29, III.

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

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

JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAIČLAI

darolninkų atsirado darbo.
J s buvo statybos bendrovės

pirmininkas ir vadovas. Iš Že
maitijos ir net tolimesnių Lietu
vos sričių atvyko tūkstančiai

JOIN OUR
ti į Romą ir, dalyvauti šiame. darbininkų į Klaipėdos pramo- 
istoriniame susirinkime. j nės įmones; lentpiūves, f anie

ms, tekstilės, degtukų, Maisto 
ir kitas įmones. Tuojau iškilo 
butų klausimas. Šį klausimą ė- 
mė spręsti minėta bendrovė, 
sudariusi galimybę darbinin
kams įsigyti butus lengvomis 
sąlygomis.

Lietuvių įsikūrimas Klaipėdo- j 
je turėjo ir politinės įtakos ne 
tik rinkimų metu.

E. Galvanauskas padarė įta
kos, kad Klaipėda būtų ne tik 
veiklus uostas, lietuviškos pra
monės telkinys, bet ir švietimo 
centras. Jis, iš seno patyręs

— Girdėjau, kad Eksceleaicija 
nemanote atvažiuoti į rudeninę 
sesiją.

— Noriu atvažiuoti, jei ne
bus kokių nors kliūčių. Esame 
dėkingi šv. Tėvui už svetingu
mą, nes, negalintiems vysku
pams savo lėšomis atvykti į Ro
mą ir čia pragyventi, Šv. Sos
tas padengia šias išlaidas.

— Ar kas nors šiame susirin
kime atstovavo okupuotąją Lat
viją?

— 'Okupuotoj Latvijoj beliko 
tiktai vienas vyskupas Kaz. Dul
binskis, bet ir tas pats kurį lai-, išmokslintų įmonių vadovų trū
kų buvo ištremtas į Sibirą, o da
bar tebėra koncentracijos sto
vykloj kur tai Baltgudijoj. Ry
gos arkivyskupijos administra
torius negavo leidimo atvykti. 
Iš laisvojo pasaulio susirinkime 
dalyvaujam trys latviai vysku
pai: vysk. A. Urbšs, šiuo laiku 
gyvenąs Ispanijoj, lydimas prel. 
A. Novickio, vysk. B. Sloskans, 
gyvenąs Belgijoj, lydimas kun. ! 
dr. K. Ručs, ir aš iš JAV. Visi 
buvome apsistoję pas tėvus ma
rijonus Romoje.

— Kokie Ekscelencijos lin
kėjimai Draugui ir skaityto- ! 
jams?

— Mano nuomone Draugas 
daro labai gerą darbą, tinkamai 
informuodamas katalikus, taip 
pat duodamas žinių ir iš latvių 
gyvenimo. Linkiu jam geros plė 
totės. Draugo skaitytojams siun 
čiu savo palaiminimą ir geriau
sių Šv. Kalėdų bei Naujų Me- | 
tų linkėjimų. J. S.1

kūmą, ėmėsi organizuoti Pre
kybos institutą, kuris turėjo 
tris skyrius: prekybos, pramo
nės ir konsuliarinį. Jis buvo ii-
Jr

ELENA IR ALGIRDAS

PIVARONAS KEPYKLA
1942 South Cicero Avenue - Phone: OL 2-3598

Leiskit® imums šį metą paruošti Jūsų Kalėdų stalą įvairiausiais mūsų keps
niais. Turime lietuvių mėgiamų bulkų su razimkom, vaisinių pyragų su švie
žiomis braškėmis, mėlynėmis, slyvomis, avietėmis, obuoliais ir kitais vaišiais. 
Turime įvairiausių skanių sausainių. Yra ne vien pipirninkų, bet didelis jų 
pasirinkimas įvairiausiam skoniui.

Nepamirškite šližikų ir skanios lietuviškos baltos ir juodos duonos, ragaišio. 
Esame tikri, kaid. mums paruošus jūsųi stalą, bus malonu šventes švęsti.

Turėkite galvoje, kad mes pagaminame tertus ir įvairius pyragus kiek
vienai progai: vestuvėms, sužieduotuvėms, krikštynoms, gimtadieniams, ban
ketams ir įvairiausioms sukaktuvėms. Mums pasakykite, ko pageidaujate, o 
mes mielu noru viską jutms, paruošime ir atvešim®.

Kviečiame visus Chicagos lietuvius, ypač ciceriečius, atsilankyti į mūsų 
kepyklą. Ęsamei patyrę kepėjai ir norime paruošti Jums švenčių stalą.

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

,, 9 n 8 ,, ,,
9 12:10

PenktadSeštad.

auticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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

J*

LENOX MARE

4 piece 
place setting to savers

šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos. 
Šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERWARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
kolmplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXWARE komplektai gau
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariai... paštu nareikalavimai 
nepriimami. on Investment

Account*

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104



BOSTONO ŽINIOS
traukti į programą dalyviais 
visus vaikučius. Tada vaikučiai 
mielai eina, o tėveliai nori ma
tyti jū pasirodymą. Be to, net 
ir kaimynai eina pasižiūrėti kai 
mynų vaikučių vaidinant.

Taigi gruodžio 9 d. didžioji 
mokyklos salė buvo milžiniškas 
bičių avilys. Programa ėjo kaip 
kino ekrane, pakeisdama vaiz
delį po vaizdelio, dainelę po dai
nelės. Dauguma iš tų vaikučių 
nemoka lietuvių kalbos, bet jie 
dainavo lietuviškas daineles.

Seselės dirba didelį, sunkų 
ir didelio pasiaukojimo ir kant
rybės reikalaujantį darbą. Nors 
apylinkėje yra visa eilė viešų
jų mokyklų, bet tėvai savo vai- I 
kučius mieliau leidžia į seselių ' 
mokyklas, nes žino, kad šioj! 
mokykloj ir Dievas gyvena ir 
vaikutis iš jos išeis su didesniu 
žinių bagažu ir pilnesnis jaunuo 
lis ar jaunuolė. ,

O kai jų parengime sienos

4

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
DEŠIMTMETIS

Lietuvių Bendruomenės kūri
mosi kelias yra gana sunkus. 
Darbo labai daug, o kliūčių dar
bui irgi labai daug. Bet koks 
visuomeninis darbas reikalingas 
lėšų, juo labiau kultūrinis dar
bas. Bendruomenės paskirtis — 
lietuvybės ir lietuviškos kultū
ros išlaikymas, ugdymas. Bet 
tai dalykai, kurie mums, palin- 
kusiems į materializmą, atrodo 
nepraktiški ir nenaudingi. Ši
taip j dalyką žiūrint, pinigų 
klausimas pasidaro dar sunkes
nis.

Nežiūrint visų trūkumų, kliu 
čių, stabdžių ir visokių erze
lių, Bendruomenė nenumirė ir 
vis stipriau bando statyti savo 
žingsnius.

Maždaug prieš vienuoliką me
tu įsikūrė ir Bostono skyrius. 
Buvo daug bėgiota, šnekėta, siū ;
lyta, atmesta. Ieškota kelio ir i spaudžia žiūrovus, jiems ir se- 
platformos, ant kurios visi — selėms yra džiaugsmas ir įver- 
senieji ir naujieji be jokių poli
tinių ir kitokių įsitikinimų ir nu 
sistatymų galėtų sutilpti, turėtų 
bendrą kalbą, bendrus tikslus.
Buvo stengiamasi kaip galint 

V daugiau įtraukti senosios kar-

tinimas bei atlyginimas už tą 
visą sunkų darbą.

PASKUTINIS ŠIŲ METŲ 
SUSIRINKIMAS

Ateitininkai sendraugiai gruo
tos ateivių, tikintis, kad naujie- džio g j turėjo paskutinį savo
31 savaime visi įsijungs. Pir
muoju šio skyriaus pirmininku 
buvo pakviestas jau čia gimęs 
adv. John J. Grigalus. Buvo 
pasikviesti atbėgę žvejai su pra
nešimu ir ta proga išnaudota ir 
ateinantiems į susirinkimą duo
ta pasirašyti lapelis, kad įstoja 
nariu. Keletas šimtų pareiškimų 
buvo užpildyta. Ir šių eilučių 
autorius, kuris daug prakaito 
išliejo beorganizuodamas šį sky 
rių, džiaugėsi, kad pradžia yra 
daugiau negu graži.

šių metų susirinkimą. E. Užgi
ris, kuris yra baigęs Urbanos 
universitetą ir dabar studijas 
gilina Harvarde, kalbėjo apie 
Amerikos universitetus. - Dau
giausiai sustojo ties vidurio A- 
merikos universitetais, nes jis 
juos geriau pažįsta. Yra galvo
jama, kad Amerikos studentas 
lepšis. Nors gal visai taip ir 
nesą, bet tame posakyje esą 
tiesos. Prelegento nuomone yra 
dvi studentų rūšys; studentai 
ir “studentai” .

Šiam dešimtmečiui paminėti gie antrieji dažniausiai pasi. 
buvo suruoštas specialus minė- renka lengveSnius dalykus ir 
jimas. Į jį buvo atvykęs ir Cent ,miversitetus baigia lengvai lai.

'įro Valdybos pirm. Jonas Ja
saitis iš Chicagos. Pagerbus mi 
rusius narius, pakviestas garbės

ką praleisdami. Be prezidento 
rinkimų veik nesidomi politika.
Neieško ir gal būt neturi didės- 

preadiumas: J. Jasaitis, F. Kir- nilĮ idėjų Kubos įvykiai 
ša, J. Vaičaitis V, Kbickas, O, „e ,]idcsni() stlsidomėjimo. 
Ivastaene, J. Sonda ir J. Gri- , Amcrikos ,iotuvių studmtų skai 
galus. Minėjimas pradėtas Ame Įžius didėjai Q skai.
rikos himnu, kurį paskambino 
A. Januškevičienė. Skyriaus 
pirm. S. Griežė - Jurgelevičius 
padarė trumpą dešimtmečio, ap
žvalgą. Centro valdybos pirm. 
J. Jasaitis jautriu žodžiu kalbė
jo apie tremtinių atsiradimą šio
je šalyje, apie pareigas savai 
tautai ir tėvynei. Apie pasaulio 
neteisingą ir nehumanišką tai
ką, kuri mus paženklino D.P. 
vardu. Skatino dirbti ir išlikti 
lietuviais, atiduodant savo duok

eius mažėja.

Diskusijose dalyvavo dr. Lei- 
monas, dr. Kaladė, V. Kulbokas 
ir kiti. Buvo siūloma ieškoti 
didesnio ryšio ir bendradarbia
vimo su jaunimu. Jaunučių or
ganizavimas yra vienas iš svar
besniųjų udžavinių. Bostone jau 
nučiams šiais metais vadovavo
I. Ambroziejienė. Jų skaičius 
iš 7 pakilo iki 14. Moksleiviai 
veikia silpniau. Juos pasiėmė

1%

eurrent dlvldend

Lietuvai ir lietuvių tautai. O globoti studentės: Audronė Ba
kai tai atliksime, drąsiai galėsi- |-------------------------- ----------------
me pažvelgti partizanui ar Si
bire kenčiančiam į akis.

Bendruomenę sveikino Lietu
vos garbės konsulas adv. A.
Shalna su ponia, apygardos pir
mininkas J. Vaičaitis, Tautinės 
s-gos ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos vardu A. Matjoška, Mote
rų klubo vardu P. Kalvaitienė j 
ir buv. pirmasis skyriaus pirm. 1 
adv. JI Grigalus. ;

Meninę programą atliko T. j 
Babuškinaitės - Vasyliauskienės 1 
baleto mokinių grupė ir A. Gus- 
taitienės vad. dramos sambūrio 
dalyviai — R. Ausiejutė, J. Ja- 
šinskas ir A. Veleniškis. Minė-Į 
jimas baigtas Tautos himnu.

KAI SALĖ NESUTALPINA '
DALYVIŲ

Gruodžio 9 d. Šv. Petro pa- ' 
rapijos mokyklos vaikučiai, va
dovaujami Jėzaus Nukryžiuo
tojo seselių, turėjo savo kalėdi- i 
nę eglutę. So. Bostono High 
School salė niekados, net ir Va
sario 16 minėjime nebūna tiek 
pripildyta, kaip šiame mokyk
los parengime. Ga'l sakysime, 
kad su vaikučiais ir tėvai atei
na. Tai bus tik dalis tiesos.
Seselės moka organizuoti ir į-

on Investment bonn*
4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Investmento bonus mokame 4^% dividendų kas pusmeti ir 

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

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

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

POPULAR German Brandy .......
KRON Brannvin Aųuavit .............
VODKA, 80 proof ....................  I
HOUSE of STUART, Scotch Whiskey 
RIGGADONNA, Imp. Vermouth .... 
AMBASSADOR Vermouth .............

Kanados industrialisto Holt našlės bute, Bermudų salose, Nassau mieste, posėdžiauja prez. Kennedy 
ir Britanijos min. pirm. Macmillan.

rūnaitė ir Irena Lendraitytė. 
Tikimasi, kad ir čia reikalas 
pasitaisys.

Į naują valdybą išrinkti: Juo 
zas Vembrė, Bronė Vasienė, My 
kolas Šimavičius ir Zuzana Ku
omi enė iš Brocktono. Šiais me
tais vadovavo: Jurgis Straz
das, O. Baltienė, I. Ambrozie
jienė, Zuzana Kueinienė ir Ta
das Aleksoms.

— Bostono mišrus choras 
Lavvrence. Gruodžio 9 d. Bos
tono mišrus choras, vadovauja
mas muziko Juliaus Gaidelio, 
koncertavo Lawrence. Choristai 
džiaugiasi mielai klausytojų su
tikti ir prel. P. Juro šiltai glo
bojami.

—Adv. John J< Grigalus, ži
nomas iš čia gimusių lietuvių 
veikėjų, yra pakviestas naujai 
išrinkto gubernatoriaus Peabo- 
dy į jo inauguracijos komitetą. 
Gubernatoriaus inauguracija į- 
vyks sausio 5 d.

— Pamaldos ir paminklo pa
šventinimas. Gruodžio 23 d. 10 
vai bus laikomos šv. mišios už 
a. a. Stasio žyžniausko sielą. 
Velionis yra buvęs gimnazijos 
mokytojas, o vėliau miškinin
kas. Priklausė ateitininkų send 

! raugių organizacijai ir būdamas 
i jos valdybos nariu atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Visi velionės ar
timieji ir pažįstami, ypatingai 
visi ateitininkai prašomi daly
vauti šv. mišiose ir paminklo 
pašventinime.

— Baltic Fliorist gėlių bei 
dovanų parduotuvėj, 502 E. 
Broadway, yra ir lietuviškų kny 
gų centras. Čia rasite “Drau
gą”, kalėdinių atviručių, kny
gų ir kt.

Phoenix, Ariz.

DAUG TURISTŲ
Tur būt dėl politinių neramu

mų iš Floridos šaltesnio oro, ne 
kaip paprastai būdavo žiemos 
metu, šiais metais labai daug 
turistų pasuko į vakarus. Ari
zona ir California yra daugiau
sia lankomų vietų šiuo metu. 
Dar niekad negaudavo tiek laiš 
kų su paklausa palaikyt butus, 
moteliuose, hoteliuose ir kitur, 
net iš nuolatinių Floridos gy
ventojų, ne tik iš šaltųjų Ame
rikos vietovių.

Phoenixe oras labai gražus, 
i saulėta ir temp. dienomis sie
kia net 85°.

KRONIKA
— Paulina Urbutienė po sun

kios operacijos pasveiko ir nuo 
širdžiai dėkoja ją lankiusiems 
draugams ir pasiuntusiems laiš
kų, gėlių ir dovanų. Ypatingai 
dėkoja už globą poniai Oksas 
iš Los Angeles, Em. Josen ir 
sūnums Kazimierui ir Ernestui 
Chicagoje.

— Romualdas Stasiūnas po 
operacijos Memorial Hosp. tai
sosi savo namuose priežiūroj 
žmonos ir sesers. Dėkoja ,vi- 
siems jį užjautusiems ligoje.

— J. ir D. Vyšniauskai, jau
niausioji pora iš Rochesterio, 
apsirūpino gerom tarnybom ir 
jau įsigijo nuosavus gražius na
mus Phoenixe ir žada įsijungti 
į visuomeninę lietuvišką veiklą.

— A. ir B. Urbonai — par
davę savo įmonę lapkričio mėn. 
atvyko iš Chicagos ilgesniam 
poilsiui į Phoenixą. Apsistojo 
Rimavičių “Barbara Motei”, iš 
ten žada vykti į Californiją lan 
kyti giminių ir pažįstamų.

Laukiame daugiau lietuvių iš 
visos Amerikos Phoenixe.

J. R-nė

WHERE SO LITTLE 
MEANS SO MUCH!

Won’t you send a little- bit 
of what you spend for your 
Christmaš, to Father George 
and us Poor Indian Boys and 
Girls. Father has to take care 
of over 300 of us.
Dear Father George:

To help you take care of your 
Little Indian. Children at St. 
Joseph’s —- enclosed find.

Name
Address ...........................................
City ............. Zone . . State

We Uve at:
St. Joseph’s Indiana School 
Chambcriain, South įtakota

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumu

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

KALĖDŲ ŠVENTES DŽIUGINA
visus, kaip didelius, taip ir mažus. Tas džiaugsmas bus žymiai di
desnis, kai turėsite lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia į pa
galbą ateina BRIGHTON BAKERY sav. Feliksas
Mackevičius, kuris yra užsitarnavęs visų pasitikė
jimo, o ypatingai šeimininkių, kurioms jis teikia 
pagalbą iškilmių progomis, bet svarbiausiai tai KA
LĖDŲ ŠVENČIŲ proga.

F. Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune, 
Nepriklausomoje Lietuvoje, o dabar jau yra visų 
lietuvių ir kitataučių mėgiamas Čikagoje.
AUROROJE — Stienes Delicatessen, River & Galina Sts.; ST. 
CHARLES, Blue Goose kraut., 301 W. Main St., ROCKFORDE, 
Pacemaker kraut., 519 Martisano St., ir ELGIN’E, Mack’s Grocery, 
4th St., prie Lord’s Park.

Artėjančioms Kalėdų Šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir 
šeimininkių bendradarbiavimo, kad užsakymus duotų kaip galima 
anksčiau, kad galėtų visokiais gaminiais aprūpinti laiku ir visus. 
Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, dabar 
kepa ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkucheną). Visi 
gaminiai bus pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir 
atatinkamais papuošimais.

Savo užsakymus perduokite telefonu VIrginia 7-1250 tuojau 
pat ir galėsite ramiai laukti Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

PASKUTINE DATA YRA GRUODŽIO 21 DIENA

BRIGHTON BAKERY
2457 VVest 46th Place, Chicago 32, III.

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Gruodžio meti. 19 — 31

$4.39 C COCKTAILS Manhattan or Martini .... bot. $2.55
$3.98 C GHIANTI, Import, Vynas ........................ 98
$3.29 š AUGSBURGER Beer, 24—12 oz. bott. case $4.7t 
$4.98 J Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro 
$1.15 f tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.

88č > KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 19 B

SOLEMN
CHRISTMAS NOVENA

• at the

National Shrine Of The 
Infaait Jesus Of Prague

Dec. 17 to 25
Offer the Christ Cliiid a gift of your Novena 
prayers. Join this ClirisLmas Novena and 
tise the eonvenient petition form below. A 
Novena pamphlet and a pi'ivate Novena 

prayer which can be used at home wiU be 
sent to you.

’Tbfi more yeuhonorfae 
the more i wiII blėst vėir

BNTHBONED STATUS 
In the National Shrine-

| □ Employment
□ Improved Health

I □ Council in Decision
□ Conversion to Faith

Į □ Defeat of Communism 
I □ Happ.v Marriage

□ Ketum , to Sacraments
□ Thanksgiving
□ Poor Souls
□ Persons in Service
□ AVo-rld Peace
□ ..................................................

. My Ch.ristinas Gift to the Infant’s Shrine.
Name..............
Address....................................................................................... .. .............................................

Mail promptly to: Father H. S. BARTNIK, 'Shrine Director 
NATIONAL SHRINE OF THE INFANT .JESUS OF PRAGUE 

__ Dcpt. C.P. ___ ____ ___  ____ ____ Prague, Oklahoma _

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

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

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.
.....-

WESTWOOD LIQUORS
2441 W. 69th St., Chicago, Ilk, PR 6-5951
KING’S RANSOM, Scotch Whiskey 

94 proof 4/5 $6.19
•VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .......... $1.75

★★ OTTARD SPECIAL, Prancūzijos
kom jakas 4/5................  ...................................$4.75

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

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

★ * LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
liu dėžė ....................................... ........................ $5.10

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

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

★★ URQUELL PILSENEE, Čekoslovakijos
alus, 24 butelių dėžė . .. .......... ................... $8.50

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

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesnį kiekį 
pristatome j namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

KALĖDŲ SENELIS CRANE SAVINGS BENDROVĖJE
Gruodžio 15 ir 22 d. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieną 
vaikai, lydimi tėvų, nemokamai bus nufotografuoti 
drauge su Kalėdų Seneliu. Taip pat galės laimėti 
įėjimo dovanas (door prizes).

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

Pasinaudokite "Draugo” Classified skyriumi
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ALT VALDYBOS POSĖDIS SAVAME 

BIURE

groiTAMEf® SENtlK®

Susie Smith Kalėdų dieną 
švęs savo 109-tą gimtadienį. 
Ji atvyko į Chicagą iš Arkan- 
sas prieš 20 metų. Senukė gy
vena 1359 S, Peoria.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

♦«o»nt>»in»

♦ «»t».......... .
REAL ESTATE 

> * »-».• ♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»»«

Gruodžio 15 d. Chicagoj įvy- 
ko Amerikos Lietuvių Taryfcos 
valdybos posėdis naujose ALT 
biuro patalpose, 6818 So. Wes- 
tem Ave.

Dalyvavo 8 valdybos nariai: 
E. Bartkūs, T. Blinstrubas, dr.
K. Drangelis, dr. P. Grigaitis, 
A. Rudis, dr. VI. Simaitis, L. 
Šimutis ir J. Talalas,

Pirmininkavo L. šimutis, sek
retoriavo dr. VI. Šimaitis.

Buvo išklausytas pirmininko
L. šimučio pranešimas apie ALT 
valdyos pastaruoju laiku atlik
tus darbus, iš kurių paminėti
ni: pasiųsta padėka Kanados 
m misteriui pirmininkui Diefen- 
backer ir užsienių reikalų mini- 
steriui Green už Lietuvos kon
sulato pilną pripažinimą ir Pa
baltijo kraštų laisvės reikalavi
mo rėmimą. Iš abiejų valstybės 
vyrų buvo gauti ALT adresuo
ti labai šilti raštai su padėka 
dėl Kanados vyriausybės žygių 
įvertinimo.

Taip pat pasiųstos telegra
mos JAV prezidentui J. F. Kelt 
nedy ir JAV ambasadoriui prie 
Jungtinių Tautų Stevensonui su 
pasisakymu prieš įsileidimą ko 
munistinės Vengrijos delegaci
jos į Jungtines Tautas ir taip 
pat pasisakyta prieš panaikini
mą JT rezoliucijos smerkian
čios Vengrijos laisvės judėji
mą.

Išklausytas pranešimas apie 
ALT pirmininko, dalyvavimą Chi 
cagos Lietuvių Tarybos konfe
rencijoje.

Toliau buvo patvirtinta dviem 
metam sutartis su Don Varno 
legiono posto vadovybe dėl pa
talpų nuomos ALT biurui. Pa
talpos gautos nemokamai. Pa
tvirtintos remonto sąskaitos ir 
kiti smulkūs ūkiški reikalai.

Plačiau aptarta Vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės 45 
metų minėjimo akcija ir priim

tas atitinkamas planas, kad šis 
minėjimas ir kova dėl Lietuvos 
išlaisvinimo būtų Amerikos lie
tuvių visuomenės tinkamiausiai 
pravesta.

Nutarta išleisti anglų kalba, 
biuletenį, .skirtą plačiajai visuo
menei, apie esamą pavergtos 
Lietuvos padėtį ir ALT žygius 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Vliko darbams paremti pa
skirta piniginė parama.

Posėdis vyko labai vieningoje 
ir darnioje nuotaikoje su pilnu 
pasiryžimu stiprinti ateities A- 
LT veiksmus kovoje už Lietu
vos laisvės atgavimą.

ALT Biuras

Viskas yra niekas, ir tik mirtis 
yra amžina. — N. Mazalaitė

Moteris yra. angelų maistas, 
jeigu tik jai nevadovauja velnias.

Shakespeare

PATIKRINO DAUG PALIKI 
MŲ

Chicagos palikimų teismo 
teisėjas Robert Dunne pernai 
patikrino 9,350 testamentų. Bai 
giantis šiems metams, jis yra 
peržiūrėjęs per 9,000 testamen- Į 
tų. Chicagos rajono advokatai ; 
ima $30 ir daugiau už testa
mento surašymą. Kaina pri
klauso nuo įdėto darbo ir pali
kimo dydžio.

10 m. mergaitė Jude Mewis par
abeno automašina savo motiną 

namo, kai ši bepirkdama dovanas 
susilaužė stuburkaulį. Mergaitė 
parvairavo mašiną klausydama 
savo mamos instrukcijų.

A Chrisfmas ■■■■■■ 
gift that will Į 
be treasured 

alvvays!
Now yo» remy purchase 
ftb© only album. ©f its kind 

».»••• by mail • • • •

An album of selected Music of Faith by the 
Famous Choir of the Cathedral of the Immacu- 
late Conception, under the direction of the Very 
Rev. Msgr. Richard Hiester .....

DEHNIS DAY, Soloist
n,__  Ali proceeds derived from the sale

J of this album go to CAMP ST. 
-į MALO, a summer camp for boys of 

F JKlt g oll creeds.

Available in bofh Monaural and Sterea

DDIf'C IK !n<:ludi'’3I IyILjC !□ Mailing Charge.

Send Check or Money Order to
CAMP ST. MALO 1MPROVEMENTS, Ine. 
P.O. BOX 745 OENVER, COLORADO

MRS. JEANNE IACINO—National Chairman

Smoke Your 0wn Turkey For The Holidays
— in —

“SMOKY JOE”
The First Firo Placc or Patio Sm.okeboti.se

Converts in Seeonds To Chareoal Rroiler for Steaks & Burgers 
Imagine! Juicy. tender and delicious smoked meat of turkey, Ham, 
roasts or ribs tiiat actually melts in your moutb. professionally prepar- 
ed by you. ‘‘SMOKY JOE'S exclusivc “watcr-baste” principle cookft 
and bastės- with moist smoke which revolvcs a.round the meat, elimin- 
ating tvatehing, tending or bother. Cook up to 20 pounds or one huge 
turkey. Cooking ehart furnished tvith cach unit.
gūprise your family or friends tvitli “SMOKY JOE” as a Christmas 
gift. by mailing your check or money order to “SMOKY JOK” for 
$24.95 and it wi.il be shipped anytvliere in lite U.S.A. freight prepaid. 

Extra Special Price of $21,95 for five units or mare.

Dept. NH. — Mail Check to

“SMOKY JOE”
2206 CALHOUN IIOUSTON, TEXAS

THE HEALTH SPOT 
OF THE MIDWEST!

FOR MEN AND WOMEN
Are you nervous, ti.red, run down? 
Do you have r.heumat.ic aches and 
patus? Since 1880. oper 300.000 
pcople have been treated for 
Aithrilis. Neuritis, Sciatica, Lum
bago; Inflammatory Goiit Kidney 
and Nervous Atlments.

• Low yveekly or monthly rate
• Open All Year

Tite Oi'iginal
MINERAL SPRINGS HOTEE 

AND BATH HOUSE 
Phone CH 3-5458; Okawville, III,

MninflMss
TV-RAOI3AI - (JUOST. REKORDERIAI

, STEREO FONOGRAFAI -PLOKŠTELĖ!
ANTENOS - BATERIOOS -LEMPr 

E L. VIRT. PRIETAISAI-LAIKROL_ 
Vitkum iumluutloi kulnai Ir garantijų

ELES
PUTES
OŽIAI

13321 S. Halsted St- CLIFFSIDE4-5665

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

M O V I NG
J, NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III.

vestuvių nuotraukos IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE:

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

(Ineorporated) 
EDVARDAS UUIS, sav.

T E L E V I Z IJ R S
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3,
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

f. H I 6 L I N A S
2549 W. 69th St. II a., PK 6-1063

DĖMESIO!

I Gražiy vizitinių kortelių
reikia

DRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CBTCAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500

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

Del senatvės parduoda gerą. mūro 
namą. $400 nuomos men. Įmokėti 
$5,000.

Mūro namas, 6 kamb. 47 p. lotas. 
Alyva šildymas. Gera vieta. Reikia 
geri) ranki,. $17,900.

Rezidencija pagal madą. 6 kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys. Daug vertingų priedų. 16 metų 
statyba. Verta $32.000

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

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

6 kamb. mūras. Arti 66-os ir Ca
lifornia. Moderni vonia, gazu šildy
mas. Garažas. Verta $18,500.

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

Trys butai. Geras namas, vieta ir 
pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės 
pamatyti. $1 7.800.

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

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

5 butų mūras, prie parko. Apie 
$500 nuomos mėn. Naujas gazu šil
dymas. Reikės parduoti už $44,400.

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

Brighton Parke. 2 butai ir biznis. 
2-jų aukštų apkaltas med. Reikia 
pataisyti. Prašo $1 5,800.

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

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

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

Ant dvigubo sklypo. 2 namai, mū
riu. ir med. po 3 būt. Garažas, nau
ja elektra, atskir, apšilti. Pajamų 
$3 20 mėn. Gage pk.. tik $26,000.

7 metų 2x5 mūr.," 30 p. sklypas, 
nuom. už 2 aukštą $150 men. Į va
kar. nuo Gage p., tik $34,500.

7 kamb. mūr. graži virtuvė, ply- 
' tel. vonia, 2 a., garažas, 30 p. skly- 
' pas. M. parke, tik $16.500.

Viskas nauja ir motiem., 2x3 %, 
dideli ir gražūs kamb. šiidym. gazu, 
alum. langai, 2 a., garažas, platus 
sklyp. Nuomos $190 mėn., 65 ir Ke
dzie. Tik $17,900.

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

1J4 a. B ir 4 kamb. 50 p. sklypas, 
labai gražūs butai, iškelti vamzdž., 
2 a,, mūr., garaž. ją. parke, $33,500.

Pasirinkimas investicijai: nuo 4 
iki 30 apartmentų nūosav., “rooming 
house”, moteliai su mažais jmokėji- 
mais.

6 i/a 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 butų i»o 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26,400.

5 Imtai ir biznis. Labai geroj įdė
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 metu mūras, Brighton 
p. Tik $21,800.

2 butų mūras. Geros pajamos, 
Gage p. $18,600.

Liuksus 6 kamb., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai Įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 akrai ąžuolyno, su namais, kai
na tik $7,000, įmokėti $1,000.
: Naujas 3 , mieg. mūr. platus skly

pas, šild. gazu. $300 Įmokėti, 
i P, ABROMAITIS REALTY 
11005 Porter, UCmont, UI., CL 7-0075

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

HELP WANTED — MOTERYS

REGISTERED NURSE 
ANESTHETIST

Needed A t Once!
Salary Open

50-Bed General Hospital 
also

MEDICAL LABORATORY 
TECHNICIAN

Reg. Preferredly 
Malė or Female — Salary Open

X-RAY TECHNICIAN
Salary Open

Liberal Personnel Policies 
Write or Call Administrator

LEMOS B, WARNE 
HOSPITAL & CLINIC

207-213 Mahontongo Street 
Pottsville, Pennsylvania

COOK
Woman to cook 

for bank lunch room
10:30 A. M. to 1:30 P. M. 

Four days per week 
Steady

THE IRVING BANK
6005 W. Irving Park Rd.

HELP WANTED
»»♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

VYRAI

TOOL AND 
DIE MAKERS

• A-l MEN ONLY
EXPERIENCED IN TOOL

AND DIE SHOP W0RK 

lst AND 2nd SHIFT

LAYSTROM MFG.
3900 W. PALMER ST.
Apply after 8:30 a. m.

PROGOS-OPPORTUNITIES

FOR LEASE
Iįnuom, Texaco Service Station. 

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

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA

>♦♦♦ ♦ » « » ♦
Mūr, 5'apačioj ir 3 viršuj. Gara. i Mūr. naujas, 2x5%, platus lotas, 

aas: 30 p. botas. M. p. $16,900. atskiri šildymai. Gage p. $39,800.
Mūr. 2x5. Atskiri šildymai gazu. i Med. 4 kamb., 33 p. lotas, gazo 

M. p. $21.500. I šildymas, M. p. $10,250.
Mūr. 6 kanib. 30 p. lotas. Gara- Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 

zas. 67 ir Artesian. Tik $16,800. priedų, M. D. Tik $20,600.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sfh St., HE 6-5151

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

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

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

3 liūtų mūr., 6—5--3 kamb. Mūr. 
garažas. Arti 55 ir Kedzie. ?30,500.

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

2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
garažas. Rright. Pk. skubiam par- ’ hia. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
davimui $19,900. wood. Tič $17.000.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
i. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

Mūr. 4 kamb., 80 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par
ke.

CICERO—BERWYN
812,500 medinis. 4 ir 2 kamb.

Mūr, 2 po 4, Brighton Pke! $17,*00. ' Rūsys, pastogė, garaž. Gazo šiluma.
1 $10,500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 irMūr. 3 metų, 2

Marųuette Parke.
po 6% kamb. kr:iut;;vgs patalpa, Geras pirkinys

»«- c , „ . ' v, , i nagingam žmogui.Mur. 5 ir 0 kamb. Brighton Parke. 83,000 — įmokėdami
$22,500. » — ■

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

dair prieš i Kalėdas galite persikelti j pirmos 
rūšies 5 kambarių namą.

ŠATAS REALTY
4936 VV. 15 St„ Cicere

Tel: OL 0-2233; OL 2-8907

Namai, lotai, 
bimiai.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd St. I

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

i A. Norkus Real Estate
LA 3-3384 2405 W. 51st SL WA 5-5036

SU MAŽU IMOKĖ,nMU
10 metų mūr. 4 kamb. namas. 37 

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

2x5 Įž VISAI NAUJAS MUR.
Marųuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

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

SAVININKAS IŠSIKELIA Iš 
CHICAGOS,

6 metų 5% kamb. mūr. namas ant 
35 pędų, sklypo, -Ąžuolo medis. Gazo 
šildymas. 1 % mašinos garažas. Me
talinė tvora. Geęa proga! $18,900.

9x4 — TIK §43.000
2 aukštii mur. prie 60-os ir Da- 

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

KAS NORI GVVETI
Ir kartu turėti kokią nors preky

bą — štai tinkamas mūr. namas su 
patalpa krautuvei ir 6 kamb. butu! 
Šildymas alyva, Dvigubas garažas. 
Šiuo metu; namas duoda $200 mėn. 
pajamų. Kaina $15,000 -— arba tin
kamas pasiūlymas-.

TAVERNA, 3x3, 1x4
2 aukštų mur. Marųuette Pk. Ap

sauga nuo potvynio. Alum. langai 
$32.000,

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlhrook 5-6015

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

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

i. 2—4 gerai užlaikytos med. Pilnas
> beism. centr. šild. gar. $18.700.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 55 pėdų sklypo. Lūxus 
butas — geros pajamos. $35.000.

REAU ESTATE. NOTARY PUBUIC

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

CONTRACTOR S

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B O S 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949 
2301 W. 69th SU Chicago

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmalinaml ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, F 
m. garantija. Dedame naujas “epo- 
per-alloy” rinas—‘“gutters”; niekad 
nereikia dažyti, Kaina ta pati kalj 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauka 
“Tuckpointing”, Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadi* 
□lala.

LA 1-6047, RO 2-8778
re-ee e

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. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ’’ 
‘Draugas”.

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

Vienlntėllal 18 beturiu turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenue 

Olūvago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

Perskaitę “Draugą”, duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje epauB- 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
dtus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

Remkilc tuos kuriu skrlbimus matui “Drauge”

Platinkite “Draugą” Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’*

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486-5158

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO).
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkinlul' 

GA 5-5867

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET M LT AL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 9, UI.

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

Pirkite JAV Apsaugos 

B o n u s I

Sm.okeboti.se


Dail. E. 
proga i

Lehman, Quakertown, Pa,, nupiešė Baltųjų Rūmų Red. kambarį, kurį Kennedy 
lovanojo Baltiesiems Rūmams.

na. Kalėdų

CHICAGOJ III APYLINKĖSE
BRIGHTON PARK MOTERŲ rašas pasipildė dar 17 naujų V. Budraitis ir Z. Gerulaitis.

KLUBE f narių. Jais labai apsidžiaugta Po susirinkimo visi vaišinosi ir
Brighton Park Lietuvių Mo-1 ir nuoširdžiai palinkėta sėkmm dalinosi įspūdžiais.

—Jotijos Jonasterų klubo priešmetinis susirin- i gai darbuotis klubo naudai ir ge 
kimas įvyko grriodžio 6 d. Dir- i rovei. Klubas baigdamas savo- 
kio svetainėje. Susirinkimą ati- Į veiklos metus paskyrė 15 dol. 
darė pirm. A. Burba, pranešda- ■ žurnalo Lituanus leidimo reika- 
ma, kad mirė Antanas Rupšys Į ląms. Be to, per laikraščius—
ir Vincas švirmickas, dviejų na • Draugą, Naujienas ir Sandarą džio 3 d. pasirodė Vaiki} teat-
rių vyrai. Narės mirusiuosius i duoti apmokamus Kalėdų—Nau ras, vad. A. Brinkos. Jaunieji
pagerbė susikaupimu ir pareiš- jų Metų sveikinimus. Tarp ki- išpildė vaidinimėlį ir pagiedojo.

VAIKUČIŲ PER RADIJĄ 
PASIRODYMAS

Per S,. Barčus radiją gruo-

KELIAUJANT PO KARIBŲ SALAS

kė šeimoms užuojautas.
Parengimo komisija — Con-

nie Budrick, Bernice Žemgulis
ir Julia Sacauskas pranešė, l sekančiais metais. Šiapi reika- 
kad šokių vakaras gražiai pa- i lui sutvarkyti išrinkti —- Z. 
vyko. į Gerulaitis, J. Janulaitis, J.. Jur-
Rengimo komisija: Adela Bur kšaitis ir P. Sideravičius. 

ba, Estelle McNamee, Bernice Renkant klubo valdybą, na- 
Žemgulis, Antanina Grigonis, riams vienbalsiai prašant, buvo 
Adele Šankus, Anastazija Wil- perrinkta ir patvirtinta sekan- 
liams ir Helen Vengeliauskas tiems metams tas pats sąstatas
pranešė, kad šokių vakaras su — M. Neberiežienė — pirm., A. toraitytė, A. Totęraitytė. Taip ę Johnsoriui trafiko nusikalti- 
pamarginimais įvyks šeštadie- j Bacevičius — vicepir., R. J ‘ T* ■
nį, gruodžio 29 d. Dirkio sve- deravičius — sekr., St. Braniš-
tainėje. Visas pelnas skiriamas ka — ižd., J. Jurkšaitis — fin. 
Šv. Panelės Marijos Nekalto j sekr. ir parengimų komisijos 
Prasidėjimo parapijos naujos vadovas. Metinį klubo knygų 
bažnyčios statybai. Į naują patikrinimą atliks išrinkti kon-
valdybą išrinkta pirm. — Ade
la Burba, vicepirm. — Julia Sa- 
čauskas, nut. rašt. Estelle Mc
Namee, fin. rašt. Bernice Žem
gulis, kas. Adele Šankus, ka
sos globėja Connie Budrik, ko- 
resp. Adela Burba. Grabnešės 
— Adela Burba, Julia Sadaus
kas, Connie Budrik, Julia Do- 
veatt, Antanina Grigonis, Mar- 
eella Saugis, Barbara Byer ir 
Suzanne Gestar. Knygų revizi
jos komisija: Mary Radziukė- 
nas, Mary Urbelis ir Heleri. Ven 
geliauskas.

Be to susirinkimas' nutarė po 
$10 sveikinimams skirti Drau
gui, Naujienoms ir Sandarai, 
Hines ligoninės veteranams, So
phie Barčus, ir Margučio radi
jo valandėlėms. kiekviena "sekmadieni. ’ . Balf° va3us NewarKO kolon1'

Pranešta, kad serga narė Em ^ar tebeeina. Aukos ren-
ma Bouris. Narės ligonę aplan- SALĖS STATYBA j karnos aukų lapais ir išsiunti-
kė ir įteikė dovaną. Po susirin-, įnėtais laiškais. Švenčių proga
kimo vaišes parūpino Suzan-Į parapijos naujos salės staty- Į parodykime savo meiię Kristui 
ne Gestar, Helen Vengeliauskas ba jau veik įpusėjo. Iki Kalėdų j žodžiais,^ bet darbais. Paau-
ir Ana Mulolis. 1‘“1 'J~’ 1"

Metinis susirinkimas įvyks
sausio 3 d. 8 v. v. Dirkio salėj,
4500 S. Talman Avė.

Adela Burba
METINĖ ŠAKIŲ APSKRITIES 

KLUBO SUEIGA

Gruodžio 8 d. buvo sušauk
tas J. Budriko salėje, Ciceroje, 
metinis gausus šakių Apskri
ties klubo susirinkimas. Susirin 
kimą atidariusi pirm. M. Nebie- 
riezienė pateikė žinias apie pa
sisekusį klubo 25 metų sukak
ties minėjimą. Sekr. P. Sidera
vičius perskaitė praeito susirin 
kimo protokolą ir pateikė ži- 
žias apie klubo stovį. Parengi
mų komisijos pirm. J. Jurkšai
tis smulkiai išdėstė visas jubi
liejinio minėjimo pajamas ir iš 
laidas. Gauta pelno..

Šiame susirinkime narių są-

ta ko nutarta išspausdinti nau 
jas nario knygeles ir įstatus. 
Tas darbas bus atliktas jau tik

Programoje, be mokytojų K.
Čepienės ir Magd. Šulaitienes, 
dalyvavo šie mažieji dainuoto
jai, skambintojai ir deklamuo- 
tojai: R. Čepaitė, E. 'Šilkaitis,
I. Giečiūtė, 3 m., V. Giečiūtė,
2 m., V. Sobieskytė, J. Dusei- į 21 metų, jie galės laikyti eg- 
kaitė, D. Petersonaitė, B. Bau- ! zaminus į reguliarią policiją, 
žąitė, D. Bružaitė, V. Žygas, O. j aR TAI BUVO GREITAS

trelės komisijoj! — St,.. Būda.

Mūs ų k o1 o n i i o s e
Newark, N. J.

PAMALDŲ TVARKA

didesnę auką Kalėdų švenčių 
proga.

i Taip pat ir kalėdojant, kuris 
prasidės po Naujų Metų, bus

Šv. Trejybės bažnyčioj kūčių j renkamos aukos — pinigai dėl 
dieną išpažinčių bus klausoma statybos, kad be didesnės sko-

los galėtumėm užbaigti tą gra
žų parapijos pastatą.

Prel. Ig. Kelmelis, 
kum. P. Totoraitis ir 

Komitetas

BALFO VAJUS

nuo 3 ir 7 vai.
Bernelių mišios 12 vai. nak

tį. Per mišias dalinama šv. Ko
munija.

Gruodžio 25 d., Kalėdų šven
tėse, mūsų bažnyčioje šv. mi
šios bus: 8, 9, 10, 11 ir 12 vai. i 
Per Naujus Metus mišios, kaip 
kiekvieną sekmadienį.

statyba turėjo būti baigta.. Bet ekime, įdėkime auką į prisiųs- 
dėl nenumatytų priežasčių, Sta- laišk^ ir sugrąžinkime Balfo' 
tybos darbai užsitęsė. Sekančių' va>us komitetui. Komitetą su-1 
metų pirmoje pusėje, Neivarko daro Balys Šarkenis,
liet parap. jau tikrai pasipuoš Izabelė Dilienė, VI. Audėnas it 
ne eiliniu pastatu, bet didingu, Pirm- kun- R Totoraitis. Jeigu, 
moderniškai, su oro vėsintuvais visi duosime ,tai, kad ir ne po 
įrengtomis dviem didelėmis sa- dauS duosime, susidarys daug. j 
lėmis ir keturiais kambariais-;Dabar Balfui reikalingos pini-, 
klasėmis ginės aukos, nes senų rūbų per-Į

siuntimas pasidarė beveik neį-
SalėS statyba iš parapiečių 

reikalauja didelio pasiaukojimo 
— reikalauja pinigų. Kiekvieno 
parapiečio yra šventa pareiga j 
prie statybos prisidėti. Aukos 
renkamos lankantis po namus.
Kalėdų švenčių proga kviečia-

manomas. K. P. T.

Aklieji Amerikoje

Amerikoje yra 77 mil. gyven 
tojų nešiojančių akinius. Iš jų! 

me mielus parapiečiūs ątsilan- virš šešių milijonų nešioja va- j 
kyti į mūsų lietuvišką bažnyčią, , dinamus “contract lenses”, aki- 
į lietuviškas pamaldas, ir tuos j nius priklijuotus tiesiog prie , 
parapiečiūs ir lietuvius, kurie t akies. Jeigu visi nešiotų apsau- j 
ir toliau gyvena, pamatyti nau- < gos akinius prie darbo, tai akių 
jai kylantį pastatą ir suteikti j sužeidimų sumažėtų 90%. (

Domininkonų respublikoje ir 
(Haiti žiemotojų ir turistų ne- 
idaug. Vietiniai gyventojai dėl 
j to kaltina Kubos įvykius, ta- 
, čiau man atrodo, kad Domini- 
i konų respublikos priešrinkimi
niai vidaus neramumai, apie ku 
riuos rašoma ir Jungtinių Vals 
tybių spaudoje, ir Haiti respub
likos visuotinis ekonominis su
smukimas ir netvarka yra svar 

j blausios priežastys, kurios at- 
' baido turistus, nes čia pat pa
šonėje esančiame Ruerto Rieo 
ir kitur jų pilha.

Keliaudamas nuo Puerto Ri-
co toliau į pietus per Mergaičių Iro Pašto ženklą ir šis laiškas 
salas Antigua, Guadeloupe, Do- bus ^siųstas dar iš Barbados 
minica, Martinika, St. Lucia ir oro keliu, nes kitokio susisieki-
kt., paskutinę savaitę buvau vi
sai nutolęs nuo civilizacijos. 
Daugelyje vietų net Coca-Cola 
nebuvo galima gauti. Tik Mar- 
tinikos saloje teko šiek tiek at
sikvėpti.

O šiaip, pakepa kokį žiogą ar 
driežą, prideda dar kokių žolių, 
sutrina ir sako: . “Delicious! I 
hope y’ll enjoy it”, ką darysi, 
užsimerki ir valgai, bet iš tik
rųjų nėra jau taip blogai. Tie 
žiogai ir driežai skanūs, o be to 
jie čia dar turi tokio gėrimėlio,

Chicagoje
JAUNUOIJAI GALI RLTl 

POLICININKAI
Jaunuoliai 17-18 metų, norį 

tapti Chicagos policininkais, re
gistruojasi gruodžio 17-29 d. 
centrinėje policijos nuovadoje, 
1121 S. State. Pradedamoji al
ga bus $4,074 metams. Sulaukę

Gasnerytė, A. Žygas, R. Janu- 
gait y tė, R. Sekmokaitė, V. . To-

VAŽIAVBIAS

pat dalyvavo ir A. Kirvaitytes mo ^įlietą už greitą važiavimą, 
vedamos kanklininkės: J. Rui- |Johnson viešai laikraščio skil- 
bytė, D. Bakaitytė, R. Lamp- !įySe skundžiąsi, kad bilietas 
šaltytė, G. Navickaitė, R, Jony-j jam jgduotas neteisingai. Jis 
naitė, D. Chodeckaitė, D. Bar- važiavęs 5 mylias į valandą nu- 
mutė, R. Deksnytė, V. Chodec- I Sįatytoje 10 mylių į valandą 
kaitė, P. Pakeltytė, R. Šiililylė. izonoje- Koks tai greitas važia

vimas?

Chicagos policininkas išrašė ®: 3v°alvavakryto

FUTBOLO ŽAIDIMAS IR 
MIRTIS

Constance Wilfred, 333 Engle- 
wood av., paleido šešis šūvius į 
savo vyrą, kai jis atsisakė ją 
išleisti į futbolo žaidimą, kurį
ji norėjo pamatyti. Vyras mirė. i {uimiiiiiiigiiiisiiiiiiiililllllllllllllllllllll

A. A.

EMILIJA RUDYTĖ
Gyveno 1951 Canalpoi-t Avė.

MirS gruod. 18 d., 1962, su
laukus 74 m.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Antrašavos par.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sesuo Elzbieta Ponzevičiene, 
sesers vaikai: Juozapas, jo 
žmona, I.ouise, Stella Grėben, 
jos vyras Jonas, Bolesldvas, jo 
žmona Plorence, Antanas, jo 
žmona Marijona, Danny, Con
nie Kubilius, jo žmona Stella, 
Frances Jallnke, jos vyras 
Henry ir kiti draugai ir pažį
stami..

Priklausė Tretininkų Dr-jai.
Kūnas pašarvotas Petro Gur

skio koplyčioje, 718 W. ISth 
Street.

Laidotuves įvyks ketv., gruo
džio 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldi! bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo, sesers vai
kai ir kiti giminės.

Laidot. direkt. Petras Gurs
kis. Tel. SE 3-5711.

Skausmo valandą, mirus jos brangiam tėveliui

A. + A.
VINCUI AUSIUKAIČIUI,

su miela IRENA AUSIUKAITYTE-KERELIENE kartu 
liūdi ir

ŠATRIJA

vadinamo “Rum”. Tai tokia tru 
pūtį patobulinta “melasinė”, ga 
minama iš cukraus nendrių. Iš
geri jos pora kaušelių ir viskas 
praeina. Baisiai gerai virškina 
visokius vabalus.

Oras čia šiltas ir drėgnas. 
Temperatūra dienomis apie 
90° F ir naktimis ne ką tenu
krinta. Apskritai, jei norite ge
riau suprasti, tai įsivaizduokite 
biauriausius karščius Chicago
je ir visus nemalonumus padau
ginkite iš dviejų.

Šiaip taip gavau iš vieno neg-

mo su pasauliu čia nėra. Ne
bent koks svetimas laivas atsi
tiktinai užklysta.

Išvykstu į Trinidadą, o iš ten 
per Olandų Antilių salas, iš kur , 
į Chicagą. Izidorius Bartkus.

PERKU IK PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

0312 S. Westem GR 6-8592 į
Atdara 11-4 ir 6-8

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J- Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

10%, 20%. SO% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 y, VVest 95tb Street 
Chicago 42. Illinois 

Tel. GA 1-8654 ir GR 6-4339

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki peni. 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie 
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 ii 

Vakaruškos pirmai

VISOS PROGRAMOS IŠ W0P.’ 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Cbicugo 29, m.

lllllllllllllllllillllliililllllililiilllilllllliri

MEE-RAMME 
Funeral Directors

Families who have attended or 
services will always remember 

the dignity of finai rites. 
Large Off Street Parking

3918 Irving Park Rd.
Tel. IR 8-00838 

HAROLD J. SCHLOR, Mgr.

A. A.

Wšlliam Wenslow
Gyveno Doįvagiac, Michigan.

Mirė gruod. 17 d., 1962,
5:30 v. p. p., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
kaviškio apskr., Slabadą par.

Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Barbora Gulbin, žentas 
Stanislovas, suniks Kazimieras 
Stencel, marti Lucille, 8 anū
kai. Thdmas Krank, Robert 
Aušriai, Barbara Kazlauskas, 
Charles Stencel, J r.. Dolores 
Knoverek, Maria n, Goyer ir 
Eleanore Stencel, 22 proanū- 
kai. kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio P. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., gruo
džio 20 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą, Po pamaldi} 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žen
tas, marti anūkai ir pi-oauūkai.

Laid. direkt. Jurgis P. Rud- 
minas, Tel. YA 7-1138.
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JADVYGAI MATUSEVIČIENEI, 
jos mielai motinai mirus1, gilios užuojautos 
reiškia

Sofija ir Domas Adomaičiai 
Prudeneija ir Vytas Bičkai 
Olga ir Vladas Jakubėnai

.L F. EFDE1KSS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARĄUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wc-st 7lst St. Telef. GRovehili 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-0 J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

M4S sa WESTERN AVB.

TRIS MODERNIŠKOS 
jur-condiTionbd koplyčios

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

2424 W. 69fch STREET 
2314 W. 23rd PLACE

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

4348 S. CALIFORNIA AVĖ,
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

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

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIN

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

bUZAUaKŲ niLLd uuihigia
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PB 8-0884

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Z
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IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

X šv. Kryžiaus parapijos 
Moterų d-ja Kalėdų eglutę ruo
šia mokyklos vaikučiams gruo
džio 21 d., penktadienį po pietų, 
mokyklos patalpose. Vaikučiai 
bus apdovanoti.

X Viena geriausių dovanų 
yra Draugo prenumerata. Ją 
dovanojusį apdovanotasis atsi
mins kasdieną ištisus metus. 
Draugo dienraštis šiuo metu 
duoda daug įvairių lietuviškų 
žinių, kokių nerasi jokiam ang
liškam laikraštyje, deda daug 
lietuviškų nuotraukų, kas šeš
tadienį išeina su dideliu kultū
riniu priedu, kuris medžiagas 
talpina ne mažiau negu kiti sa
vaitraščiai. “Draugo” bendra
darbių tarpe rasi pačias geriau
sias mūsų literatūros ir moks
lo jaunąsias ir senąsias jė
gas.

X Lietuvos Vyčių 36 kp. 
bendra Komunija bus gruodžio 
23 d. 10 vai. šv. mišių metu 
Švč. M. Nekalto Prasidėjimo 
parap. bažnyčioj.

X Dr. Jonas Byla, neurolo
gas, kaip skelbia Šv. Kryžiaus 
ligoninės biuletenis, naujagi
miui padarė operaciją, panau
dodamas Spitz-Holter vožtuvus. 
Naujagimiui smegenyse buvo 
vandens, kuris operacijos būdu 
pašalintas, kad nepagadintų šir 
dies. Kaip skelbia minėtas biu
letenis, tai yra pirma tos rū
šies oepracija Šv. Kryžiaus li
goninėje.

X Alici.jos Zalvis- Datts ir 
dr. Walterio Kirstuko sutuok- h 1 
tuvės įvyks Chicagoj sausio 5 ; , 
d. Jaunoji yra iš Los Angeles, 
Calif., kur buvo šv. Kazimiero į 
parapijos choro narė.

X Antanas Rėklaitis perda
vė Pasaulio Lietuvių archyvui 
Lietuvių Veteranų sąjungos 
Ramovės Centro Valdybos se
nesnes 45 bylas (3,822 lapų) ir 
sąjungos išleistas knygas (4). 
Kitos organizacijos savo senes
nes bylas turėtų taip pat ati
duoti šiai'įstaigai saugoti.

X Apie šių dienų stigmati- 
zuotuosius ir kitus sunkiai iš
aiškinamus įvykius galima ras
ti visoj eilėj knygų. Tai kun. J. 
Burkaus Teresė Neumanaitė, 
kun. V. Rimšelio, MIC, Tėvas 
Pijus, kan. Musumeci (versta 
M. Pulausko, MIC), Verkianti 
Dievo Motina Sirakūzuose. Kny
gos gaunamos “Drauge”.

X Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis — Dr. Vydūno skyrius 1963 
m. vasario mėn. 9 d. Pakšto 
salėje ruošia Kaukių balių. Pla
tesnės informacijos bus pa
skelbtos atskiruose skelbimuo
se. (Pr.)

X Laikrodžių, žiedų ir kitų 
papuošalų jūs galite labai pi
giai įsigyti naujoje krautuvėje 
ir siuntinių persiuntimo įstai
goje Nedzinskas Gift Parcel 
Service, 4065 Archer, Chicago 
32, III., tel. YA 7-5980. (Sk.)

X Ateitininkų ruošiamame 
Naujų Metų sutikime gros 
Kęstučio Siliūno orkestras. (Vie
tas į sutikimą galime rezervuo
ti skambinant šiais telefonais: 
LA 3-0302 arba HE 4-1175.

(Pr.)

TERRA
3237 West 63rd Street, Chicago 29, III.

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

Iki pat Kalėdų parduotuvė atdara — kasdien iki 9 v. v., šešt. 
—, iki 6 v. v., sekm. — 12—4 v. v.

— Atvyko iš Lietuvos. Pas
kutiniu metu Los Angeles pa
siekė Pranas ir Kotryna Saka
lauskai iš Suvalkų Kalvarijos, 
dar šią vasarą palikę Lietuvą 
ir jos vargus. Sustojo pas savo 
dukrą p. Shimkienę, gyv. Long 
Beach, Gal. Ji rūpinosi ir savo 
tėvelių atsiėmimu. Atvykusieji 
abu yra senyvo amžiaus žmo
nės.

— New Yorko vyrų oktetas
sekantiems metams išrinko sa
vo reikalų vedėju Romą Kezį, 
62—15 69 Place, Middle Village 
79, N. Y. Iki šiol šiose parei
gose ibuvo Vytautas Alksninis. 
Okteto vadovas yra Aleksas 

IMrozinskas. Dainuoja — pirmi 
i tenorai: Alfonsas Ilgutis ir Vy- 
' tautas Daugirdas, antri teno
rai: Romas Kezys ir Juozas Na 
kutąvičius, baritonai: Kęstutis 
Simanavičius ir Vytautas Alks
ninis, bosai: Leonardas Ralys 
ir Vytautas Aukštikalnis. Pa
skutinis okteto pasirodymas 
buvo gruodžio 1 d., kur jis at
liko dalį programos Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy 
gardos rengtame Maironio mi
nėjime. Sekantis okteto pasiro
dymas bus sausio 19 d. Klai
pėdos krašto atgavimo minėji
me New Yorke.

— Stasys ir Judita Paškau- 
skai, neseniai su šeima atvyko 
iš Kanados ir įsikūrė Los An
geles. Įsikurti padėjo Jakubau
skai ir Alice Dotts.

— Vacys Matulis 1962 m. 
vasarą baigė Eastern Michigan 
universitetą, gaudamas maste- 
rio laipsnį iš biologijos. Nuo 
rudens dėsto biologiją Seaholm 
High aukštesniojoj mokykloj 

■ Birminghame, Mich. Vacys Ma 
tūlis Michigan universitetą bai
gė 1960 m. bakalauro laipsniu, 

! vasaros metu dirbo biologijos 
srityje Eree, Mich., o rudenį 
tęsė studijas. Buvo gavęs sti
pendiją. Jaunojo mokytojo tė
veliai gyvena 1055 Broadway, 
N. W., Grand Rapids 4, Mich.

— Edvardas Bartkus išrink
tas Los Angeles Vyčių kuopos 
pirmininku. Edvardas yra čia 
gimęs vyras, vedęs vytę Eleną 
Varkalytę, augina įdukrintą 
dukrelę ir leidžia vieną lietuvį 
jaunuolį į kunigus, kuris- netru
kus baigs šv. Kazimiero kole
giją Romoj.

— Algirdas ir Elzbieta Pui- 
kūnai savo pirmgimį sūnelį Los 
Angeles Šv. Kazimiero bažny
čioj pakrikštijo Edmundo Jono 
vardais. Krikšto tėvai buvo 
Talen ir Dana Vebeliūnaitė. Ta 
proga Sylmar, Calif., kur Pui- 
kūnai turi pirkę gražius namus, 
įvyko vaišės, kuriose dalyvavo 
visi Puikūnų šeimos artimieji 
giminės ir draugai.

Sol. S. Baras ir sol. Stankaityte dainuoja duetą.

MUZIKOS AIDAIS

Gruodžio 8 d. Roeslando apy 
linkė gyveno šventiškoj nuotai
koj. Buvo dviguba šventė: baž
nytinė ir kultūrinė.

Pirmą kartą įvyko aukšto ly
gio koncertas, kurį suorganiza
vo Roselando Lituanistikos mo 
kyklos Tėvų komitetas. Progra
mą atliko: St. Baras, D. Stan- 
kaitytė ir A. Vasaitis.

Koncertinėj daly sol. S. Baras 
padainavo St. Šimkaus “Oi au- 
gin, augin”, Karnavičiaus ariją 
iš operos “Radvila Perkūnas” 
— Jonušo daina, Banaičio “Aš 
per naktį”, ir operų arijų.

Danutė Stankaityte padaina
vo: Čerienės “Lietuvos laukai’,’ 
A. Račiūno “Ar atminsi?”, La- 
menskienės “Aguonėlės’’ ir sve
timų kompozitorių kūrinių. Taip 
pat solistai padainavo pora du
etų.

Alvydas Vasaitis paskambino 
Šopeno ir Bethoveno kūrinių ir 
akompanavo solistam.

Kiekvienas po koncerto klau
sia, kaip pasisekė? Visai natū
ralu. Nebūdamas muzikas “ex 
professo”, negaliu duoti tiesio
ginio atsakymo. Tačiau, šiems 
mūsų garsiesiems solistams jau 
yra davę atsakymus žymūs mū 
sų ir kitataučių muzikos kriti
kai. Susirinkusi publika soli
stams parodė nepaprastą prita
rimą gausiais plojimais ir šauk 
smais.

CHICAGOS ŽINIOS
AR ATVYKS MONA LISA 

Į CHICAGĄ?
Chicagos meras Richard Da

ley kreipėsi į Prancūzijos vy
riausybę, prašydamas, kad Leo 
nardo da Vinci kūrinys Mona 
Lisa užsibaigus meno parodai 
Washingtone, būtų rodomas ir 
Chicagos meno institute. Mona 
Lisa laivu atplaukia į Ameriką. 
Ji yra apdrausta 100 mil. dol.

ADAMOWSKI IŠEINA PRIEŠ 
DALEY

Cook apskrities respublikonų 
partijos centrinis komitetas 7-2 
balsais išrinko Bcnjamin Ada- 

‘mowski būti tos partijos kan
didatu į Chicagos miesto merus 
balandžio mėn. rinkimuose.

KODĖL NEUŽBAIGIA 
MOKYKLŲ?

Šių metų rugsėjo mėnesį 26,- 
024 studentai Chicagoje pra
dėjo lankyti aukštesniąsias mo
kyklas. Po keturių metų tiktai 
65 procentai gaus diplomus, ki
ti bus išstoję iš mokyklų. Auk
lėtojai yra susirūpinę išstoju
sių skaičiumi.

LĖKTUVAS IŠGĄSDINO 
ŽMONES

Sprausminis JAV laivyno ko 
vos lėktuvas, kurio bazė yra 
Glenview, per klaidą numetė 
tuščią atsarginį gazolino tanką, 
kuris įpuolė į Audubon mokyk
los kiemą, 3500 N. Hoyne av. 
Laimė, kad tuo laiku kieme ne
buvo vaikų. Daugelis gyvento
jų išsigando manydami, kad tai 
buvo bomba.

St. Kancevičius, čia gimęs lie 
tuvis, pagarsėjęs kalbėtojas ir 
programų vedėjas amerikiečių 
tarpe, laimėjęs daug konkursų, 
pravedė šio koncerto progra
mą. Kitataučiams pristatė soli
stus ir pianistą abiem kalbom.

Po koncerto solistams ir pia
nistui buvo įteiktos kuklios do
vanėlės. Jas įteikė Lituanisti
kos mokyklos mokiniai. Koncer 
tą globojo Visų Šventųjų para
pijos kleb. kun. P. Lukošius.

Po koncerto tėvų komitetas 
surengė kavutę mūsų muzi
kams pagerbti. Kavutės metu 
muzikai nuoširdžiai pasikalbėjo 
su Roselando apylinkės lietuvių 
atstovais.

Čia buvo pagerbti ir šio kon
certo pionieriai: kun. tėvas 
Vaišnys ir L. Lazauskienė. L. 
Lazauskienė nemokamai treni
ruoja apylinkės lietuvių vaiku
čius ritminėje gimnastikoje. Be 
to talkininkauja ir vietos litua
nistikos mokyklai, rengiant į- 
vairius parengimus.

Šio koncerto surengimas pa
reikalavo didelių pastangų iš 
tėvų komiteto atstovų: inž. E. 
Vilko (pirm.), K. Petreikienės 
ir A. Viktoro. Jie talkininkau
jant tėvams ir kitiems geros 
valios lietuviams, įdėjo nemažą 
indelį į šios apylinkės kultūrinę 
veiklą. J. Plačas

MOTERYS PERKA SKUSTU
VŲ

Sunbeam korporacija Chica
goje išdirba elektrinius skustu
vus. Pareigūnai stebisi, kad 
moterys perka ir naudoja 40% 
visų Sunibeam išdirbtų skustu
vų. Visoje šalyje 15% moterų 
naudoja elektrinius skustuvus.

KALĖDŲ ŠVENTĖMS 
PARŪPINKITE 

MAŽIESIEMS BATUKUS!
KAINOS NEBRANGIOS!!

Pritaikome batukus 
bet kokio amžiaus 
vaikams—turinčius

stambesnes kojytes, 
arba laitai siauras. 
Mūsų rūpestingas

dėmesis ypač krei
piamas tiksliam 
vaikų batų pritai
kymui.

ORTOPEDINIAI
Korektyviniai—Ištisi kurpaliai— 
Pigeon-Toe—Duodame skirtingų 
dydžių porus.

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

Mne Fomffy Foofweo? SJnęa f 904
63rd and Western 

PKospect 4-3000

"Kur Jūs begyvėntumet—yra ver
ta nuvykti pas Shapiro!”

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 704S So.Claremont Avė., Chicago 36, Illinois

SNAIGIŲ KARALIENĖ

Prieš Kalėdas dažnai prade
da snigti. Snaigės krinta visoje 
savo grožybėje. Kartą aš ste
bėjau snaiges. Viena snaigė iš
siskyrė iš kitų savo skaisčiu 
žibėjimu. Aš ją pavadinau snai 
gių Karaliene. Aš girdėjau įdo
mų pasakojimą, kaip ji tą var
dą gavo.

Vieną kartą, prieš Kalėdas, 
žmonės ėjo į mišką eglučių pa
sirinkti. Nuėjo ir vienas sene
lis. Kol jis surado gražią eglu
tę, visiškai sutemo. Nebematė 
tako, kuriuo galėtų grįžti na
mo.

Pradėjo snigti. Tarp krintan
čių snaigių, senelis pamatė, ta
rytum žiburėlį. Jisai skaičiai 
švietė aplinkui. Įsižiūrėjęs se

Mažieji prie prakartėlės

Kalėdos, kurias geriausiai atsimenu

Aš visada laukiu Kalėdų. 
Kai maža buvau, laukdavau dar 
labiau.

Prieš vienas Kalėdas para
šiau Kalėdų seneliui laišką. 
Sau paprašiau lėlytės, tėveliui 
naujo automobilio, močiutei siu 
varnos mašinos, o mamytei ne
atsimenu ko. Laišką įdėjau į 
voką, užrašiau “Kalėdų sene
liui”, priklijavau pašto ženklą 
ir įmečiau į pašto dėžutę.

Kūčių rytą, pas mane atva
žiavo mano pusseserė Eglutė 
su tėveliais. Ji irgi buvo para
šiusi laišką Kalėdų seneliui. 
Kūčių diena mums atrodė labai 
ilga. Mes žiūrėjome pro langą 
ir laukėme, kada danguje pasi
rodys pirmoji žvaigždutė. Tik 
tada galėsime valgyti Kūčių 
vakarienę. O po to ateina Kalė
dų senelis. Tik dabar mes pri
siminėm, kad laiškuose Kalėdų 
seneliui neparašėme savo adre
sų. Eglutė net iš kito miesto 
atvažiavo. Kaip Kalėdų senelis 
mus suras? Tada mes paėmė
me didelį lapą popieriaus, nu- 
piešėm Kalėdų senelį, eglutę, 
dėžes su dovanėlėmis ir para
šėme: “Mielas Kalėdų seneli,
Eglutė ir Danutė gyvena čia 
apačioje”. Dar prirašėme ang
liškai “Santa Claus Welcome!” 
Tą lapą pakabinome ant mūsų 
namo durų rankenos iš lauko 
pusės. Tada vėl atsisėdome prie 
lango ir laukėme kol sutems 
Žmonės, eidami pro šalį, susto
davo, perskaitydavo kvietimą 
ir, nusišypsoję, eidavo toliau.

Atėjo Kūčių vakarienės lai
kas. Man ir Eglutei pasidarė 
neramu. Abi bijojome susitikti 
su Kalėdų seneliu. Po Kūčių 
vakarienės mes stengėmės būti 
toliau nuo durų, o pro langą vi
sai nebežiūrėjome. Staiga prie 
durų kažkas paskambino. Mud
vi su Eglute apsikabinom ir 
bijojom pajudėti iš vietos. Ma
ma nuėjo durų atidaryti. Ji

nelis nustebo, būta tik snaigės, 
bet labai gražios.

— Gražioji snaige, — tarė 
senelis, — ar tu vėjelio neša
ma, negalėtum man nušviesti 
kelią iki namų?

— Gerai, mielasis seneli, — 
tarė snaigė, — man gaila pa
klydusių žmonių. Su malonumu 
aš tau pašviesiu kelią iki na
mų.

Senelis buvo laimingas pasie
kęs namus. Atsisveikindamas 
su snaige jis jai tarė:

— Geroji ir gražioji snaige! 
Nuo šio vakaro tu žibėk šimtą 
kartų šviesiau. Visi pamatę ta
vo grožį, tegul vadina tave 
snaigių Karaliene!

Danguolė Stončiūtė.

kvietė mus greičiau ateiti. Su-
' siėmusios už rankų atsargiai
ėjome prie durų. Kalėdų sene
lio jau nebebuvo. Stovėjo dvi 
didelės dėžės. Ant jų buvo už
rašyti mūsų vardai. Nudžiugu
sios puolėm prie dovanų.

Dabar Eglutei 13, o man 
10% metų. Šiais metais mes ne- 
rašysim Kalėdų seneliui laiškų 
ir neprašysim dovanų. Mes ma- 

1 nom, ' kad jis žino, ko mes no
rim gauti ir kur mes Kūčių die
ną būsim. Baltas Dobilėlis

KALĖDOS
Greit jau bus ir Kalėdų šventė. 

Mes vaikai jos labai laukiame. 
Bus graži eglutė, ateis Kalėdų 
senelis su dovanėlėmis. Bus 
linksma ir smagu! Man paaiš
kino, kad ne dėlto reikia laukti 
Kalėdų. Pirmiausia Kalėdos yra. 
Dievulio gimimo diena, apie tai 
reikia ir galvoti. Aš myliu Die- 

ivulį ir į jį meldžiuos. Bet aš 
j laukiu Kalėdų eglutės ir sene- 
j lio su dovanėlėmis. Gal Dievu
lis ir nesupyks?

Audronė Šuopytė, 
Bridgeporto Lit. m-los HI sk. m.

Roselando, III., Lituanistinės mokyklos veikėjų dalis pernykščia
me Kalėdų eglutes parengime, kuris buvo gruodžio 30 d.

Piešė Gintaras Plačas
lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KALĖDŲ BELAUKIANT
Turiu aš Imažą skautišką širdelę, 
Ir tu, sesute, ją turi.
Uždekim 'mudvi joje po žvakelę, 
šventą Kalėdų laukdami.
Tėvynės meilė skaisti, kad rusentų, 
Sesių ir brolių širdyse;
Ir Gėrio Grožio spinduliai,

kad šviestų^
Mūsų keliuos ir mintyse.
Kad tyra, nuoširdžia, skautiška 

dvasia,
Kalėdų rytas sušvistų.
Ir gimęs Kūdikėlis ranka

šviesia,
Mūsų takus palaimintų.

Marija Eivaitė

MANO EGLUTE
Tai eglutės, 
Skambalėliai 
Skamba, skamba 
Tylutėliai!
Tai šakelės 
Plonos, žalios 
Švelniai pasupa 
Žaislelį.
(Eglė mano 
Tvoska, tvoska, 
Man gražesnė 
Ji už viską! y

GALVOSŪKIAI
I

Kai mažas buvau — ketu
riom dūdelėm dūdavau, kai už
augau — kalnus verčiau, kai 
numiniau — vestuvėse šokau.

(3 taškai) 
Atsiuntė Pranas Alšėnas

n
Vasarą žaliuoja, žiemą bal

tuoja. (1 taškas)
Atsiuntė L. Stakytė

III
Kokį lietsargį prezidento žmo 

na nešioja, kai lietus lyja?
(2 taškai) 

Atsiuntė A. Pračkailaitė
IV

Kaip aštuonis padalyti į dvi 
dalis, kad gautume nulį.

(2 taškai) 
Galvosūkių atsakymai ..

I
Maždaug per 500 metų, ar 

daugiau.
H

Svogūnas.
in

Arklys, žagrė, artojas.
IV

Abu turi gerai pataikyti.
I. Narūne




