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Lenkų komunistų 
kontaktai su

partijai parupo 
Vatikanu

BESIEKIANT EUROPOS VIENYBES

VARŠUVA. — Iš Lenkijos ko 
munistų partijos spaudos tenka 
susidaryti įspūdį, kad partija 
susidomėjusi kuo greičiau pra
dėti pasitarimus su Vatikanu. 
Ji nepatenkinta, kad Vatikanas 
buvo pasirašęs dalini susitarimą 
ne su Gomulkos valdoma Len
kija, bet su Vengrija. Partiniai 
organai (“Trybuna Ludu” ir 
kt.) susitarimą su Vengrija ver 
tina itin pozityviai, teigia, kad 
“Apaštališkasis Sostas supra
tęs socialistinės valstybės pa
dėtį ir reikalavimus”. Iš tikrų
jų, Vatikano - Vengrijos susi- 

* tarime paliesta žymiai mažiau 
klausimų, negu 1956 m. susita
rime su Lenkija. Taip pat ten
ka pažymėti, kad dabartinėje 
Lenkijoje katalikų gyventojų y- 
ra 95%, tuo tarpu Kadaro val
domoje Vengrijoje katalikai te
sudaro du trečdalius krašto gy
ventojų.

Lenkijoje aiški tendencija,— 
susitarti su Vatikanu, visiškai 
aplenkus kardinolą Wišinskį ir 
aukštuosius dvasininkus. Tiki
masi, kad tuo būdu pavyktų 
pakelti gomulkinio režimo pres
tižą. Rūpi ir propagandos su
metimai, nes vėliau būtų aiški
nama, kad vienintele priežasti
mi susitarti su Vatikanu bu- 

£ vę “ireakcimai’’ kardinolas ir 
vyskupai, kad jie pasižymį poli- 
tinėmis ambicijomis ir iš viso 
esą nusistatę prieš “socializmą”.

Iš Lenkijos- gautomis žinio
mis, po įvykusio komunistų par 
tijos suvažiavimo jaučiamas va
dinamos partizanų partinės gru 
pės įtakos sustiprėjimas. Dar 
Chruščiovo valdymo laikais tie 
“partizanai” pasireikšdavo su 
prieš Nikitos liniją nukreiptais 
puolimais. Dabar jie skelbia, 
kad tautos inteiresų vardu ten
ka kovoti prieš sionistus ir kos
mopolitus, nes jie skaldą tau
tą, jie, esą, buvę Chruščiovo 
bei jo reformų šalininkai patai
kaują buržuazinei ideologijai ir, 
pagaliau, jie esą per daug nuo
laidūs imperializmo ir kapitaliz
mo atžvilgiu. Pats Gomulka su- 
tinka, kad “kosmopolitinės” į- 

Kalendorius
Sausio 2 d.: šv. Pulgencijus.
Sausio 3 d.: švč. Jėzaus vardo, 

šv. Genovaitė.
Sausio 4 d.: šv. Titas.

takos esančios aiškios .tačiau 
pati kova su tomis negerovėmis, 
jo manymu, turinti būti atsar
gi-

Metams baigiantis “liaudies 
Lenkijoje” buvo laukta kai ku
rių asmeninio pobūdžio pakeiti
mų spaudos, propagandos ir ide 
ologijos srityse. Lenkų išeivių 
nuomone pakilsiąs, jaunimo or
ganizacijų ir partinių mokyklų 
auklėtinių vaidmuo.
Žmonių eilės ties kepyklomis 

Lenkijoje
Lenkijoje trūksta ir maisto 

produktų ir suvartojimo gami
nių. Pagal Varšuvos “Tygodnik 
Demokratyczny”, 1962 — 1963 
metais Lenkijoje buvo pagamin
ta netoli 18 milijonų tonų javų 
(prieš karą — 12.5 mil. tonų),

neša, kad didžiuosiuose krašto 
miestuose ir pačioje Varšuvoje 
žmonių eiles ties kepyklomis 
gali pastebėti tik saulei patekė
jus.

Pagal “Trybuna Ludu”, pie
no gamybos atžvilgiu Lenkija 
užimanti penktą vietą pasauly, 
tačiau labai dažnais atvejais pri 
trūksta pieno ligoninėse ir vai
kų namuose ar darželiuose. Vis 
ko nors trūksta. Nenuostabu, 
kad lenkas darbininkas klausia: 
kada susilauksime laiko, kai 
kepyklose gausim pageidaujamą 
duoną ar pyragą, ar susilauksi
me meto, kai krautuvėje galė
sime įsigyti šiltą rūbelį vaikam, 
kada specialistai reikiamai ap
skaičiuos, kiek vienam gyven-

tačiau... toji pati spauda pra- tojui tenka skirti mėsos? (E.)

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Prezidentas Johnsonas pa

sveikino Sovietų Rusijos prem
jerą Kosyginą ir prezidentą Mi
kojaną Naujųjų Metų proga, ra

joje, raudonoji Kinija nestovės 
rankas sudėjus.

— Kanados (įuebecko provin
cija tikėjosi, kad Proncūzijos fi-

gindamas juos prisijungti prie nansininkai padės provincijai in- 
jo plano kontroliuoti ginklų ga- vestuodami didesnes sumas į
mybą ir panaudoti visas kitas 
priemones taikai išlaikyti, kad 
visas pasaulis būtų saugesnis.

— Raudonosios Kinijos prem
jeras užvakar ragino sudaryti 
“plačiausią jungtinį frontą” A- 
zijoje, Afrikoje ir Lotynų Ame
rikoje prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes ir pasakė, jei Wash- 
ingtonas išplės karą Indo-Kįni-

pramonę. Prancūzų kapitalistai 
betgi nenori rizikuoti didesnių 
sumų ir iki šiol susilaukia žy
miai daugiau pasiūlymų iš Jung
tinių Amerikos Valstybių nei iš 
Prancūzijos.

VVASHINGTON, D.C. — Jung
tinių Amerikos Valstybių vy
riausybė stengiasi sušvelninti 
Šiaurės Atlanto sąjungos (Nato) 
nesutarimus, kurie ypač išryš
kėjo 1964 metų gruodžio vidury, 
je Paryžiuje įvykusioje Nato už 
sienio reikalų finansų ir gyny
bos tarybos konferencijoje. “The 
Nevv York Times” nurodo, kad 
prezidentas Johnsonas įsakė Pen 
tagono vadovams šiais metais 
visomis jėgomis stengtis atkurti 
vienybę Nato sąjungoje. John
sonas, toliau rašo laikraštis “pa
sirašė specialų nutarimą, drau
džiantį asmenims, susijusiems 
su Nato veikla, “skelbti bet ko
kius pareiškimus, kurie gali su
stiprinti Nato sąjungoje kilu
sius nesutarimus”.

Prezidentas Johnaonas buvęs 
nepatenkintas, kad kai kurie jo 
padėjėjai “vartojo spaudimą” 
svąjungininkams. Dėl to 1964 
metų gruodžio 20 d. jis pasira
šė memorandumą, skirtą valsty
bės sekretoriui ir gynybos sekre
toriui, kad jie savus talkininkus 
instruktuotų, jog Jungtinės A- 
merikos Valstybės nesiims jokio 
plano, kuris nebus priimtinas 
Britanijai ir Vokietijai, kad ne- 
sirašys jokios sutarties, kuri 
būtų sudaroma tik su vienu ku
riuo kraštu.

Anglijos ir Vokietijos 
'as

Anglai ir vokiečiai esą ne
patenkinti Jungtinių Amerikos 
Valstybių susitarimu su Pran
cūzija derinti atominę akciją ka 
ro atveju. Anglai aiškina: Pran
cūzija sulaukė palankumo iš 
JAV turėti savo nepriklausomą 
atominę jėgą, kai tuo tarpu Bri
tanija siekia atsisakyti kontro
lės savo atominei jėgai ir pavesti 
ją tarptautinei kontrolei.

Teigiama, kad be ryšio su Bri 
tanijos nepasitenkinimu Jungti
nių Amerikos Valstybių atomi
nės energijos komisija 1964 m. 
gale perspėjo Amerikos firmas 
neparduoti Prancūzijai reikme
nų, kurie padėtų Prancūzijai 
plėsti nuosavą atominę jėgą.

Atrodo, kad minėtas memoran 
durnas yra skirtas minėtiems ne 
pasitenkinimams apraminti.

Šiaurės Atlanto sąjungos (Nato) reikalai stovi politiniame centre

ninkai iš Washingtono, Londono 
ir Bonnos dabar nutarė veikti 
ne tik be Paryžiaus, bet ir už jo 
nugaros. Kaip tik šitaip vakarų 
Europos spauda įvertino Jungti
nių Amerikos Valstybių, Vakarų 
Vokietijos ir Britanijos nutari
mą 1965 sausio pabaigoje sušauk 
ti, dalyvaujant Italijai ir Olan
dijai, specialų užsienio reikalų 
ministerių pavaduotojų lygio 
pasitarimą daugiašalių atominių 
pajėgų sudarymo planams toliau 
pastūmėti.

Čia tankų nenaudojama
Laisvieji Vakarų kraštai yra 

apsijungę sąjungos ryšiais. Ta
čiau jie yra laisvi, dėl to nejau
čia reikalo būtinai laikytis griež 
tos sąjunginės politikos. Dėl to 
ir tankų čia niekas nenaudoja 
priversti laikytis tokios politi
kos, kaip sovietų buvo padary
ta su Vengrija 1956 metais, su
kilus vengrams patriotams prieš 
komunistinę sistemą. Čia sten
giamasi įtikinti.

Dę Gaulle politika
Tačiau Europoje nėra vieny

bės. Pačių prancūzų laikraštis 
“Combat” rašo, kad pirmiausiai 
generolas de Gaulle niekais pa
vertęs savo tautinę Europą, iš 
kurios vien tik Vokietijos laivas 
da? galėjo nuleisti inkarą. Jei 
prezidentas de Gaulle lošimui bū 
tų pasinaudojęs "šešiukę” (Bel
gija, Italija, Olandija, V. Vokie
tija, Liuksemburgu ir pačia 
Prancūzija — Europos Ekono
mine Bendruomene), tai dėl sa
vo populiarios asmenybės būtų 
galėjęs pasidaryti Europos va
du, o kartu ir Vokietijos respub
likos, kuri šiuo metu yra trečia
sis pramonės pajėgumo kraštas.

Pasitraukęs iš vyriausybės

naueris dar palaiko de Gaulle po 
litiką kai kuriose srityse. Bet 
Adenaueris jau nebėra vokiečių 
valdžios galva. Nebėra jis jau ir 
vokiečių krikščionių demokratų 
partijos vadovas, nors ir tebepir- 
mininkauja jai. Jo įtaka visuo
menei jau nebėra tokia reikš
minga, kad Prancūzijos prezi
dentas de Gaulle galėtų pagal jo 
nusistatymą rikiuoti savo politi
ką Vokietijos atžvilgiu. Vokieti
jos kancleriui Erhardui tenka 
rūpintis dėl to, kad Prancūzija 
tesėtų savo karinius įsipareigo
jimus, kad Prancūzijos atominės 
pajėgos jokiu atveju nesudarytų 
grėsmės ir kad vis aiškesnis da
rosi dalykas, jog generolui de 
Gaulle, kaskart vis labiau glau
dinančiam santykius su komu
nistiniais kraštais, mažai terū
pi Vokietijos saugumas, o taip 
pat ir tai, kad Vokietijos ūkis 
negali eiti ranka rankon vien 
tik su prancūziškuoju.

Atominės pajėgos 
Amerikiečiai nori šiaurės At

lanto sąjungos (Nato) rėmuose 
sudaryti bendras atominės pajė
gas, tačiau čia yra nesutarimų. 
Politiniai stebėtojai tų atominių 
pajėgų klausimu taip galvoja:

Projektas sudaryti bendras 
visų kraštų atomines pajėgas, 
kaip , naują karinę sandarą, yra 
kilęs ne iš karinio būtinumo, o 
iš reikalo išspręsti tam tikrus 
politinius klausimus, kurie truk
do Š. Atlanto sąjungos (Nato) 
vienybei. Tai apramintų Pran
cūziją ir V. Vokietiją ir visiems 
kraštams leistų pajusti, kad ir 
jie lygiai tokie pat verti, kaip 
ir anglai, laikyti pirštą ant myg
tuko tų atominių ginklų, kurie 
būtų amerikiečių žinioje.

Galime būti tikri, kad tie, kū

mais nuotykiais, būtų labai pa
tenkinti, jei nereikėtų jiems 
galvoti, kad ir V. Vokietija gali 
ten laikyti savo pirštą. Tačiau 
vokiečiai parodė susidomėjimą 
bendromis visų kraštų atominė
mis pajėgomis, ir kol kas nema
tyti, kas būtų pajėgus juos nuo 
to atbaidyti. Ypač Sovietų Rusi
ja piestu stoja, kad V. Vokietija 
neprieitų prie atominių ginklų...

Vakarų Vokietija šiaurės At
lanto sąjungoje (Nate) nori tu
rėti svaresnį žodį negu turėjo 
iki šiol, nes to reikalauja jos ir 
Europos saugumas.

De Gaulle pramato
Prancūzijai gerovę,

jei nebus sukrėtimų
PARYŽIUS — Prezidentas 

Charles de Gaulle Naujųjų Me
tų išvakarėse ragino prancūzų 
tautą dirbti sunkiau, kad galėtų 
pasipriešinti amerikiečių ekono
minei penetracijai ir Prancūziją 
laikyti nepriklausomą nuo Jung
tinių Amerikos Valstybių vado
vavimo.

Generolas de Gaulle, kalbėda
mas tautai Naujųjų Metų pro
ga, prancūzams gerovę pramatė 
1965 metais, jei “nebus didelių 
sukrėtimų namie ar kur kitur”.

buvęs Vokietijos kancleris Ade- rie turi reikalo su tais atomi-

— Jungtinių Tautų pilnaties 
susirinkimas, nieko nenuveikęs 
išsiskirstė iki sausio 18 d.

— Italijos prezidentas Sara
gat Naujųjų Metų sveikinime 
JAV prezidentui Johnsonui pa
reiškė, jog italų ir amerikiečių 
bendradarbiavimas pagelbės pa
saulio taigai išsilaikyti.

Britai siunčia karius į T. Rytus
Indonezija graso pasitraukti iš Jungtinių Tautų organizacijos

Oras
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę, šalčiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:31.

Chicagon atvyks
arkivyskupas Samore
CHICAGO. — Šio mėnesio pa

baigoje čia yra laukiamas at
vykstant iš Romos arkivysku 
pas Antonio Samore, kuris šiuo 
metu eina aukštas pareigas ka
talikų Bažnyčios Kurijoj Vati 
kane. Jis dalyvaus š. m. sausio 
27 - 29 d. Chicagos (Edgevvater 
Beach Hotel) įvykstančioj Cath
olic Inter - American Coopera- 
tion Program konferencijoj, ku
rioj jis skaitys svarbią paskaitą.

Arkivyskupas Antonio Samo- 
ra yra buvęs Apaštalų Sosto de- 
legatūros Lietuvoje sekretorius. 
Taip pat yra buvęs sekretorius 
Apaštališkoj delegatūroj Wash- 
ingtone. Arkivyskupas yra ge
ras ir nuoširdus lietuvių bičiu
lis. Jo tėviškės sode yra pasta
tytas lietuviškas kryžius.

Pauliaus VI-jo palanku
mas lietuviam išeivijoje 
ir kenčiančiai Lietuvai

ROMA. — Gautomis papildo
momis žiniomis Šv. Tėvas Pau
lius Vl-tasis, parodydamas di
delį palankumą lietuviams išei
vijoje ir kenčiančiai lietuvių tau 
tai, kun. dr. Praną Brazį, MIC, 
paskyrė tituliniu Želia vyskupu 
ir įpareigojo rūpintis Europos 
lietuvių dvasiniais reikalais.

Tuo tarpu dar nežinoma, kada 
bus naujojo vyskupo konsekra
cija.

Prancūzijos pozicija

Pasibaigus šiaurės Atlanto są 
jungos kraštų užsienio reikalų, 
gynybos ir finansų konferenci
jai (gruodžio 17 d.) gana aiškiai

JAKARTA — Prezidentas Su- 
kartno užvakar pasakė, kad In
donezija pasitrauks iš Jungtinių 
Tautų, jei Malaizija užims savo 
vietą šios tarptautinės organiza
cijos Saugumo Taryboje

Saugumo Taryba paskutinėje 
sesijoje išrinko Malaiziją į Ta
rybą vieneriems metams. Orga-

išryškėjo Prancūzijos ketinimas nizacija dabar atostogauja.
neleisti sudaryti daugiašalių 
atominių pajėgų nei Nato ribose, 
nei už šių ribų.

Susidūrę su Prancūzijos po
zicija daugiašalių pajėgų šąli

Kokia padėtis 
Kipre

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius U 
Thant šiom dienom pareiškė, 
kad padėtis Kipro saloje žymiai 
pagerėjusi, kovos liovėsi ir susi
tarimas nutraukti karinę ugnį 
vykdomas. Tačiau lieka poten
ciali galimybė, kad tarp graikų 
ir turkų kipriečių bendruomenių

kils pilietinis karas, pasakė U 
Thant.

Toliau Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius pasakė, kad 
politinis Kipro problemos sure
guliavimo kryptimi jokios pa
žangos nepadaryta. Todėl Kipro 
vyriausybei pageidaujant, dar 
trim mėnesiams palikta Kipre 
Jungtinių Tautų kariniai dali
niai iki 1965 metų kovo 26 d.

— Didelio graikų miesto lie
kanos. Afganistano šiaurėje, 
Pandžo upės rajone, Aichanu- 
mo miestelyje prancūzų arche
ologų ekspedicija rado didelio 
graikų miesto liekanas. Mano
ma, kad miestas egzistavo maž
daug prieš 2,300 metų ir kad 
jį įsteigė Aleksandras Makedo
nietis, įamžindamas pergalę, ku
rią jis laimėjo šiame rajone.

Sukamo Naujųjų Metų išva
karėse pasakė: “Indonezija at
sisakys Jungtinių Tautų organi
zacijos narystės, jei Malaizija 
bus priimta Saugumo Tarybos 
nare”.

Indonezijos 93 milijonų tautos 
vadas pasakė, jog jis ištrauks 
savo kraštą iš šios tarptautinės 
organizacijos, kaip kad jį at
šaukė iš 1964 metų Tokio olim
pinių žaidimų.

Sukamo, prezidentu “išrink
tas” iki gyvos galvos, vargina
mas inkstų ligos, paskelbė karą 
britų ginamai Malaizijos federa
cijai, kuri buvo suorganizuota 
1963 metais.

Indonezų vadas teigia, kad 
Malaizija buvo suorganizuota iš 
buvusių britų Mala jos, Singapū
ro ir dviejų Borneo valstybių 
teritorijų prieš žmonių valią, 
britų įtakai pietryčių Azijoje pa
laikyti.

Saugumo Taryba nubalsavo, 
kad Malaizija užimtų vietą Če
koslovakijos, kurios tarnybos 
terminas ten baigėsi.

Malaizijos vyriausybė pasku

tiniais keliais mėnesiais yra var
ginama ir erzinama indonezų 
partizanų išlaipinimų palei Mal
aizijos pasienius.

Malaizijoje dabar esą daugiau 
kaip 7,000 britų karių.

Londone gynybos ministerija 
užvakar pranešė, jog Britanija 
pasiųs 1,000 karių į Tolimuosius 
Rytus kelių dienų bėgyje, didė
jant Indonezijos grėsmei Malai
zijos federacijai. Sukamo pasi
ryžęs sugriauti Malaizijos fede
raciją.

KONGO PREZIDEN

TAS KASAVUBU
SAVO KRAŠTO 

REIKALAIS
Atsakė Saugumo Tarybai

LEOUOLDVILLE, Kongas — 
Kongiečių prezidentas Joseph 
Kasavubu užvakar davė supras
ti, kad jo kraštas atmes Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybos 
pasiūlymą paskelbti karines pa
liaubas Konge, kurį nori pasi
grobti komunistai sukilėliai.

Savo kalboje, Naujųjų Metų 
proga, Kasavubu pasakė: “Kai 
kurie kongiečiai, o ypač užsie
niečiai ir toliau galvoja, kad 
mūsų problemų išrišimas glūdi 
tautaos sutaikinime. Aš manau, 
kad problema ne tokiu būdu 
sprendžiama. Tie, kurie rūpina
si kongiečių sutaikinimu “jiems

čsssssssssssssRsssssssssssssasscssesssRaRa

pačių kongiečių reikalai”.
Kasavubu nepaminėjo specia

liai Saugumo Tarybos rezoliuci
jos Kongo klausimu, bet politi
niai stebėtojai galvoja, jog tai 
yra atsakymas Tarybai.

Rezoliucija, priimta 10 baisų 
(susilaikius Prancūzijai), sako: 
“Kongiečių problemos išsprendi
mas priklauso nuo tautos susi
taikinimo ir atstatymo viešos 
tvarkos”. Saugumo Taryba ragi
na Afrikos Vienybės organizaci
ją “kongiečių vyriausybei pagel
bėti, kad Kongo tauta apsijung
tų”. Kasavubu pasakė: Kongo 
tauta susitaikė, priėmė naują 
kongiečių konstituciją praėjusį 
pavasarį.

Dabar, kongiečių tautai pa
tvirtinus naują konstituciją pra
ėjusį pavasarį, kiekvienas turė
tų laikytis jos nuostatų, pasakė 
jis.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Belgija siūlo Kongo vyriausy
bei paskelbti paliaubas su komu
nistais sukilėliais.

Kongiečių premjeras Tshom
be atmetė šį JAV ir Belgijos pa
siūlymą. “Chicago’s American” 
(gruodžio 31 d.) vedamajame 
pareiškė, kad Tshombe pasirin
ko teisingą kelią. Ir paliaubų 
metu komunistai kongiečiai su
kilėliai žudytų baltuosius įkai-

rūpi užsienietiški interesai, o ne tus ir ūiisionierius.
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ATVIRYBE LAIKUI, IŠTIKIMYBE 
IDEALUI

Takiu šūkiu šaukiamas šešta
sis Ateitininkų federacijos kon
gresas Toronte, liepos 3—4 die
nomis. Kongreso šūkis ir pro
grama priimti federacijos val
dybos posėdyje, įvykusiame 
gruodžio 5—6 d. Putname, da
lyvaujant visiems valdybos na
riams ir studentų bei mokslei
vių specialiems atstovams.

Kongreso paskaitose ir dis
kusijose bus siekiama pabrėžti 
šių dienų ateitininko, kaip žmo
gaus, specialias užduotis ir pro
blemas. Pagrindinė kongreso 
paskaita, skaitysima iškilmin
game posėdyje sekmadienį (lie
pos 4), bus federacijos vado dr. 
Juozo Girniaus: “Ateitininkų 
idėjiniai pagrindai ir šių laikų 
uždaviniai’’. Paskaita rengiama 
su mintimi idėjiniuose ateitiinin- 
kijos pagrinduose ieškoti atsa
kymų į aktualiąsias šio laiko 
keliamas žmogaus problemas. 
Antroji paskaita, atidaromajam 
posėdyje šeštadienį (liepos 3) 
— “Žvilgis į ateitininką žmogų 
iš psichologinės pusės” — skai
toma dr. Antano Sužiedėlio, šeš 
tadienio popiečio posėdžiui ren
giamos kelių prelėgentų disku
sijos, svarstant tautinio ir reli
ginio identiteto reikšmę ekume

SVARBŪS METAI
Šie metai svarbūs visai lietu

vių tautai: jie iškelia mums 
baisią dvidešimtpenfcmečio su
kaktį nuo Lietuvos okupacijos. 
Silpnieji, žinoma, gilesnian nu- 
siminiman grims, stipresnieji 
didesniems darbams pasiryš. 
Ateitininkai save prie paskuti
niųjų turi skirti. Jų ilga kovos 
istorija už Lietuvos laisvę ir 
gerovę 1965-siais negali likti be 
naujų svarbių įnašų.

Žvalgantis savuose namuose, 
tuojau užkliūvame už federaci
jos tarybos rinkimų ir matome 
planuojamą kongresą Kanado
je. Taigi, lietuvių tautai skaus
mą primenančiais metais teks 
savo tarpe pabalsuoti ir kelio
nėn išsileisti. Svarbu, kad šie 
ateitininikijos įvykiai būtų vi
siems naudingi.

Kiekvienais rinkimais balsuo
jantieji duoda svarbius įgalioji
mus išrinktiesiems. Žinoma, kar 
tu ir pareigas uždeda, kurios 
tremtyje visada yra sunkios. 
Tačiau prieš įgaliojimus ir pa
reigas eina patys rinkimai. Jie 
turi būti tvarkingi! Tvarka reiš
kiasi žinojimu, kas gali balsuo
ti ir už ką balsuoti. Tvarka žy
misi ir kiekvieno asmens, turin
čio teisę, balso atidavimu. Pir
moji pareiga, kuriai mus ska
tina tvarkingumas ir susiklau
symas, yra balsuotojų įregistra
vimas vyr. rinkiminėje komisi
joje. P. šakelė

FEDERACIJOS TARYBOS 
RINKIMŲ REIKALU

Primename visoms sendrau
gių, studentų ir moksleivių vie
netų valdyboms užregistruoti 
savo vieneto narius federacijos 
tarybos rinkimams, prisiunčiant 
savo narių sąrašus su tiksliais 
adresais vyriausiai rinkimų ko
misijai. Pavieniai ateitininkai, ne 
priklausą šiuo metu jokiam vie
netui, registruojasi patys tie
siog rašydami vyriausiai rinki
mų komisijai. Vyriausios rinki
mų komisijos adresas: AE vy

ninio atvirumo šviesoje. Numa
tytos taip pat iškilmingos kon
greso pamaldos ir plataus mas
to literatūros ir meno vakaras, 
atspindįs ateitihihkijos origina
lų kūrybinį įnašą j lietuviškąją 
kultūrą.

Organizacinius federacijos rei 
kalus apsprendus nepaprastoje 
konferencijoje, jų šiame kon
grese nenumatoma syarstyti. 
Tačiau, federacijos konstitucija 
sekant, visuose vienetuose bus 
renkami atstovai. Valdybos nu
tarimu, kiekviename vienete 
renkamas vienas atstovas; 
esant daugiau kaip 25-iems na
riams, atstovas renkamas nuo 
kiekvienų 25 narių ir nuo liku
čio 13-kos ar daugiau. Vienetai 
prašomi federacijos valdybai 
pristatyti naujausius narių sąra
šus. Atstovai turi būti išrinkti 
jki 1965 gegužės 1 d.

Kongreso praktišką rengimą 
tvarko tam tikslui sudaryta ko
misija Toronte, kuriai vadavau 
ja dr. J. Sungaila, Tikslus po
sėdžių, pamaldų ir vakaro tvar
karaštis ir programos detalės 
bus skelbiami vėliau.

Ateitininkų Federacijos 
Valdyba

riausia rinkimų komisija, 9382 
Hoff St., Philadelphia, Pa. 
19115. Registracijos terminas 
yra sausio 15-ta diena.

Ateitininkų federacijos vy
riausia rinkimų komisija prane
ša, kad šiuo metu jau yra suda
rytos krašto rinkimų komisijos 
Vokietijoje, Italijoje ir Austra
lijoje. Vokietijos rinkimų komi
sija susideda iš pirm. Juozo Lau 
kaičio, Sofijos Pauliukevičienės 
ir Julijos Vyšniauskaitės. Itali
joj iš pirm. kun. Rapolo Kra
sausko, kun. dr. P. Jatulio ir 
prel. K. Razmino. Australijoj iš 
pirm. Prano Pusdešrio, Jono 
Rupinško ir Augustino Kubi
liaus. Laukiame komisijų sąsta
to pranešimų iš Prancūzijos, 
Brazilijos, Argentinos ir Kolum 
bijos.

Vyriausia rinkimų komisija 
apgailestauja, kad iki šiol fede
racijos tarybos rinkimams užsi
registravo tik Baltimorės sen
draugių skyrius ir Putnamo ben 
drabučio ateitininkės su vienuo
lyno seselėmis ir kunigais. Tiki
mės, kad praėjus Kalėdų rūpes
čiams, visi vėl prisiminsime ir 
atliksime organizacines parei
gas.

CHICAGOS DRAUGOVĖJE
Gruodžio 6 d. įvyko SAS drau 

govės susirinkimas. Prieš pra
dedant susirinkimą, kiškiukių 
būrelio narės: Z. Acalinaitė, V. 
Aukštakalnytė, L. Buivydaitė, 
R. Patlabaitė, T. Pautieniūtė, ir 
A. Zailskaitė išpildė linksmą dai 
nų programą. Susirinkimo pa
grindinė dalis buvo dr. Arūno 
Liulevičiaus ir kun. K. Trima
ko paskaita apie trečią visuoti
ną Bažnyčios suvažiavimo sesi
ją pavadinta “Du kalbės apie 
trečią”. Dr. Liulevičius ir kun. 
Trimakas paaiškino, kokios pro 
blemos toje sesijoje svarstytos. 
Po paskaitos draugovė, apsvars 
čiusi visus reikalus, liečiančius 
žiemos kursus, rekolekcijas, iš
kylas, ir ateinančius susirinki
mus, baigė susirinkimą.

J. Jakševičiūte

Pr. Dielininkaičio kuopos jaunių mergaičių grupė, vadovaujama p. 
Rožėnįenės, aplankė Mokslo ir pramonės muziejus Chicagoj, kur 
matė Kalėdas aplink pasaulį. Nuotraukoje prie lietuviškos šiaudinu
kais išpuoštos eglutės: Daina Danilevičiūtė, Jurga Gylytė, M. Pajė- 
daitė, Vida Galėnaitė, Aldona Rožėnaitė, Dana Aglinskaite, Rita Sta- 
siulytė, Marija KasperaviČiūtė, Danutė Augustaitytė, Dana Rožė
naitė, Dana Gaidžiūnaitė Danutė Endrijonaitė, Ingrida Blekytė ir D. 
Butvilaitė. Z. Degučio nuotrauka.

SU MOKSLEIVIAIS IR JAUNUČIAIS

Teko kreiptis į tėvą Gediminą 
Kijauską, SJ, MAS dvasios va
dą, su eile klausimų. Iš gautų 
atsakymų susidaro vaizdas, kas 
šiuo metu Moksleivių ateitinin
kų sąjungoje yra daroma ir ko 
siekiama.

— Neseniai lankėte mokslei
vių ateitininkų kuopas įvairiuo
se miestuose. Bendrai, ko sie
kėte savo kelionėse?

— Maždaug dviejų mėnesių 
bėgyje teko aplankyti daugumą 
moksleivių kuopų Kanadoje ir 
JAV į rytus nuo Chicagos. Pa
grindinė mintis, kuri skatino ke
liauti, buvo noras pajusti iš ar
čiau moksleivių ateitininkų dva
sią bei jų užsimojimus įvairio
se kolonijose; pamatyti, kokiose 
sąlygose jie bręsta ateitininkiš- 
kųjų idealų mokykloje, patirti 
vietoje jų sunkumus ir išgirsti 
jų pageidavimus; užmegzti ry
šius su globėjais bei ieškoti bū
dų, kaip kartu spręsti pasitai
kančias panašias problemas. Ke- 
letoje vietų buvo bandyta — 
ir su pasisekimu — steigti nau
jas moksleivių ateitininkų ir 
taip pat jaunesniųjų kuopas. Be 
to, lankymosi proga bandžiau 
pristatyti naujosios programos 
metodą vyresniesiems mokslei
viams bei vieną kitą tos progra
mos pavyzdį.

— Kokioje padėtyje yra moks 
leiviai ateitininkai šiuo metu?

— Moksleivių padėtis nėra 
vienoda. Vienur moksleiviai su
daro didelius būrius, jie veikia 
ne tik kuopos ratelyje, bet ei
na ir į visuomenę. Tarp tokių 
veiklių kuopų randame Toron
to ir Hamiltono moksleivius 
ateitininkus Kanadoje. JAV pa
sižymi gyvumu ne tik kuopoje, 
bet ir kolonijos gyvenime Ro- 
chesterio jaunesnieji ateitinin
kai, Worcesterio, New Yorko, 
Clevelando, Grand Rapids moks
leiviai. Kai kuriose vietose te
ko pastebėti ir apsnūdimo. Sun
kumas dažnai yra tas, kad 
trūksta tinkamų ir pasišventu

WIDE WORLD TRAVEL, INC.

9727 So. VVESTERN AVENUE
TELEF.: BE 3-1104 — GA 2-0640 

Amerikos pirmoji lietuvių kelionių agentūra, atstovaujanti visas 
aviacijos, laivų, geležinkelių ir bosų Unijas.

Sutvarkome visus kelionių reikalus be ekstra išlaidų. 
Parduodame tikietus į visus pasaulio kraštus.

’ ‘ Padedame atvežti Lietuvoje likusius gimines.
Duodame patarimus įvairiais įvažiavimo klausimais.

WALTER RASK - RASCIAUSKAS, Prezidentas

SVEIKATOS IR GROŽIO SALIONAS
THE KEY TO HEALTH AND YOUTH

Švediškas masažas. — Vokiškos “Sauna” karštos vonios vy
rams ir moterims turintiems artritį ar reumatizmą. — Rankų ir 
kojų masažas.

Veido masažas. — Veido išvalymas, porų sutvarkymas, mas- 
karos, kremų pritaikymas Jūsų odai.

Veido nudažymas pritaikintas prie vakarinių suknelių. Mani
kiūras.
2606 W. 63rd Street

Susitarimui skambinkit

sių globėjų, o neretai visuome
nės slegianti dvasia paveikia ir 
jaunimą; “Vistiek nieko ne
išeis...” Bet reikia pripažinti, 
jog visur radau daug geros va
lios, noro darbui ir veiklai. Be
veik visur jaunimas rodė noro 
burtis, bendrauti, siekti ko nors 
daugiau.

— Kokioje padėtyje yra jau
nučiai ateitininkai?

— Beveik kiekvienoje kolo
nijoje, kur jaunieji ateitininkai 
įsisteigė, veikia labai gražiai, 
jų skaičiai gausūs. Yra visa eilė 
miestų, kur tik dabar jie orga
nizuojasi, pvz. Worcesteris, 
Brocktonas. Dažnai pasigenda
ma daugiau globėjų ir konkre
čios programos, kuri būtų pa
ruošta kiekvienam susirinkimui. 
Globėjai naudoja šiuo metu kun. 
St. Ylos ir prof. S. Sužiedėlio 
paruoštą ‘'Jaunučių ir jaunes
niųjų algitininkų programos 
projektą”. Aplamai, prieš 14 
metų pradėtas jaunučių ateiti
ninkų judėjimas šiandien gali
ma laikyti labai dideliu laimė
jimu.

— Ko siekiate ruošiamu nau
juoju programiniu vadovu vy
resniesiems moksleiviams?

— Pirmiausia norime padėti 
globėjams perduoti ateitininkų 
ideologiją moksleiviams supran
tama kalba. Pagal šios progra
mos metodą moksleivis stelbi gy
venimą bei vertina įvairius to 
gyvenimo įvykius, apraiškas 
krikščioniškos ideologijos švie
soje ir apsisprendžia veikimui. 
Idealiai programa einama ma
žuose būrebuose, 10—12 narių. 
Įsijungia kiekvienas narys: ne 
tik stebi gyvfenimą prieš susi
rinkimą bei daro sprendimą dis
kusijų njetu, bet taip pat jun
giasi bendram veikimui. Jau vi
sa eilė kuopų bando šį metodą. 
Aišku, kiekviena prisitaiko prie 
savo sąlygų. Bendrais bruožais 
tą patį metodą vartoja žosis- 
tai. Popiežius Jonas .XXIII ska
tino, pasinaudojant šiuo meto-

Chicago, Illinois

737-5150

du, eiti realistiškai prie ideolo
gijos įgyvendinimo praktikoje. 
Ieškodami būdų perduoti moks
leiviams ateitininkiškąją ideolo
giją, norime išbandyti šį meto
dą pačių moksleivių veikime. 
Kokie atsiliepimai? Vienas glo
bėjas, sumaniai pritaikęs meto
dą savo vietos sąlygoms, rašo: 
“Stebėti, spręsti, veikti eina pil
nu tempu. Metodą naudoja ir 
jaunieji berniukai ir mergaitės 
(9—13 metų). Jis įdomus, vi
siems patinka... Kiekvieną su
sirinkimą ištisai būtų galima 
dėti į laikraštį”.

— Iš kur talkos susilaukiama 
moksleivių ateitininkų veikloje?

— Daugumoje pasišventęs 
sendraugių ir studentų būrelis 
imasi globoti tiek jaunesniuos., 
tiek vyresniuosius moksleivius. 
Visa eilė jų dirba šį darbą jau 
eilę metų, negailėdami nei lai
ko, nei išlaidų. Studentams ypač 
simkų, nes pamokos uždeda 
sunkius reikalavimus. Kai kur 
labai efektingai talkininkauja 
tėvų komitetai, pvz. Cicero, 
švenčių rengime, išvykų progo
mis. Daugebs kuopų pageidau
ja stipresnės tiek finansinės, 
tiek moralinės paramos iš vie
tos sendraugių: sudaryti sąly
gas ratelių susirinkimams na-

Transferring?

College

Education
in the Land of Vacation

Corpus Christi and tropioal South Texas 
offer you a vvonderful, sun-filled winter 

at U.C.C. Think of the savings in ward- 

nobe! Water sports, beaches and fa- 
maus Padre Island on the Gulf 
of Mexico are only minutes
from campus. U.C.C. itseJf is
intriguingly located an an
island. And the culture
of Old Mexieo is a
mere 3-hour drive

away. There’s all
this — and more —

Admission is based on student’s ability at U.C.C. Costs are low — under $550 per semester for 
room, board and tuition. And 50 vacancies are available for spring semester beginning January 25. 
Write or phone MR. J, ELDON JOHNSON or DR. JOSEPH C. CLAPP for application forms and a 
catalog.

UNIVERSITY 0F CORPUS CHRISTI
UL 3-7361 (Area Code 512) Corpus Christi, Texas
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PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS

VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro
Antradieniais ir penktadieniais 

nuo 9 iki 4 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICZ, Jr. 
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimą 
kainos prisiunčiamos gavut 
prašymus.

"fllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllililliillllllllllllllllliilliliiiiiiš;

muose, steigti ramoves, kny
gynėlius, sporto aikšteles, pri
sidėti prie stovyklų, sutinkant 
globėjo pareigoms ar apmokant 
neturtingų vaikų išlaidas.

— Kokie pasiūlymai ir nuta
rimai, Iiečią jaunimo veiklą, bu
vo priimti ASS suvažiavime Cle
velande šį rudenį?

— Prisipažinsiu, kad perdaug 
vilčių į nutarimus nededu. Są
lygos bei reikalavimai gana ryš
kiai skiriasi įvairiuose miestuo

3 m6n. 
$4.25 
$3.75

1 m£n. 
$1.75 
$1.50

• Redakcija dirba kasdien
6:30 — 5:30. šeštadieniais
8:30 — 12:00.

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

se. Be to, nutarimais viską ne
išspręsi. Keletą nutarimų jau- 1 
nimo veiklos klausimu jau tu
rime iš nepaprastosios Konfe- J 
rencijos. Į juos vėl vertėtų at
kreipti dėmesį, pvz. sendraugių, 
studentų ir net moksleivių įsi
jungimas į jaunesniųjų ateiti
ninkų globą arba sendraugių ir 
studentų pareiga padėti vyres
niesiems moksleiviams, palaiky
ti artimesnį kontaktą, koordi-

(Nukelta į 4 psl.)



Juodoji sukaktis

SUSTIPRINS MŪSŲ GRETAS
SOVIETŲ - KINIJOS NESUTARIMAI

Aštrusis ginčas apvaldytas, tačiau tarpusavio nesutarimai nepašalinti
Vėl peržengėme slenkstį į 

naujus metus. Juos pradedame 
su viltimis ir kartu su ryžtu 
nepavargti kovoje už laisvę ir 
taut nes vertybes. Juoba toks 
ryžtas turi būti stiprus šiais 
metais, kada pradedame juo
dosios sukakties — bolševiki
nės okupacijos dvidešimtpenk- 
tuosius metus, šiai liūdnajai 
sukakčiai atžymėti kaip tik 
turime paieškoti geriausių prie 
monių, kurios sustiprintų mū
sų gretas išeivijoje ir parody
tų pačiam okupantui, kad tė
vynės išlaisvinimo troškimas 
nėra susilpnėjęs. Šiais metais 
turime išeiti kuo plačiausiai į 
pae-^ulio politiką ir pakreipti 
viešąją opiniją pavergtųjų tau 
tų ^laisvinimo linkme.

Mūsų ginklai kovoje už tė
vynės išlaisvinimą nėra pat
rankos ar atominiai sviediniai, 
bet pilnas tiesos apie komu
nizmo darbus pavergtuose kraš 
tuose atskleidimas, šiam rei
kalui neturime gailėtis nei lė
šų, nei pastangų, nei didelių 
aukų. Okupantas turi pajusti, 
kad lietuvių tauta tebėra gyva 
ir gaji, kad tautos dalis išei
vijoje tebėra kovinga ir ne
mano nuleisti rankų prieš ko
munizmo ar jo bendrakeleivių 
mūsų gretas ardančią veiklą. 
Mūsų pastangos turi būti nu
kreiptos tiesiog į jautriausią 
ko-iunizmo vietą, būtent aiš
kiais faktais duoti atkirtį jo 
propagandai, vilionėms ir su
vedžiojimui.

Šiais metais visi mūsų lais
vinimo veiksniai ir net visuo
meniniai vienetai turi sutelkti 
savo jėgas kuo stipriausios pro 
pagandos išvystymui, kad mū
sų tautos skriaudos būtų ži
nomos visiems politikams, vi
sai spaudai ir toms instituci
joms, kurios kelia balsą už 
žmogaus sąžinės laisvę, už žmo 
niškumą ir visų žmonių lygias 
teises naudotis didžiosiomis 
žmonijos dvasinėmis ir medžią 
ginėmis vertybėmis. Prie to 
turi prisidėti ir kiekvienas lie
tuvis, kuriame dar nėra už
gesusi žmoniškumo ir savo tau 
tos meilės kibirkštėlė.

¥
Dvidešimtpenkeri lietuvių 

tautos tragedijos metai rei
kalauja mūsų ypatingo bud
rumo ir sumanumo. Savai pro
pagandai, kuria būtų labiau 
atskleista tiesa, aiškiau nu
šviesta mūsų tautinė kultūra 
ir parodytos mūsų tautos kan 
čios bei jai daromos skriau
dos, turime panaudoti ypač 
svetimomis kalbomis išleistas 
knygas. Tokių veikalų jau tu
rime, bet būtina juos plačiau 
paskleisti tarp politikų, įtakin
gi) visuomenės atstovų ir net 
įvairių religijų dvasininkų, kad 
mūsų siekiai jū lūpomis pa
siektų platesnes žmonių ma
ses. Kartu reikia ir naujų vei
kių, kurie pasiektų universi
tetų katedras ir padėtų for- 
i joti šviesuolių antikomunis
tines nuotaikas.

Tarp vertingų veikalų rei
kia paminėti nemaža įtakos tu 
rėjusią B. Armonienės knygą 
“Palik ašaras Maskvoje” ir Si
biro lietuvaičių maldynėlį. Jų 
pasirodymas ne tik anglų, bet 
ir kitose kalbose jau yra da
vęs gerų vaisių. Vokiečių kal
ba didelės reikšmės yra dr.
N. E. Sūduvio “AUein, ganz 
allein. Widerstand am Bal- 
tischen Meer”. Ispaniškai reli
ginę Lietuvos padėtį ir kovą 
prieš Dievą nušviečia dr. J. 
Savojo dokumentuotas veika
las “La Lucha contra D103 en

Spaudoj ir gyvenime
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Balfas gauna laiškų iš Lietuvos 
Viename jų rašoma:

“Brangieji lietuviai, pasveikinu 
jus visus šventom Kalėdom Kris
taus gimimo dieną ir Naujais 
Metais. Linkiu visiems daug lai
mės, sveikatos labiausiai.

Dabar parašysiu apie savo: gy

Lituania”. Mūsų kovų išeivi
joje kelią nurodo Juozo Audė
no redaguota knyga “Tiventy 
Years’ Štruggle for Freedom 
of Lithuania”. Šios visos kny
gos turėtų pasiekti plačius į- 
vairių tautų sluoksnius, ypač 
tuos, kurie gali turėti įtakos 
mūsų laisvės kovai praplėsti 
ir pavergtųjų kančioms suma
žinti.

Tačiau dar reikalinga pana
šių veikalų ir prancūzų bei ita
lų kalbomis, kad ir tie kraštai, 
kuriuose komunizmas turi ne
mažai įtakos, galėtų pamatyti 
tikrąjį komunizmo veidą. Tie
sa, ten panaudojamos kitos 
priemonės parodyti mūsų tau
tos troškimams, kaip Eltos biu 
leteniai ar paskiri spaudai pra
nešimai. Tačiau tai neatstoja 
išsamaus veikalo, kuris turė
tų ne tik mokslinės vertės, 
bet ir padėtų mūsų kovos fron 
tą pratęsti į tas tautas. Ypač 
svarbu daugiau turėti prancū
zų kalba reikalingos medžia
gos, kuri galėtų pasiekti ir 
naująsias Afrikos valstybes.

*
Su dideliu džiaugsmu sutin

kame šių metų pradžioje pa
sirodysiantį mokslinį veikalą 
“Lithuania, 1940 — 1965: So- 
vietization of a Captive Na- 
tion”. Šį veikalą redagavo ir 
didelę jo dalį paruošė prof. 
dr. Vytautas Vardys, kuris, bū 
damas politinių mokslų dės
tytojas, panaudojo mokslinį 
metodą nušviesti Lietuvos pra
eičiai ir jos dabarties kovoms. 
Šis veikalas, kurio paskiras 
klausimus nagrinėja savo sri
čių specialistai, iki šiol netu
rėjo sau lygaus. Jis paruoš
tas pačiu laiku, kaip tik dabar, 
kada mūsų pavergtos tėvynės 
klausima stovi hamletiškoj bū
ti ar nebūti padėty. Gaila, kad 
tokių veikalų nėra anksčiau 
išleidusios mūsų institucijos, 
bet reikia sveikinti, kad jis vi
siškai laiku galės duoti stiprų 
atkirtį komunistinei propagan
dai, kuri šiuo metu yra ypa
tingai pagyvėjusi. Šio veikalo 
įnašas bus tikrai žymus mūsų 
laisvės kovos išdavoms.

Tačiau reikia panaudoti vi
sas progas ir kitus mūsų pa
dėtį nušviečiančius veikalus 
prieš šimtm. gėdą — bolševiki
nę vergiją pasauly. Toks dr. J. 
Savojo veikalas — “La Lu
cha contra Dios en Lituania” 
(Kova prieš Dievą Lietuvoje) 
— juk savo laiku kaip tik tu
rėjo būti paskleistas tarp vys
kupų, kalbančių ispaniškai ar
ba Sūduvio “Allein, ganz al
lein” — tarp vokiškai kalban
čiųjų. Tuo turėtume pasinau
doti net ateinančioje visuoti
nio Bažnyčios susirinkimo se
sijoje, jei anksčiau tai nespė
jome ar negalėjome padaryti. 
Tokie veikalai turi būti įteikti 
visiems Jungtinių Tautų at
stovams, kad jie žinotų, kas 
yra komunizmas ir kodėl mes 
prieš jį vedame kovą.

Šių metų pagrindinis mūsų 
veiklos uždavinys — sulaužyti 
tylos suokalbį laisvuose Vaka
ruose ir parodyti visame nuo
gume komunizmo kėslus. Jei
gu yra tylos Bažnyčia paverg
tuose kraštuose, tai turi kal
bėti ir kovoti Bažnyčia Va
karuose. Jei politikai tyli prieš 
bolševikinę agresiją, tai turi
me priversti juos kalbėti, pa
rodydami, kad ir jų laisvei ky
bo ta pati grėsmė. Tai įvyk
dysime tik stipriai suglaudin
tomis gretomis ir atsimindami, 
kad dideli siekimai reikalauja 
ir didelių aukų. Pr. Gr.

venimą. Buvau tolimoj tėvynėj Si 
bire. Kai mus vežė, aplink namus 
spietė bitės, bet ne dieną, naktj. 
Tai mano sūnus Pranukas 17 me
tų per langą bėgo, tai įgėlė bitė, 
tai ir paliko ligoninėj, kai jis mi
rė, nematėm. O mus vežė, mudu 
su- vyru-'-ir dukra: Onute; Nuvežė

Raudonoji eminencija, vienas 
nuožmiausių ir klastingiausių 

‘senųjų bolševikų — Michail Su- 
slovas ypač puolė N. S. Chruš
čiovą dėl santykių pabloginimo 
su kinais Kai Chruščiovas bu
vo valdžioje, jis neslėpė, kad ki
tau - rusų santykius įtempė tas 
pats Suslovas. Pekinas buvo at
sargus daryti išvadas ryšium 
su tyliuoju perversmu Maskvo
je. Kelioms dienoms nuo per
versmo praslinkus, pasiuntė svei 
kinimą naujiems rikiuotojams 
'Maskvoje, tačiau susilaikė bet 
•kurių politinių pareiškimų. Ki
nijos ministerio pirmininko at
vykimas į Maskvą buvo reikš
mingas įvykis, tačiau jo nega
lima laikyti sėkmingu. Jo pasi
tarimai su Sovietų vadovais ne
pateisino Pekino vilčių. Sovietai 
ir toliau tęsia paniekinto pirm- 
takūno užsienio politiką. Eilė 
klausimų, kurie skiria rusus ir 
kinus, palikti atvirais, tačiau 
susitarta bent viešai apvaldyti 
tarpusavio pagiežą. Maskva šiuo 
metu neturi vilčių su Pekinu

toli, Arktikos oblasties, Sibire gy
venom mudu 10 metų. Duktė gy
veno 13 metų, kai paleido. Parva- 

‘žiavom į tėvų žemę į savo namus. 
Gyveno (ten) 3 šeimos, tai pra
šėm. kad priimtų, 2 šeimos nesi
leido nei kalbėt. O viena priėmė. 
Mudu su vyru gavom tokį mažiu
ką kambariuką, buvo Velykos. 
Kaimynai atnešė šventėm paval
gyti, mudu turėjom tik čemoda
ną ir viskas. Kaimynai davė lovą, 
(kitas galą lentos, tai padarėm 
'staliuką. Už anūką davėm pra
šymą (dėl turto), tai. pasakė, kad 
konfiskuotas turtas negrąžina
mas. Negalėjo pergyventi širdis, 
išsiplėtė ir vyras mirė. Aš likau 
viena vargti. Onutė ir žentas, anū
kai parvažiavo pas mane. Nus?- 
džiaugiau, kad bus man geriau, 
bet žento neleido gyventi savo tė
vų žemėj. Pirmiausia turėjo jis 
važiuoti į Latviją, tenai prirašė, 
gavo mažą kambarėlį. Negalėjau 
aš ten būti ba jie neturi kur pa
sidėti, Likau viena vargti senat
vės sulaukus. Jau ne jaunystė, 
septyniasdešimt metų buvo. Susi
rinkime sakė, kad bus pašalpa. 
Buvau ir rajone, tai pasakė, ku
rie dirba 15 metų kolchoze, tu
rės darbadienių teisę — moteris 
60 metų, vyrai 65 metų. O aš tik 
buvau 5 metus ir neturėjau dar
badienių. Aš negausiu, kad ir 100 
metų. Tok'ų nereikia, dėkis kur 
nori. Neturiu ką daryti, nežinau, 
kolei Dievas laikys. Vaikų nete
kau, vyro neturiu, kur nei uždirb
ti kam, duonelės neturiu, pasi
tarti nėr su kuo.

Brangūs l'etuviai, gal manęs pa 
sigailėsit (padėsit) mano vargus 
vargti.

Jūs nesigailėkit savo tėvynės. 
Žaliuojančios pievos ne taip ža
liuoja kaip žaliavo. Dabar prisni
go. Ir vėl lyja, jau sniego nėra, 
biskį šalta.

Atleiskit, kad taip daug prira
šiau. Būčiau galėjus daug ką pa
rašyt, bet užteks.

Brangieji, jums linkiu daug la’ 
mės tolimoj šaly.

Sudiev, viso gero”.

TARP DVIEJU OKUPACIJŲ
ATSIMINIMAI IS 1940—1944

VANDA RAUDA

Į savo kambarėlį nenorėjau grįžti. Nuėjau vėl 
pas bičiulius. Truputį norėjau prigulti, bet, matyt, 
mano išvaizda juos išgąsdino. Be žodžių paėmė ma
ne už rankų, privedė prie sofos ir paguldė. Vėliau at
nešė man karštos su vynu arbatos stiklinę. Kai pa
ilsėjau ir atsipeikėjau, sako man:

— Atėjai už sniegą baltesnė... žiūrėjai nenorma
liai išplėstomis akimis. Pamanėm, gal vėl tave iššau
kė į\ NKVD ir gal... mušė? Viską jiems papasakojau. 
Išklausė ir vienas jų pasakė: <

— O vis tik, atrodo, tai teisybė, kad Efremovas 
padorus žmogus... Betgi suprantama, jog tavęs priim
ti tarnybai negali. Tu gi jiems esi juoda avelė, todėl 
tavęs ir nepatvirtins.

Po valandos sugrįžau į savo skurdų kambarėlį. 
Kai ėjau pro buvusį mūsų namą, languose buvo švie
su. Aiškiai mačiau visas užuolaidas, kurias prieš me
tus laiko buvau pirkusi ir, vyrui padedant, anuomet 
pakabinusi. Sustojau negalėdama atitraukti žvilgsnio.

GEDIMIN AS GALVA

susitarti, bet vengia žygių, kurie 
pablogintų rusų - kinų tarpusa
vio santykius. Pekinas ir toliau 
puola Maskvą, bet netiesiog, a 
naudodamasis priedanga.

Kinijos puolimas
Kinų kompartijos laikraštis 

“Liaudies dienraštis” išleido 
skambaus vardo knygą “Taikos 
ir socializmo problemos”, pradė 
tą pardavinėti lapkričio 14 d. 
šiame leidinyje keliama mintis, 
kad tik Pekinas galįs sukviesti 
tarptautinį kompartijų pasitari
mą. Jame paskelbtieji dokumen
tai panaudojami pasmerkti 
Chruščiovui ir jo bandymams 
sukviesti Maskvoje kompartijų 
pasitarimą. Jei šios nuotaikos 
nepasikeis, reikia abejoti, kad 
kinai dalyvaus Maskvos šaukia
mame kompartijų pasitarime, 
kuris įvyks ateinantį kovo mėn.

Kinų kompartijos ideologinis 
laikraštis “Raudonoji vėliava” 
lapkričio 20 d. laidoje įdėjo ašt
rų straipsnį, kuris nukreiptas 
prieš Chruščiovą.

Jis rašytas ne pašalintajam 
Maskvos diktatoriui suniekinti, 
bet pažeisti Brežnevui, Kosygi
nui ir kitiems Sovietų rikiuo
tojams, kurie tęsia chruščiovinę 
politiką nors ir be Chruščiovo. 
Kinų atšiaurus Sovietų politi
kos puolimas Maskvoje padarė 
slegiantį įspūdį, tačiau nesulau
kė jokio atgarsio. A. Kosyginas 
net žodeliu neužsiminė apie ki
nus labai plačiame užsienio po
litikos pranešime gruodžio 9 d. 
Aukščiausioje taryboje. Jis at
sargiai kritikavo JAV žygį Kon 
ge, vakąrięčiams siūlė taikos 
sambūvį, pažadėjo paramą Ku
bai ir pietiniam. Vietnamui už
puolimo atveju, tačiau 700 mil. 
kinų visai nutylėjo, lyg jų išvis 
nebūtų ant žemės rutulio.

Nesutarimų priežastys

Kas gi skiria kinus ir rusus, 
kurie pasirašė sutartis ūkiniam, 
kariniam bendravimui skatinti

W YOU HOT

Philippinuose gyventojai protestuoja prieš amerikiečius, kadangi 
zės kariai nušovė du į tą bazę įžengusius vietos gyventojus.

ir net leido 1954 m. susitarimu 
gyventojams laisvai sieną per
žengti ?

Savo metu Chruščiovas ašt
riais žodžiais vertino kinų kom 
partijos vidaus santvarką jos 
nesėkmės metais. Šiuo metu dvi 
didžiausios kompartijos nesuta
ria ne dėl skirtingos ideologi
nės sampratos, santvarkos skir 
tingumo, kuris užtinkamas ir 
Europos liaudies respublikose, 
bet dėl karinės taktikos, užsie
nio politikos, įtakos sričių ir 
siėnų.

Pekinas linkęs, kad Sovietai 
galvotrūkčiais panaudotų savo 
karinę pajėgą vakariečiams nu
silpninti sekant kinų pavyzdį. 
Deja, kinų užpuolimas Indijos 
yra atgrasantis, nes jis nepasie
kė jokio tikslo. Kinai visu ašt
rumu smerkia Sovietų taikų 
sambūvį su vakariečiais ir jį 
laiko “socializmo” išdavyste. 
Sovietų ir Kinijos įtakos sritys 
kelia tarpusavio nesutarimus, 
nors Afrikoje veikia sutartinai 
ir įvairaus plauko sukilėlius re
mia ne tik Konge.

Kinų reikalavimas kai kurių 
Sovietų sričių, kurioms surusin
ti Sovietai dėjo didelių pastan
gų, ypatingai padidino. įtampą. 
Šiuo metu ji ryški ypačiai iš
garsintojo Kazachstano pasie
nyje.

—o—
KADA IR KUR ĮVESTOS
SVEIKATOS APDRAUDOS
Vokietija turėjo sveikatos ap 

draudos programą, tvarkomą 
centrinės valdžios jau nuo 1883 
metų. Po penkių metų tokia ap 
drauda Austrijoje — 1888 m., 
Švedijoj — 1891 m., Danijoj — 
1892 m., Belgijoj — 1894 m., 
Norvegijoj — 19111 m., Anglijoj 
įr Prancūzijoj —- tuojau po I- 
jo pasaulinio karo. Gi JAV-ibė- 
se dar ir dabar pilno socialinio 
draudimo nėra. Tikimasi, kad 
tik 1965 m. bus įvestas medi- 
care — vyresnio amžiaus pen
sininkų gydymas.

Viename iš tų langų šmėkštelėjo generolo kiek palin
kusi figūra.

Tai mane sugrąžino į tikrovę.
* * * *

Esu prie kalėjimo vartų. Bęldžiuosi, prasidaro 
langelis. Kieno tai akis tyrinėjančiai spokso į mane.

— Ko reikia? — girdžiu šiurkštų ir pakimusį 
balsą.

— Turiu pasimatymui leidimą...
— Duokit, — ir ranka išsitiesia.
Kišu į ištiestą ranką popiergalio skiautę su NK 

VD antspaudu ir keliais žodžiais, lėtai išmuštais jau
nos merginos pirštais. Po antspaudu — Efremovo pa
rašas. Langelis užsiskleidžia. Aš stoviu... saulė kepina. 
Stoviu ilgai, laukiu. Kada pagaliau išgirdau artėjan
čius žingsnius, pažiūrėjau į laikrodėlį: prastovėjau 
tris ketvirčius valandos. Girdžiu raktų žvangėjimą, 
po to — atitraukiamų užraktų girgždesį.

Sunkios, stambios durys iš lėto pfasiveria.
— Įeikit ir sustokit, — girdžiu tą patį užkimusį 

balsą.
Darau, kaip įsakyta, žmogus neskubėdamas gaiš

ta užrakindamas vėl kalėjimo vartus. Apsidairau. Sto
viu gana erdviame kalėjimo kieme, išklotame asfaltu 
ir aptvertame aukšta bei dviguba plytų siena, kurio
je padarytos kelios skylės. Priešais kalėjimo vartus, 
pro kuriuos įėjau, matyti pastato kampas. Likusią 
jo dalį uždengia tos dvi sienos. Prie pastato ir vėl 
didžiuliai vartai, matyti, įėjimas į patį kalėjimą. 
Tur būt, pro tuos vartus atgabeno areštuotus lietu
vius... ir mano vyrą atvežė.----- =•-=-

Prakartėles vaizdas “Pirmųjų Kalėdų” vaidinime Vasario 16 gimnazijoj

Rimties valandėlei

VISI ŽMONĖS

Popiežius Paulius VI savo ka
lėdinėje kalboje paskelbė įsidė
mėtinas mintis:

Krikščionybė jau nuo amžių 
skelbia, ką palaipsniui pripažįs
ta ir civilizacijos evoliucija — 
VISI ŽMONES YRA BROLIAI! 
Žmonių santykiai tampa malo
nūs ir lengvi, jei sprendižami 
meilėje. Visi nuotoliai sutrum
pėję, lyg išnyksta, kad meilė 
liktų universali. Artimo suprati
mas, kurį jau Evangelija sa
mariečio pavyzdžiu, išplėtė virš 
įprastų ribų, apima visą žmo
niją: Kiekvienas yra mūsų arti
mas! Čia iš vienos pusės kiek
vienas gali pamatyti kitų būti
niausius reikalus, o iš kitos pu
sės, galimybės pagelbėti šian
diena yra taip didelės, jog aiš
kiai parodo, kuria kryptimi tu
ri eiti civilizacijos progresas, 
būtent — žmonių solidarumą 
taip suorganizuoti, kad niekam 
netrūktų duonos ir pagarbos, 
ir visi siektų tik bendro tikslo 
— bendrosios žmonių gerovės. 
Ir civilinis progresas dabar su
pranta tą būtiną siekį, kurį 
Kristus, tapęs žmogumi ir mū
sų mokytoju, paskelbė savo 
Evangelijose (Mt. 23,8) “Jūs 
visi esate broliai!” t. y. visi 
esate lygūs, visi solidarūs, visi 
įpareigoti matyti savo artime 
paties dangiškojo Tėvo paveiks- 
lo atspindį ir padėti vienas ki
tam pasiekti tuos pačius tiks
lus, būtent; asmenybės pilnumą 
ir Dievo sūnystę per Jo malo
nę šiame gyvenime ir amžiną 
laimę būsimame.

Šiandieną toji brolybė visus 
įpareigoja; draugiškumas yra 
tikroji modernaus žmonių su
gyvenimo pradžia! Vietoj žiū
rėti į savo artimą kaip į sveti
mą, kaip į nedraugą, varžovą 
ar priešą, privalome pirmiausia 
matyti jame žmogų, kuris yra 
mums lygus, vertas pagarbos, 
globos, paramos ir meilės kaip 
ir mės patys. Čia prisimena 
Mums nuostabus Afrikos Baž
nyčios Tėvo (Šv. Augustino) 
posakis: “Tebūna išplėstos ar
timo meilės ribos...” Taigi, rei-

Pagaliau žmogus užrakino vartus. O aš vis to- 
viu... Jis, atrodo, mane yra pamiršęs. Su revolveriu 
prie juosmens matuoja ties vartais žingsnius... O sau
lė kepina... Aš vis stoviu. Praėjus kuriam laikui, iš 
kalėjimo pastato išeina du vyrai. Prieina prie manęs.

— Tamstos pasas? — Paduodu pasą. Jie ilgai 
jį tyrinėja. Po to vienas jų įsideda pasą į kišenę ir 
klausia keletą —- kaip man tada pasirodė — kvailo
kų, visiškai neesminių klausimų. Ir pagaliau išgir
dau:

— Eikit su mumis.
Seku iš paskos. Pažiūrėjau į laikrodėlį. Nuo to 

laiko, kai pasibeldžiau į kalėjimo vartus, praėjo jau 
pusantros valandos... Įvedė į pastatą. Buvo vėsu ir 
tylu... baugiai tylu... mirties tyla. Atsidarė vienos 
durys — įleido. Tuščias kambarys su geležinėmis 
grotomis lange. Sienoje, kuri buvo priešais, nedidelis 
langelis, primenantis tuos, kokie būna pašto įstaigo
se. Tas langelis irgi apkaustytas grotomis ir jo stik
las nepermatomas. Bet langelis nebuvo visai tamp
riai uždarytas, ir per plyšelį pamačiau kitą kambarį, 
truputį didesnį negu tas, į kurį mane buvo įleidę. Ten 
pastebėjau rašomąjį stalą ir tris kėdes. Bet nei iš vie
nos, nei iš kitos langelio pusės nebuvo galima arčiau 
prieiti, nes kliudė geležinių grotų pertvara. Abiejuo
se kambariuose nebuvo nė vieno žmogaus. Atsisėdau 
belaukdama prie sienos ant suolo. Dieve, koks ilgaą 
buvo laukimas... kaip aš jaudinaus...

(Bus daugiau)

YRA BROLIAI

kia sugriauti egoizmo užtvaras, 
nepažeisti kitų teisėtus intere
sus ir niekados nepaneigti visų 
bendruomeniškumo. Reikia, kad 
demokratija, kuria šiandiena 
taip remiasi žmonių sugyveni
mas, pasisavintų tokią gyveni
mo sampratą, kurioje nebebūtų 
kliūčių ir ribų tikrajai ir veiks
mingai brolybei.

Mes žinome, kad tokia gyve
nimo samprata randa didelį at
garsį visų žmonių širdyse. Ypa
tingai Mes tikime, kad jauni
mas gerai supranta, jog tai su
daro ateities tiesas ir nepamai
nomą civilizacijos proceso pa
grindą. Tai yra idealas, bet ne 
utopija. Tai sunkiai įgyvendina
ma, bet verta pastangų ir dar
bo! Mes esame už tai! Mes esa
me už jaunimą, kuris siekia pa
daryti pasaulį visų namais, o 
ne apkasų sistema, kurioje 
vyksta nuolatinė kova ir nenu
maldoma nesantaika...

Bet Mes suprantame taip pat, 
kad ši graži gyvenimo sampra
ta yra lengvai sugriaunama. 
Vos pradeda švisti istorijos ei
goje, greit uždengia tai tam
sūs debesys. Tikrojo progreso 
kelias yra sunkus ir netikras. 
Gėrio siekime žmogaus ištver
mė lengvai palūžta. Jis yra ne
pastovus. Tiesą pažinti yra ne
lengva, o nekęsti yra lengviau 
negu mylėti!

Todėl Mes norėtume, kad pa
saulis pasinaudotų neišsemia
mais katalikybės turtais ir vi
suomet atkakliu dievišku ir že
mišku jos palikimu bei ta mo
raline jėga, kuri viena tegali pa 
dėti geros valios žmonėms siek
ti bendruomeninio gėrio', uni
versalinės taikos ir visų žmonių 
brolybės. Mūsų pasiūlymas yra 
rimtas! Bažnyčia svarsto tai vi
suotiname Susirinkime. Iš čia, 
iš širdies pilnumo semkimės 
naujos meilės, kurios Kristus 
išmokė pasaulį. Jis išskėstomis 
rankomis laukia, kad pasaulis 
laisvai priimtų tai, kas veda į 
išganymą.
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Vliko klausimais

SVEIKINAME IR 

DŽIAUGIAMĖS
P. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio

Mūsų laisvinimo darbo ir ko
vos lauke įvyko tai, ko dar va
kar, rodos, negalėjome įsivaiz
duoti. Daugiau kaip dešimtį me
tų nusitęsusi mūsų politinių gru 
pių tarpusavio kova baigta, ir 
štai jau vėl matome visas mū
sų politines grupes apsijungu
sias ir sutartinai dirbančias lais 
vinimo darbą VLIKE, teisinėje 
mūsų tautos atstovybėje ir po
litinėje vadovybėje.

Su dėmesiu sekėme apsijun
gusio Vliko seimo sesiją ir jos 
darbus New Yorke (pr. mėn. 
pabaigoje); su pasigėrėjimu 
skaitėme seimą atidariusio buv. 
Vliko pirmininko J. Audėno gra 
žų žodį, ypač gi seimo atidary
mo proga spaudoje paskelbtą 
Vliko tikrai iškilmingą ir įspū
dingą atsišaukimą į visus lietu
vius.

Malonu konstatuoti, kad ta
me savo atsišaukime, lygiai kaip 
ir 1944.1116 d. deklaracijoje, 
Vilkas aiškiai pasisako, kad jis 
yra tautos valios reiškėjas.

Jis, kaip matome, gi aiškiai 
ir tvirtai pasisakė, kad «ir atei
tyje atstovausiąs Lietuvių tau
tą, kelsiąs balsą už ją, negalin
čią savo valios laisvai reikšti, 
ginsiąs jos teises tarptautinėse 
ir atskirų valstybių įstaigose.

Toks aiškus ir tvirtas pareiš
kimas, išryškinąs Vliko, kaip 
tautos atstovybės, teisinius pa
grindus, baigs pagaliau mūsų 
ginčus dėl to, kas gi tas Vlikas 
yra ir kokia jo teisinė prigimtis.

um
Ypač gražių ir tiesiog įkvė

piančių minčių pasakyta to at
sišaukimo baigiamojoje dalyje, 
kur išryškinti apsijungusio Vli
ko ateities darbai ir uždaviniai.

Giliai į širdį smenga Vliko žo
džiai, kuriais jis , skelbia vienin
gos kovos įsipareigojimą sau ir 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.) 
nuoti veikimą vietose tarp sky
rių, draugovių ir kuopų valdybų 
bei jų narių. ASS suvažiavimas 
Clevelande padarė tik keletą nu
tarimų jaunimo veiklos reika
lu: 1. Sendraugių skyrių valdy
bos skiria vieną narį jaunimo 
reikalams. 2. Sendraugiai stei
gia moksleivių kuopas, kur jų 
nėra. 3. Sendraugiai skiria ar 
parūpina globėjus kuopoms. 4. 
Sendraugiai savo veikimą su 
moksleiviais koordinuoja su 
MAS CV. Kai kur šie nutarimai 
jau vykdomi. Kitose vietovėse 
greitas dėmesio atkreipimas į 
šiuos nutarimus galėtų atnešti 
daug gražių vaisių.

— Kokie jūsų tolimesni pla
nai?

— Prieš Kalėdas dar turėsiu 
progos sustoti keliose vietose 
Kanadoje ir Detroite. Tuoj po 
Kalėdų — vyresniųjų mokslei
vių ateitininkų ideologiniai kur
sai Dainavoje. Po to žadu pasi
likti Chicagoje kinį laiką susi
pažinti su Chicagos ir artimes
niųjų apylinkių moksleivių veik
la, bandyti su jais naująjį veik
los metodą. Šalia to lieka dar 
daug kuopų aplankyti, pas ki
tas grįžti ir gal kiek ilgiau pa
silikti. Žinoma, tai priklausys, 
kiek atliks laiko nuo kitų pa
reigų. Be to, rūpi ir programi
nis vadovas. Šiuo metu turime 
ai pradžią. Ją reikia tęsti, plės- 
tik pradžią. Ją reikia tęsti, plės 
ši mintis peršasi ir minėtą jau
nių ateitininkų programos pro
jektą pilniau paruošti. Progra
mų ruošimui ieškosime daugiau 
pagalbos bei patarimų iš pačių 
globėjų su konkrečiais pavyz
džiais žaidimams, išraiškai, veik 
lai, pratyboms.

J. Kennedy slidinėja Buttermilk 
kalnuose^ Aspen, Colo. ___  _ ,

kviečia visus lietuvius “atnau
jinti įžodį Lietuvos laisvei ir 
savo darbu, mokslu bei lėšomis 
jungtis į bendras aukas ir bend 
ras pastangas savo ir savo tė
vų tėvynei Lietuvai vaduoti’’.

Atsišaukimas, kaip matėme, 
baigiamas prasmingais mūsų 
Tautos himno žodžiais, kuriais 
baigiama Vliko 1944.11.16 d. de
klaracija: vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi.

Taręs tuos gražius ir gilios 
minties žodžius į visus lietu
vius, Vlikas savo sesijoje, kaip 
irgi skaitėme spaudoje, susior
ganizavo darbui: išrinko Vliko 
pirmininką ir valdybą, taip pat 
priėmė ir savo statutą.

Vliko pirmįninku išrinktas 
Vaclovas Sidzikauskas, mūsų il
gametis ir žymusis diplomatas, 
teisininkas, atstovavęs Lietuvai 
nuo pat jos nepriklausomybės 
atgavimo ir sėkmingai gynęs 
mūsų valstybės interesus tarp
tautinėje plotmėje, šiandien Vil
kui kaip tik ir reikia tokio pa
tyrusio, didelį'diplomatinės tar
nybos stažą turinčio vadovo.

Vliko valdyboje yra ir anks
čiau Vlike dalyvavusių grupių 
atstovų (J. Audėnas, K. Bieli
nis, S. Lūšys), taip pat ir nau
jai įsijungusių (B. Bieliukas, K. 
Čeginskas ir Br. Nemickas). Vi
si jie mums gerai pažįstami, 
kaip žymūs politikai ir stiprios 
intelektualinės jėgos. Ypač ma
lonu konstatuoti, kad į Vliko 
vadovybę įsijungė ir buvę vad. 
Vliko “opozicijos’’ žmonės, ku
rie dabar turi gerą progą kū
rybiškai pasireikšti Vliko darbe 
ir pasiimti atsakomybę už tą 
darbą.

Mūsų visų pareiga Vlikui ir 
jo vadovybei padėti.

Viltingai mus nuteikia dar ir 
tai, kad Vlikui ateina į talką ir 
mūsų Bendruomenė, kurios vy
riausioji vadovybė (PLB valdy
ba) daug prisidėjo šiai mūsų 
politinei vienybei atstatyti.

Atvertus naująjį mūsų politi
nio gyvenimo lapą, gražiai pa
sibaigus visiems mūsų ginčams, 
mes visi, kurie dalyvavome tuo
se ginčuose, pamirškime juos, 
vieni kitiems atleiskime, jei kas 
kam būsime aštriau pasakęs ar 
parašęs, ir gyvenkime toliau vie 
nybės ir kūrybinio darbo dva
sia.

Turėdami dabar jau visų, mū
sų Vliką su šaunia jo vadovy
be, jam ir jo vadovybei vienu 
žodžiu tarkime: sveikiname ir 
džiaugiamės!

—6*—

KOMUNISTŲ SPAUDIMAS IR 
ĮTAKA

Pramatoma iš vykdomų misi- 
jonierių išvarymų, kad greitu 
laiku prasidės bažnyčios perse
kiojimas Brazzavillės Kongo 
respublikoje, kur paskutiniu lai 
ku plečiasi raudonųjų komunis
tų įtaka ir spaudimas į valdan
čius sluoksnius.

Dramos aktoriai Nijolė Martinaitytė ir Jonas Kelečius, kurių spektak
lis bus Clevelande sausio 9 d. (Nuotr. A. Kezio, S.J.)

MŪSŲ KOLONIJOSE
Cleveland, Ohio

DRAMOS REČITALIS
Clevelandas 1965 m. paren

gimų sezoną pradeda dramos 
aktorių Nijolės Martinaitytės ir 
Jono Kelečiaus rečitaliu, kuris 
įvyks 1965 sausio 9 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vak. Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

Šie talentingi aktoriai išpil
dys Tennessee Williams “Kalbu 
kaip lietus”, Alvarez Quintero 
“Saulėtą rytą” ir Kosto Ostraus 
ko “Gyveno kartą senelis ir se
nelė”.

Tiek žiūrovai, tiek spaudos 
kritikai, matę jų rečitalius vi
sada vertina labai palankiai ir 
teigiamai. ’“Iš pirmo sakinio 
Martinaitytė verčia žiūrovą 
klausytis jo žodžio, sekti jos 
judesius ir stebėti žaismą jos 
veide...” ...Kelečius yra tailentin 
gas aktorius... Jo tikrasis ins
trumentas — žmogus, jo cha
rakteris.” (Drg. kult. priedas 
64. 10. 10).,

Todėl Lietuvių fronto bičiuliai 
džiaugiasi, galėdami šiuos sce
nos menininkus pristatyti Cle
velando lietuvių visuomenei su 
pirmuoju rečitaliu šiame mieste.

elevelandiečiai yra maloniai 
kviečiami šiame parengime da
lyvauti. Bilietus iš anksto pra
šoma užsisakyti pas VI. Palu
binską ,tel. YE 2-3798, J. Žilio- 
nį tel. 486-5275 ar V. Akelaitį 
tel. UL 1-0934 ir sekmadieniais
Spaudos kioske.

Rečitalis rengiamas Į Laisvę 
lietuviškajai kultūrai remti fon 
do naudai, šis fondas per trum 
pą laiką yra išleidęs vertingų 
knygų, kaip V. Mačernio “Poe
ziją”, dr. J. Girniaus “Tauta ir 
tautinė ištikimybė”, J. Dauman
to “Partizanai”, dr. J. Girniaus 
“Žmogus be Dievo”. Greit bus 
išleistas informacinis leidinys 
anglų kalba apie Lietuvą.

Atsilankę į N. Martinaitytės 
ir J. Kelečiaus dramos rečitalį, 
netik gėrėsitės tikruoju dramos 
menu, nuotaikingai praleisite 
laiką prie geros muzikos ir vai
šių stalu, bet ir paremsite lie
tuviškosios knygos fondą.

‘Antrasis kaimas" 
Clevelande

vėl

Jaunųjų talentų sambūris, pa 
sivadinę “Antruoju kaimu”, ant 
ru kartu atvyksta Clevelandan, 
kur sausio 16 d. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje duos vieną spek
taklį. Jų spektaklį matėme pe
reitais metais. Šiais metais jie 
duos naują programą, suside
dančia iš trumpesnių ir ilgesnių 
humoro ir satyros dalykėlių, 
naujoviškai apipavidalintų, ge
rai apgalvotų ir puikiai žiūro
vams perteiktų.

Parengimas įvyks Šv. Jurgio 
parapijos salėje, 7:30 vai. vak.

Bilietų jau galima įsigyti Spau
dos kioske, Patrijos krautuvėje 
ir Dirvoje.

Spektaklį rengia Putnamo Se
nelių Namų statybai remti ko
mitetas. Reservuokime tą va
karą humoro ir satyros spek
takliui. V. B.

(Pa.)

APIPLĖŠTAS LIETUVIS
Trys plėšikai grasindami nu

šauti 80 m. lietuvį Juozą Kune
vičių ir jo anūką iškrėtė stal
čius ir išnešė 1,600 dol. laikytų 
mokesčiam ir draudimam. Plė
šikai pasibeldė ir buvo įleisti, 
kai Kunevičiai rėdė Kalėdų eg
lutę. Nors grasinant nušauti, 
jie nesakė kur yra pinigai, bet 
tie plėšikai vistiek rado. D. 

Miami, Florida

—1 Miami svečiuojasi: Kuni
gunda ir inž. Kęstutis Kodaičiai, 
inž. Pečiūra su žmona ir dviem 
dukrelėm — Auste ir Ginta; 
stud. Jonas Paškus, būsimas in
žinierius. Visi atvyko iš Det
roito.

Kaip kiekvieną žiemą, iš New 
Yorko atvyko Dominikas Klin- 
ga ir jo draugas Petras Šim
kus; Walter Malanskis iš Illi
nois; iš Clevelando atskrido J. 
Šamatauskas 2 sav. atostogų 
pas savo šeimą, kuri pastoviai 
gyvena Miami. Iš Washingtono 
atvyko pulk. Kazimieras Vil- 
džius su žmona, vieši pas savo 
dukterį Violetą Ogden. Iš New 
Yorko atvyko Pivariūnienė Pra
nė pas savo gimines, iš Chica
gos — dr. Kraučeliūnas su žmo
na ir dviem dukrelėm ir moky
tojas Sentasky, Vyčių organi
zacijos atstovas, Marija Toto
raitis su vyru žada praleisti vi
są žiemą Miami; ji platina lie
tuviškų dainų plokšteles ir mie
lai pristato jas į namus.

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Mapleivood Avė. 

Chicago 29, Illinois

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakt jytė-Inkenienė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29. III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl.................. $1.25

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Četkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis. Chicago, 1958 m. 112 psl................................... $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Crawley-B<>evey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina..............  25 centai

Atvyksta į Miami solistė Ja
nina šalnienė drauge su savo 

vyru dr. Jonu šalna. Janina Šal 
nienė maloniai sutiko dalyvauti 
Balfo ruošiamame koncerte ko
vo 13 d. Miami Liet. piliečių 
klube.

Lionė Jodytė koncertuos Mia
mi vasario 5 d. ir S. Petersbur- 
ge — vasario 7 d.

Hartford, Conn.

Buvo skani Kalėdų vakarienė
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Įdubo nepašalpinio sk. valdyba, 
baigdama savo parengimus, kas 
metai gruodžio mėnesį surengia 
Kalėdų vakarienę. Šiemet tokia 
vakarienė buvo gruodžio 19 d. 
klubo svetainėje, ir ji praėjo 
pakilioje nuotaikoje. Dalyvavo 
senieji lietuviai ateiviai, dauge
lio jų sūnūs ar dukros ir nau
jieji. Šiais metais buvo daug 
daugiau narių ir svečių, negu 
pernai. Ir tai labai džiugu, kad 
šiuo klubo skyriumi hartfordie- 
čiai domisi.

Vakarienei ruošti buvo pa
kviestos prityrusios šeiminin
kės - narės: Katerina Degutie
nė, Elzbieta Kurienė, Ema Ro
gers, Halina Steponavičienė ir 
Marija Baltulionienė. Ir tikrai 
buvo skaniai ir gausiai paruoš
ta: šviežios dešrelės, viščiukai, 
kugelis, daržovės ir kita. Ir, rei
kia pažymėti, buvo labai pigu: 
tik du doleriai nariams ir trys 
— svečiams.

Šį pokilį - vakarienę pravedė 
ir kalbą pasakė sk. pirm. Kazys 
Mikalauskas. Be jo dar kalbė
jo: sk. sekr. Jonas Bernotas, 
iždo sekr. Ona Jusinienė, Julius 
Baltulionis, Juozas Baltulionis, 
Vladas Čekanauskas - Chase 
(jis yra šio skyriaus įsteigėjas), 
Marcelė Pilkienė, Stanley Sa
vickas, Viktorija Alijošienė, 
Agota Stankevičienė, Juozas 
Žemaitis. Visi linkėjo šiam klu
bo skyriui augti ir stiprėti.

Paskutiniajame visuotiniame 
susirinkime į naują valdybą iš
rinkti tie patys asmeys: Kazys 
Mikalauskas — pirm., Konstan
cija Milerienė — vieepirm., Jo
nas Bernotas — protokolų sekr., 
Ona Jasinienė — iždo sekr., Ma
rija Baltulionienė — iždininkė. 
Be to, Ona Brazauskienė ir Ona 
Jusinienė yra atstovės klubo 
direktorių taryboje.

J. Bernotas

Jeigu skolini, tai arba prarandi 
pinigus, arba įsigyji priešą.

— Arabų priežodis

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA 
W E D O

Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje. 
Tansliuojama iš galingos stotie? 

Mckeesport, Pennsylvania 
Kas sekmadienį nno 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adre

su : Lithuanian Catholie Hour 
W E D O, McKeesport, Pa.

RADIO PROGRAMA
geni suski Lietuvių Radio Pn 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 va 
po pietų. Perduodama: Vėliausi 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutėa pasaka. Programą vedi 
Steponas J. Minkus. Biznio reiks 
lala kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E 
Broadw*y, So. Bostone. Telefoną* 
4N 8-0489. Ten gaunamas b
Draugas”.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 
KOHKURSAS APIE JAUNIMĄ

ir tavus
Visais laikais jaunimo bren

dimo problema buvo svarbi. Ji 
yra dar labiau suaktualėjusi 
šiais moderniais laikais. Paga
liau ji yra ypač opi išeiviškoje 
situacijoje. Santykiai tarp bręs
tančių jaunuolių ir jų tėvų tu
ri lemiamos reikšmės jųjų atei
čiai. Jausdami šios problemos 
svarbą, “Laiškų Lietuviams” 
žurnalo vardu skelbiame raši
nio konkursą tema Santykiai 
tarp tėvų ir bręstančio jauni
mo, kurie galėtų būti svarsto
mi įvairiose tarp savęs besiri- 
šančiose srityse: pedagoginėje, 
socialinėje, pasaulėžiūrinėje, tau 
tinėje, dorinėje, religinėje ir kt.

Rašinys (straipsnis, beletris
tinis vaizdelis ar pan.) turi bū
ti ne ilgesnis kaip 3,000 žodžių, 
pasirašytas slapyvardžiu ir iš
siųstas su atskirame vokelyje 
užrašyta tikrąja autoriaus pa
varde bei adresu “L. L.” redak
cijai, 2345 W. 56th St., Chica
go, IU. 60636, U. S. A., ne
vėliau 1965 m. vasario 10 d. 
Atsiųsti rašiniai tampa žurnalo 
nuosavybe ir gali būti jame 
spausdinami. Skiriamos trys 
premijos: 1 — 70 dol. (mece
natas — V. Kuliešius), II — 40 
dol. (mecenatai — dr. S. Biežis 
su ponia), ir UI — 30 dol. (me
cenatas V. Kuliešius).

Norėdami, kad ir jaunimas 
pasisakytų, skelbiame konkur
są ta pačia tema jaunimui, ne 
vyresniam kaip 20 metų am
žiaus, skirdami dvi premijas: I 
— 30 dol. ir H — 20 dol. Ra
šiniai turi būti pažymėti “Jau
nimo konkursui”.

Jury komisiją sudaro: J. Ig-

PALAIMINTŲ NAUJŲ METŲ 
linkime visiems mūšy

KLIENTAMS IR DRAUGAMS
- * -u'.1 • - i’,7 4 j

BA SKINS STORE
137 So. State St. Chicago, III.
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jSlPlANP,
ISAVINGS

ANT VISU, 
SĄSKAITŲDaugiau kaip 50 metų 

sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
$10.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

August Saldukas 
Prezidentas

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

PASINAUDOKITE
“DRAUGO”SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu

vėje. Lietuvių tarpe nėra Kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny 
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo jvykiams. Mažai yra tokių Bpaudos darbų, kurių dien 
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitu. 
aetuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaue 
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kuitūrinj gyven 
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų iš 
šilai kyti ir daryti pažangą Kiekvienas spaudos darbas duota 
DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LD 5-9500

PADĖKA
Mano 65 metų amžiaus su

kakties proga suruošusiems pa
gerbimo pobūvį Broniui Valiu
kėnui, Justinui Pusdešriui, Bro
niui Taparauskui, pobūvio va
dovui Vincui Tamošiūnui ir 
sveikinusiems organizacijų at
stovams: Vladui Paužai, Ben
druomenės pirmininkui, kun. 
Domininkui Lengvinui, Windso- 
ro lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui, Jonui Gaižu- 
čiui, Lietuvių Namų pirminin
kui, Vytautui Ogilviui ir Jur
giui Šidagiui — Dariaus ir Gi
rėno klubo vardu, Feliksui Mo
tuzui, Santariečių atstovui, Pet
rui Rūkštelei — Vanagų atsto
vui, Vaciui Urbonui — Ameri
kos Lietuvių Balfo radijo var 
du, Antanui Norui — Valstie
čių liaudininkų, Broniui Tata- 
rūnui — Savanorių - Ramovė- 
nų astovui, Rožei Ražauskienei 
— Balfo 76 sk. vardu, Vincui 
Tamošiūnui — Jūrų skautų bei 
šaulių vardu, ponui Alkaičiui ir 
Albinai Atlkočaitienei, asmeniš
kai ir šeimos vardu, nuošir
džiai dėkoju. Dėkoju Jūrų skau
tams už nepamirštamą dovaną 
gėles ir taip pat dėkoju visiems 
pobūvio dalyviams savo atsi
lankymu pagerbusiems mane. 
Nuoširdus ačiū visiems,

—Jonas Atkočaitis

natonis (pirm.), kun. P. Patla
ba, V. Tumasonienė, D. Lukie- 
nė ir J. Kavaliūnas. Premijos 
bus įteiktos “L. L.” metinėje 
šventėje 1965 m. balandžio 10 
d. Chicagoje Jaunimo centre.

“Laiškų Lietuviams’ redakcija



NAUJŲJŲ 1965 METŲ PROGA,
Sveikiname Amerikos Lietuvius ir Linkime Jiems Laimingos Ateities
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CHARLES ZEKAS,
Sekretorius

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

4071 Archer Avenue 

LAfayette 3-8248
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LIETUVIŲ APDRAUSTŲ TAUPYMO 

BENDROVIŲ LYGA IR JOSIOS NARIAI

Saugiausioji vieta santaupoms laikyti yra pavyzdingai vedama ir lietu
vių vadovaujama taupymo ir skolinimo bendrovė. Kiekviena prie Apdraustų 
Lietuvių Taupymo Lygos priklausanti bendrovė yra Jungtinių Valstybių vy
riausybės įstaigos apdrausta.

Lietuvių Taupymo bendrovės buvo įsteigtos pačiais sunkiausiais ekono
minio gyvenimo laikais. Daugeliui jos padėjo įsigyti namus ir kitas nuosa
vybes. Kiekviena jų šiandien tapo svarbia Amerikos ekonominio gyvenimo 
dalimi. Kiekvienoje įstaigoje tarnautojai supranta ir kalba lietuviškai. Pa
tariame mūsų tautiečiams ir toliau savo santaupas laikyti lietuvių įstaigose 
ir lietuvių vedamose įstaigose. Jose laikomos santaupos neša didelius divi
dendus.

DISTRICT
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

3430 So. Halsted Street

Tel. CLiffside 4-0104
ALBERT J. AUKERS 

Prezidentas

JOHN PAKEL 
Prezidentas

CHICAGO
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

6245 So. VVestern Avė.
GRovehill 6-7575

LIETUVIŲ APDRAUSTŲ TAUPYMO 
BENDROVIŲ LYGOS VALDYBA

Teisėjas ALFONSE F. WELLS 
prezidentas

PAUL J. RIDIKAS
I viceprezidentas

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
II viceprezidentas

FRANCES SADAUSKAS BUCZEK 
sekretorius

EUGENE R. PlETKIEtVlCZ 
iždininkas

FRANK ZOGAS
teisių patarėjas

ADOLPH BALIUNAS
spaudos referentas

FRANCES SADAUSKAS BUCZEK 
Lygos sekretorius

unuuniunuuiiuiinnuiuuiuuijinuuuuiiii

SAVINGS 8C LOAN 

ASSOCIATION

4040 Archer Avenue

CLiffside 4-4470

AUGUST SALDUKAS 
Prezidentas

Prezidentas

V. P. PBERZYNSKI,

Continental
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

1642 W. 47 Street

Chicago 9, Illinois 
Telefonas YArds 7-0145

LIBERTY
FEDERAL

SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

204 North Broad Street 

Philadelphia, Pa.
CHAS. S. CHELEDEN 

President

St. Anthony
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1447 So. 49th Court 
Cicero 50, Illinois 

Tel. 656 - 6330
JOSEPH F. GRIBAUSKAS 

Sekretorius

B. R. PIETKIEWICZ 
Prezidentas

CRANE
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

2555 West 47th Street 

LAfayette 3-1083 E. G. HOLZWEG 

Prezidentas

Home Federal
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

115 East Main Street

Collinsville, Illinois

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street

HAymarket 1-3070 OLGA RYPKUS
Sekretorius



Fischerio še’mos, Aberdeen, S.D., penketukas jau pra dėjo vaikštinėti ir šventėms gavo dovanų. Penketu
kas jau turi 15 men. amžiaus, kartu su jais matyt po to gimęs kūdikis.

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

i’el. URovetatii o-ltaJ.
ALF. STANČIAUSKAS 
HEATING and COOLSMt

j lld] mų U- Laidymų irOitflnuu 
1804 So Rocbvrell Street

j_____'-Hiragn _____

leo’Š SinclairService
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

'Stabdžiai, Sankabos, Transmlsljoi- 
Tune-upg lr Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospeet 8-9533

CLASSIFIED GUIDE
CONTRACTORS

CONSTRUCTION C0.

1501 Wesl (s9th Streei 
HfE 4-7482 136-5151

REZIDENCINIAI 
KOMERCINIAI 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME: PARDAVIMUI

VISOKIAUSI NAMAI, BIZNIAI, ŪKIAI, SKLYPAI VISUR be to 
ĮVAIRIAUSI PATARNAVIMAI kaip, VERTIMAI, LEIDIMAI. NUO
MOS, PASKOLOS, I N C O M E T A X lr kt.

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public
4259 S. Mapletvood Ave. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Chieagoje
KETVIRTOSIOS ALVUDO 

KŪČIOS

Tradicinės Alvudo Kūčios įvy 
ko gruodžio 20 d. 2319 W. 55 
St. Jose dalyvavo tėvai, vaikai, 
jų pažįstami ir draugai. Pats 
dr. J. Adomavičius ir dr. O. 
Vaškevičiūtė svečius vedžiojo į 
vietas, nors visiems jau iš ank
sto buvo padėtos kortelės. Kū
čių programą pradėjo Z. Juške 
vičienė. Ji pakvietė Alvudo 
pirm. mok. St. Petersonienę, ku 
ri pasveikino svečius Kalėdų šv. 
proga, primindama šių švenčių 
prasmę ir tikslą. Paskui pasi
rodė akt. Alf. Brankos vedamas 
vaikų teatras. Rėžis, pavad. A. 
Sobieskienė, scenos apšvietimas 
buvo V. Zygo, o dekor. L. Šu- 
laičao. Prie kanklių — A. Kir- 
vaitytė, prie piano — muz. J. 
Bertulis.

Scenoje buvo lietuviška pra- 
•kartėlė. Statulos buvo apreng
tos lietuvių tautiniais rūbais. 
Ją paruošė A. Kirvaitytė.

D. Petersonaitė, 9 m., pagie
dojo F. Grueberio Tyli naktis, 
V. Sobiesicytė, 9 m., įscenizavo 
atsiųstą iš Sibiro eilėraštį — 
Prie Kūčių stalo, palikdami vie 
ną vietą tuščią žuvusiems at
minti. Miegok, Jėzuli, žodž. ir 
muzika J. Bertulio, buvo išpil
dyti kvinteto: A. Viktorą, D. 
Juodytė, R. Juodis, R. Žukaus
kas ir R. Viktoras. Kalėdinį 
Sapną, A. Kirvaitytės, išpildė 
snaigės: D. Bružaitė, N. Bru
žaitė, B. Janušytė, R. Kekštai- 
tė, M. ĮSerepkaitė, V. Sobaesky- 
tė, R. Petersonaitė, B. Bružai
tė, Baletą šoko: D. Požemiu- 
kaitė, Žvaigždės šokį —r D. Ki- 
buraitė ir našlaičiai: J. Paiku
tė ir A. Žygas. žiemos pasaka 
baletą šoko taipgi D. Kiburaitė, 
Dekite žvakutės giedojo A. Žy
gas ir eilėraščiai: Varpeliai 
din, din, din — B. Bružaitė ir 
Baltos Kalėdas smuiku*— R. 
Kėkštaitė.

Kun. A. Šeštokas ir evang. 
kun. T. Trakia pasveikino sve
čius ir vaikus. Tarė žodį LB c. 
v. pirm. J. Jasaitis, sveikino 
raštu gen. kon. dr. P. Daužvar
dis. Paskui plotkelės gautos iš 
Lietuvos ibuvo pasidalintos vi
sų dalyvių, kaip lietuviško soli
darumo simboliai. Svečiai vai
šinti lietuviška gira.

Kalėdų senelis buvo akt. Alf. 
Brinką. Jis atnešė vaikučiams 
dovanų, o jam jie sudėjo $7.70, 
kad jisai tuos pinigus įteiktų 
neturi;. ■ vaikui per Balfą.

Prie durų buvo saulučių, šiau 
dinukų ir koplytstulpių paroda. 
Vadovavo Alf. ir A. Murauskai, 
St. ir Aid. Gasneriai ir lietuviš
ka eglutė, po priežiūra Z. Juš
kevičienės, ilgametės Alvudo 
darbuotojos. Muziką tvaricė 
stud. L. Šulaitis.

Kūčių stalą ir 'maistą paruo
šė: M. Bosienė, V. Stakėnienė, 
I. MJalcius, J. Naririevich, J. 
Mačiulienė, A. Liubinskienė, A. 
Sobieskienė, St. Petersonienė, 
D. Skeberytė, dr. O. Vaškevi- 
čiūtė, M. Grakauskienė, St. 
Terminas, E. ir W. Kawohl ir 
Bosų šeima ir kiti Alvudo tal
kininkai. Kūčios visiems paliko 
gerą įspūdį. A. Gintneris

PARENGIMAI

Sausio 10 d. — Giedros kor
poracijos šventė.

— Kun. B. Sugintas Jaunimo 
centre 3 v. p. p. pasakos apie 
kelionę į Eucharistinį kongre
są, į Vasario 16 gimn. ir aplink 
pasaulį.

— Maironio Lituanistinės mo 
kyklos eglutė.

Sausio 9 d.—Chicagos Aukšt. 
lit. mokyklos tradicinis vakaras 
Jaunimo centre.

'Sausio 16—24 d. — Dail. Br. 
Murina paroda Čiurlionio gale
rijoje.

Sausio 17 d. — Dainavos an
samblio metinis koncertas—Či
činsko baladės pastatymas Ma
rijos aukšt. mok. salėje 3 vai. 
P- P-

Sausio 30 d. — Amer. liet. 
inž. ir arch. s-gos metinis ba
lius Drake viešbuty.

Sausio 30—31 d.—“Eglė Žal
čių Karalienė” Jaunimo cent
re. Rež. Z. Kevelaitytė.

Vasario 6—14 d. — Dail. A. 
pargio ir skulp. R. Mončio pa
roda Čiurlionio galerijoje.

Vasario 1 d.—Giedros korp!
Vasario 13 d. — Gage Parko 

Liet. b-nės apylinkės valdyba 
ir Dariaus - Girėno lit. mokyk
los koncertas Pakšto salėje, 
koncertas Jaunimo centre.

FATIMOS PASLAPTIS — 
FANTAZIJA

Katalikų dienraštis “A !Vbz”, 
išeinąs Lisabonoje, Portugalijo
je, pavadino fantazija skleidžia
mas žinias apie Fatimos paslap
tį. Fatimoj leidžiamas mėlyno
sios armijos žurnalas “Mensa- 
gem de Fatima” teigia, kad pa
slaptis, apreikšta vienam iš Fa
timos vaikų, skelbė karo grės
mes, bažnyčioje suirutę ir kitas 
didžias nelaimes.

CHICAGOJE

Vasario 14 d. — Vasario 16 
minėjimas, Rengia Altas Mari
jos aukšt. mokyklos salėje.

Vasario 20—21 d.—Chicagos 
Šaulių meno kuopelė stato vei
kalą iš partizanų gyvenimo — 
“Miško broliai”.

Vasario 28 d. — šv. Kazi
miero seserų rėmėjų centro, va
karienė motiniškame vienuoly
no name 5 v. p. p.

Kovo 6—14 d.—Dail. K. Žo- 
romskio paroda Čiurlionio ga
lerijoje.

Kovo 14 d. — Draugo roma
no premijos įteikimo koncertas 
Jaunimo centre.

Kovo 28 d. — Kuprevičiūtės- 
Bergen smuiko koncertas. Ruo
šia M. N. Pr. seserų rėmėjų 
apygarda Jaunimo centre, 7 v. 
vak.

Bal. 3—11 d.—(Dail. V. Ka
siulio paroda Čiurlionio galeri
joje.

Bal. 10 d. — “Laiškų Lietu
viams” parengimas Jaunimo 
centre.

Bal. 25 d.—Marijos aukštesn. 
mokyklos salėje Čiurlionio an
samblio koncertas 2 vai. p. p. 
Rengia Balfo apskr. valdyba.

Geg. 1 d. — Lietuvos dukte
rų pavasario balius Jaunimo 
centre.

Gegužės 23 d. — Žuvusių už 
Lietuvos laisvę per 25 okupa
cijos metus pagerbimas McCor- 
mick Place, išpildant Verdi“Re- 
quiem” ir Br. Markaičio, SJ, 
kantatą.

Rūgs. 5 d. — Draugo geguži
nė Bučio sodyboje.

LITHUANIAN RECIPES 
POPULAR

Surinko
!UZt DAVŽVARDIENt

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS

/ Vidaus lr lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS

Tel. 735-7388
3013 VV. Ofltli PI., Ohicago, OI.

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2013 

7203 So. VVestern Ave. 
Chicago, Dlinois 60636

Mūr. Iumgalow. 6 su "dinette". 3 
mieg. Modernus. Marąuette pk. 
Proga.

Mūr. 0 butų po 4 kamb. Autom.
! Šildymas gazu. automat. Šviesos kon
trole. nereikia priežiūros kūreni
mui. Arti 41 1,000 pajamų. 6 i lr l 
vak._ nuo Kedzie.

Mfir. 3 butai po 0 kamb. Tvirtas 
namas. Atskiri Šildymai. Brighton pk

Mūr. 2 po 0 kamb. Atskiras Šildy
mas kiekvienam butui. Modernus lr

įvirtas Nebrangus 36 ų- VVaahte 
naw.

Mūr. S po 4 kamb. Gazo pečiais 
Šildymas. Arti naujos bažnvčto. 
Brighton Parke.

Med. 2 po 0 kamb. Vidus kaip 
naujo. Brighton Parke.

Mūr. 2 po 4 kamb. 30 Ir Spring 
field. Mažas įmokfijlmas.

Mūr. 5)4 kamb., 6 metų. VVest Co- 
lumbus už Kedzle. Daug pagerinimų 
Gera statyba. Nebrangus.

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

HELP DANTEI)

Reikalinga moteris prie 5 ir 7 metų 
amžiaus vaikų. Brighton Parke.

Skambinti VI 7-1263

A. ABALL ROOFING C0.
Išvalysime lr pataisysime kaminą, 

turėsite geresnę šilumą. Bet kuriuo 
laiku skambinkite

LA 1-&047 arba R0 2-8778.

05 lr Campbell. Modernizuotas 6 
kamb. bungalow. Nauji plasterial, 
nauja elektra. Dideli kamb. $19,000, 
arba pasiūlymas.

Netoli Nabisco. 10 metų senumo 
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo
masis, didelis salionas. Garažas. 35 
p. sklypas. Tik $18,700

01 ir Satvyer. apyl. 6 kamb. “oc- 
tagon” bung. Modern. virtuvS, nau
ja karšto vandens šilima. Telrauki- 
tSs.

3 melų senumo modernus apart- 
mentinis. Metinių pajamų apie $14,- 
000. “Built-in" virtuvės, šaldytuvai. 
Įmokėti $22,000.

. Netoli mūsų įstaigos. 5 metų se
numo, 5 % kamb. mūr. Alum. lan
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas. 
Pirksdte nebrangiai.

Pusė bloko nuo M. pko. 10 me
tų. 2 butų mūr. Savininkui 5 % 
kamb. butas lr $125 mėn. pajamų. 
Atskiri šildymai. $39,000.

Brighton pke. 12 butų apartmen- 
tlnls. Naujas šildymas, nauja elekt

ra. Kaina tik 5 kartus metinių pa
jamų.

10 apartmentų, 3 metų. Į pietus 
nuo Marą. pko. Didelis sklypas. 
Automobiliams pastatyti vieta. Pui
kus pirkinys už 6 % kartus metinių 
pajamų

Pulaski lr Archer apyl. 8 metų, 
4 butų mūras. Savininkui 6 dideli 
kamb. lr labai geros pajamos, šoni
nis (važiavimas. Garažas. $53,000.

2 gražūs butai lr biznis. Tik ke
lių metų mūras pačiam M. pko 
centre. Geras pirkinys.

Gražus 5)4 kamb., 7 metų mūras. 
Dideli, šviesūs kambariai. Kilimai. 
40 p. sklypas. Į pietus nuo M. p-ko. 
Tik $22,100.

2 po 0 kamb. mūras. Naujos vir
tuvės, nauja atskira šilima gazu. 2 
auto. mūr. garaž. M. ūke. $32,000.

Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū
ras. Netoli mūsų įstaigos. Tik 
$17,900.

Taverna lr butas. Mūrinis. Marą. 
pke. Nebrangiai.

Aukos kryžiui Vokietijoje
Aukos statomam lietuviškam 

kryžiui - koplytėlei Memmingene — 
Baltų tautų gyvenvietėj, gautos 
iki 1964 gruodžio 23 d.

Iš JAV yra gauta:
Romas P. Atlanto rajono vadi

jos suruošto vakaro $44, per kun. 
L. Jankų $10. Per kun. L. Jankų: 
(Clevelando Pilėnų skautų tuntas 
$30, M. Bernotas $6, J. Mikaila $10, 
Z. Dobilas $5, J. Vembre $10, T. 
Sereikienė $2) — $63. Per kun. 
L. Jankų: (A. šeškas — Los An
geles skautai akademikai $15 ir 
A. Grigaliūnas $5) — $20. A. Ru- 
žancovas — 3 dol. Per dr. A. Pau
lių (Chicaga) $95. Po 10 dol. 
s. S. Vilkas, V. Kizlaitis, VI. Pa
žiūra. J. Vembre (Bostono skau
tai) — 15 dol.

Vakarų Vokietijoje surinktos 
aukos

F. Skėrys DM 20. Aukų lapu Stut- 
garde — DM229, aukų lapu Muen
chene — DM 77.50, V. Tamulis — 
DM5, kun. Kenstavičius — DM25, 
dr. J. Grinius — DM10, kun. J. 
Petrošius — DM10, P. Panse — 
DM10, Schwetzingeno lietuvių 8591 
kuopa DM77,20, Staliauskas — 
DM50. Per kun. P. Girčių — 
DM40, prof. Z. Ivinskis — DM 15, 
E. Kairys — DM15, Darmstato 
kuopa 2040LSCO — DM156, I. 
Lenėnas — DM55, Vokietijos kraš
to valdyba sutiko apmokėti DM 
400. Lietuvių Katalikų sielovada 
taip pat prisidės didesne suma.

Visiems aukojusiems lietuviams 
tariame nuoirdų ačiū.

Kami tėtės

gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai paša 
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ii 
DRAUGAS juos išleido labai pa 
rankioję formoje. Pirmą kartą to 
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams ai 
angliškai skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigai 

siųskite:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL

WE HAVE
IMMEDIATE OPENINGS

SAMPLE MAKERS
For Research Development. These 
are permanent positions with a 
national organization who make 
Toys and Housewares. Excellent 
opportunity for right men.
Kindly write full background ETC

Dept. C. L.
225 W. Washington

Chicago, Iii. 60606

SKILI,ED MEN NEEDED
for most machines including

JIG BORER & 
JIG GRINDER
Steady Jobs, Top Rates 

Company Benefits
C. H. Moffat Co.

Mechanical 
Laboratory J Services 

28600 Grand Blver Avenue 
Farmington, Michigan (Detroit)

Openings now available for

secreVary
If you are efficient, and seeking 
a permanent opportunity, we 
would likę to speak with you.

This position reųuires someone 
who can type well, take dietation 
and handle herself over the phone. 
Some dictaphone experience help- 
ful.

Why not phone John Yerkes at 
NE 2-3700 and perm’t us to in- 
troduce our program to you.
DE SOTO CHEMICAL COATINGS, 

INC.
1034 S. Kostner Ave. Chicago, 111.

An equal opportunity Employer.

ASSEMBLERS

ZENITH
HAS OPENINGS FOR

G I R L S
Experience helpful būt not neces- 
sary. Excellent starting salary and 
l’beral benefit plan including profit 
sharing. Ąpply 9 a.m. to 3 p.m.

1500 N. KOSTNER
An eąual opportunity Employer.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI

1960 metų IMPERIAL, Air Con- 
ditioned, labai geram stovyj, t’k 
$1,200.00. šaukite tel. 731-3535.

1961 metų CADILLAC, 4 durų, 
baltas. Geram stovyje, $1,975.00. 
Telef. — 731-3535.

Apsimoka skelbtis DRAU G) 
es jis plačiausiai skaitomas lie 

>vių dienraštis. Gi skelbimų
visiems prieinamos.

Heating Contractor
įrengiu naujus tr perstatau se 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning 1 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turtu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit lr aųžl 
nlngal. Apskaičiavimai nemo 
.<amal.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MITAI,

Telefonas VI 7-3447 
< 4444 S. VVestern, Ohicago 0, U)

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

Vieninteliai Iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti nau 
jūose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

1431 So. Kedzle AvOnne 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. patalpa bizniui arba gyve
nimui 5 dideli apšild. kamb. $85 
mėn. 3512 S. Wallace St.

Kambariai 1-me aukšte ir rūsy, 
naujame name. Atskiri įėjimai. 
Vasarą apšaldomi. HE 6-2588.

IŠNUOM. 2 kamb. butas tvarkin
gam vyrui. Geras susisiekimas.
6234 So. Albany Ave., PR 6-1671.

IŠNUOM. 6 kamb. butas 2-me auk
šte. Suaugusiems. 4450 So. Talman 
Avenue. Tel. VI 7-1670.

Išnuom. du butai: 4 kamb. butas 
ir 3-jų kamb. 4807-09 S. Laflin St.
FR 6-1810.

GREITA PAGALBA
NENUSIMINK, gausi pagalbą 

Vaistai, kurie buvo ilgai laukiami, 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nu
tirpimo ir skaudėjimo, jau yra..

Tuojau siųsk šį skelbimą ir sa
vo vardą su antrašu; atsiųsime 
vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark 4, New Jersey

•mitinitmimmniimiiiiiiiiimiimiiHK
GARBAGE DRUMS

WTTH OOVER8 AND HANDLES
8O and 50 gal. Free Dellvery 

5757 S. Halsted ft 5622 S. Racine 
Tel. 224-4862 • 484-1118
HlllllllllltlIlHItlIlimilMII IIII'IKIIIIIIIIII

NERIS REAL
6924 S. Western Avenue Tel. 471-0321

Kalėdoms —- modernus naujas 2 
butų po 6 % kamb. mūras po 3 
mieg. Karpetai, daug priedų. Našlė 
sutiko su nuolaida, už $36,000.

Kampinis lotas. Apie 30 p. Mar
ąuette pke. $8,600.

4 butų mūras. M. pke. 4 auto mū 
ro garažas. Naujas gazu šildymas. 
Alum. langai. $41.500.

2 butų med. 45 p. lotas, naujas 
gazu šildymas. Du dideli po 4 kamb. 
butai. 3 blokai nuo M. pko. $16.900.

2 butų švarus mūras. 6 ir 5 kamb. 
Gazu šildymas, šild. beismentas. Ne
toli mūsų $22,000.

Didelė 8 kamb. rezidencija. 2 auk-

štų mūras, 5 mieg. kamb. Blokas 
nuo M. p-ko. $21,500.

Naujas modernus 2 butų mūras 
2 po 6 kamb. Hadljat. šildymas. Ga
ražas. Nailono langai. Prie M. pko. 
$46,000.

Brighton pke. 7 kamb. Ištaisytas 
medinis. Naujas centrai, gazo šildy
mas, moderni vonia, aukštas beis
mentas, naujas garažas. $11,700.

Brigbton pke. Gelsvų plytų, 3 bu
tų mūr. $300 nuomos. $28.800.

2 butų med., 5 lr 4 kamb. Arti 4* 
lr California. Gazo šildymas. $14,000.

7 metų, 5% kamb. mūras, plius 
stiklo kamb. Platus lotas. Garažas. 
83 lr Kedzie. $24.000.

Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų lr nejudomo turto.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th St.. HE 7-7200 arba RE 7-8534

0 kamb. mūr. 10 metų. $19,500.
4 butų medinis. $18,500.
14 butų mūrinis. $85,000.
10 butų mūr. $79,500.
2 butai mūr. $25,900.

Visi namai Marąuette Parke
KAIRYS REAL ESTATE

2501 W. 69th St HE 6-5151

Didelis ir geras įvairių namu. 
sklypų, biznių ir žemės ūkių
pasirinkimas.

LINARTAS REALTl
1487 S $8 Vv Cicere K52-434

6620 S. SACRAMENTO
2 butai po 6 didelius kambarius,

I de luxe virtuvės įrengimai, daug 
priedų. Apžiūrėkite. Atdara šeš
tad. nuo 11 iki 2 v. popiet.

marovitz
436-5577 arba GR 6-4373

Marąuette Parke naujas bungalow. 
6)4 kamb, modern.'1 įrengtas. $18,900.

Mūr. 0 didelių kamb. rezidencija. 
Skubiai turime parduoti. $16.900.

Marąuette Parke. Mūr.. 4 butai, 
geros pajamos. Tik $31,900.

VAINA REALTY
2617 W 7 Ist St BE 7-9515

PLATUS PASIRINKIMAb 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX 
Apdraudy Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalai*

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzle Ave- PR 8-223S

MŪRINIS 6 butų namas. 6 po 5 
kamb. (po 3 mieg. kiekviename). 
Nuomininkai patys apsišildo. Ge
ras namas investavimui. Pajamų 
$490 per mėn. $39,000; įmokėti 
$9,000. South Side. Į vakarus nuo 
Pulaski. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

$500 ĮMOKĖDAMI pirkaite 5 
kamb. “ranch” stiliaus namą. Apyl. 
47 ir Cicero. 3 miegamieji. Skola 
įmokėti po $82 .mėn., 5X4%. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. LA 1-7038

PATARNAUJU NAMŲ PTRKTMS 
IR PARDAVIME 

BOOKKEEPING NOTARUATAt 
GAR LICENSES INCOME TAX

A. KATILIUS R. L
3486 W. 69th St. RE 7-8391

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IK BIZNIŲ PASIRINKI 

MAS • APDRAUDA 
• NOTARUATAS

LEONAS REAL ESTATE
2785 VV. 71st St VVAlbrook 5-6015

CICERO. Geroj lietuvių apyl. 4 
kamb, namas. Gazu apšild., užda
ras porčius, apyl. 14 ir 49th Ave. 
Geram stovy. $11,900. Įmokėti 
$1,500. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., Cicero. OLympic 2-6710 arba 
Bishop 2-2162.

CICEROJE PAJAMŲ NAMAI. 
Namas iš priekio turi 2 butus po 
4 kamb., plytelių vonias, spinteles 
virtuvėse ir uždarus porč'us už
pakaly. Namukas kieme turi 4 
kamb. (2 mieg.), pilną rūsį.

Savininkas. OL 2-6181

šnSCELLANEDUS

tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU
A. ABALL ROOFING C0.

Įsteigta prieš 49 metus.
Dengiame visų rūšių stogus. Tai

some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą— 
“tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Visas darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778.
Dieną, naktį ir sekmadienį

iiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiii

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti. Remkite “Drauge”

IEŠKO BUTŲ

Reikalingas 2x/2 kamb. butas. 
Pageidaujama Marąuette pko. apy
linkėje. Skambinti bet kuriuo laiku
HE 4-0706.

SALES ° MORTGAGES o MANAGEMENT

4936 ww» I3th Street Cicero 50. Illinois

$12,500
Svarus, dailus 4 kamb. expan-

0Wc: OL 4-2233

virtuvė, Gazo šilima

KERELIS BROS. Construction Co.
LIETUVIŲ STATYBOS FIRMA . .

Projektuojam ir statom įvairius pastatus. Sutvarkom prieš miesto dable Moderni vonia ir
nuostatus nusižengimo (violations) problemas.
2615 W. 71st STREET, CHICAGO, ILL. 60629 TEL. RE 7-8949

Reeldence OL 2-6907

$1,000 SMOKETI
6 kamb. butas savininkui ir 3 

butai išnuomavimui. Atskiri šil
dymai



PASIKALBĖJIMAS, KURĮ 

GIRDĖJO LIETUVOJE

Dr. Mildos ir dr. Stasio Budrių žodžiai per Madrido radiją

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. sausio mėn. 2 d.

Madride svečiavosi du Chica
gos gydytojai: Milda ir Stasys 
Budriai. Jie lankėsi radijo stu
dijoje ir čia įvyko toksai lietu
viškos radijo valandėlės su jais 
pasikalbėjimas, kuris buvo per
duotas į Lietuvą:

Pranešėjas. — Koks Jūsų 
Madride lankymosi tikslas?

Dr. Budrienė: — Dalyvauja
me V-me Tarptautiniame aler
gologijos kongrese.

Pranešėjas: — Spėju, kad tas 
neįprastas žodis alergologija y- 

kilęs iš mums jau pažįstamos 
alergijos. Gal galėtumėte trum- 

paaiškinti, kas tai per reiš
kinys ar liga?

Dr. Budrienė: — Tai perdė
tas asmens jautrumas įvairioms 
medžiagoms, kaip dulkėms, plun 
ksnoons, maistui, vaistams ir t.t. 
Alergologija yra dar jauna me
dicinos mokslo šaka, atsiradusi 
tik šio šimtmečio pradžioje. To
dėl ir šis kongresas yra tik penk 
tasis.

Pranešėjas: — Kas paskati
no Tamstas į šį kongresą vyk
ti?

Dr. Budrienė: — Domėjima
sis šia medicinos mokslo šaka. 
Atvykome savo iniciatyva ir 
savo sąskaita, niekeno neragi
nami ir neremiami.
* Pranešėjas: — Iš to tektų da
ryti išvadą, jog Tamsta toje sri
tyje dirbate.

Dr. Budrienė: — Taip, esu 
asistentė Illinois valstybės uni
versiteto medicinos fakulteto vi
daus ligų klinikos alerginiame 
skyriuje. Taip pat su savo vy
ru Stasiu turime privačią prak
tiką. Ją vykdome nuosavoje kli 
nikoje, kurią esame aprūpinę 
laboratorijomis ,rentgenu ir ki
tais įrengimais.

Pranešėjas: — Gerb. Dakta
re, gal ir Tamsta papasakotume 
te apie savo darbą?

Dr. Budrys: — Kaip žmona 
sakė, dirbame abu nuosavoje 
klinikoje. Aš dar dirbu trijose 
ligoninėse, į kurias siunčiu sa
vo pacientus ir ten juos gydau. 
w Pranešėjas: — Ar, daug lie
tuvių gydytojų yra Chicagoje9

Dr. Budrys: — Illinois vals
tybėje, kurią sudaro beveik vie
na Chicaga su apylinkėmis, y- 
ra apie 250 mūsų tautiečių gy
dytojų, o visose JAV-hėse — 
apie 500. Esame susiorganiza
vę į Amerikos Lietuvių gydyto
jų draugiją. Ji leidžia savo laik
raštį - biuletenį, kurį tenka man 
redaguoti. Žmona yra redakci
jos narys. Čia turiu pastebėti, 
kad prieš porą metų įsteigta
Pasaulio lietuvių gydytojų drau prancūzų ir vokiečių, t. y. tuo
gija, kurios būstinė yra Chica
goje, o mūsų leidžiamas laikraš
tis yra drauge ir jos organas. 
Visame laisvajame pasaulyje gy 
veliantieji lietuviai gydytojai 

būdu gauna mūsų laikraš
tį.
£ Pranešėjas: — Vieša paslap
tis, kad Amerikoje įsikurti ge
riausiai pasisekė gydytojams. 
Jie gerai uždirba, tačiau yra 
dosnūs aukotojai lietuviškiems 
reikalams...

Dr. Budrys: — Taip pat vie
ša paslaptis, kad daugiausia lie-

Clevelando futbolo komandos žai
dėjas Ryan šypsosi po to, kai jų 
komanda laimėjo prieš Baltimore 
Colts 27:0, tuo laimėdami National 
lygos čempiono vardą. Baltimorėje 
žaidžiąs vienas geriausių žaidėjų 
lietuvis Unitas (Jonąi£įs) buvo la
bai dengiamas ir nieko negalėjo 
padaryti.

tuvių gydytojų iniciatyva yra 
įkurtas Lietuvių fondas, užsi
mojęs sutelkti milijoną dolerių 
laisvai Lietuvai. Šiemet, tikima
si, jo lėšos jau pasieks 200 tūks 
tančių dolerių. Tikslių duome
nų neturiu, bet neapsiriksiu tvir 
tindamas, kad gera šios sumos 
pusė yra gydytojų suaukota. Be 
to, mūsų draugija ir daugelis 
kolegų pavieniui dar gausiai au
koja kultūriniams ir kitiems 
lietuvių reikalams.

Pranešėjas: — Klausytojams, 
manau, būtų įdomu sužinoti a- 
pie Tamstų asmenis.

Dr. Budrienė: — Medicinos 
mokslus aš ir mano vyras Sta
sys baigėme 1940 metais Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne. 1944 metais, drauge su de
šimtimis tūkstančių lietuvių, pa 
sitraukėme į Vakarus nuo ar
tėjančio raudonojo potvynio. 
1946 metais iš Vakarų Vokieti
jos aš išvykau į JAV-bes, o ma
no vyras Stasys atvyko 1947 
metais.

Pranešėjas: — Kokiu būdu 
Jums taip greitai pavyko per
sikelti į Ameriką? Masinė pa
bėgėlių emigracija prasidėjo tik 
1949-50 metais?

Dr. Budrienė: — Aš esu A- 
merikoje gimusi, tad turėjau 
JAV-bių pilietybę.

Pranešėjas: — Ar daug var
go teko, pakelti, kol įsikūrėte 
Chicagoje?

Dr. Budrienė: — Pavargti te
ko nemažai, nes turėjome pasi
rūpinti ne tik savo, bet dviejų 
mamų ir mažos dukrelės pragy
venimu. Vytauto Didžiojo univer 
siteto išduotus diplomus ameri
kiečiai pripažino, tačiau teko vie 
nerius metus stažuoti ir po to 
dar laikyti valstybinius egzami
nus. Tam reikalingas ir pakan
kamas anglų kalbos mokėjimas. 
Dirbti teko labai daug ir labai 
sunkiai.

Pranešėjas: — Baigėsi V-asis 
Pasaulinis alergologų kongres- 
sas. Ką galėtumėte apie jį pa
sakyti ?

Dr. Budrys: — Jame daly
vavo apie 1,100 įvairių valsty
bių atstovų. Gausiausiai buvo 
atstovaujami laisvosios Europos 
ir Amerikos kraštai. Spalvotųjų 
tautų gydytojų mažai tesimatė. 
Iš anapus geležinės uždangos 
esančių šalių teko pastebėti ju
goslavus ir lenkus. Programoje 
įrašyta, kad dalyvauja sovietai, 
bulgarai ir rumunai, bet jų ne
pastebėjome — tur būt neatvy
ko. Kongreso posėdžiai vyko
4-mis kalbomis — ispanų, anglų,

pačiu metu per specialius įren
gimus visus pranešimus buvo 
galima girdėti tomis kalbomis.

Turiu pasakyti, kad kongre
sas buvo suorganizuotas puikiai. 
Ispanai sudarė labai geras są
lygas ne tik posėdžiams vykdy
ti, bet ir įdomiai bei naudingai 
laisvą nuo paskaitų laiką pra
leisti. Kiekvieną dieną buvo ruo 
šiami įvairūs priėmimai su šau
niomis vaišėmis, išvykomis į 
artimesnes istorines vietas, kon 
certai ir panašios pramogos. Vi
si buvo nustebinti ispanų nuo
širdumu ir vaišingumu.

Pranešėjas: — Ar tuoj pat 
grįžtate į Chicagą?

Dr. Budrys: —*■ O, ne! Kaip 
turistai skrendame į Romą. Iš 
ten ateinančią savaitę vyksime 
į Paryžių, kur spalio 24 dieną 
prasidės metinis Prancūzijos a- 
lergologų suvažiavimas. Jame 
mano žmona atstovaus JAV-bių 
Gydytojų sąjungai .turinčiai per 
ketvirtį milijono narių. Ji pa
sveikins suvažiavimą amerikie
čių gydytojų vardu ir, gal būt, 
dalyvaus diskusijose. Iš Pary
žiaus vyksime į Bazelį, kur spa 
lio 31 dieną prasidės meti"’" 
Šveicarijos alergologų šuva?5" 
vimas. Jame Amerikos Gydyt*' 
jų sąjungai atstovausiu aš.

Dr. Budrienė: — šia netikėta 
proga, mes norime Amerikos 
lietuvių gydytojų vardu pasvei-

Prie pajūrio Crescent City, Calif., vietovėje vanduo išplovė gyvulių 
kūnų, žuvusių potvynio metu.

Mūsų kolonijose
Roseland, III.

Balfo vajus
Dešimt rinkėjų, su dideliu pa

sišventimu eidami per namus 
iš geraširdžių lietuvių surinko 
601.85 dol. K. Bružas surinko 
201, K. Girulis 102, A. Ūsevi- 
čienė 65, V. Žilinskas 60, L. 
Pačkienė 37, O. Kapteinis 34, 
Julius Lakis 32, J. Grybauskie- 
nė 30, B. Buikienė 27, P. Gu- 
džiūnienė 12 dol.

Paaukojo dr. V. ir J. Dubins- 
kai 25 dol., adv. Ant. Lapins
kas 25, EI. ir V. Tamošiūnai 20, 
kun. F. Kireilis 15, dr. P. Paliu
lis 15, L. Bukauskas, N. Kaptei- 
nytė - Thor, P. Kurzikauskas, 
A. Laurutanas, J. Lekas, J. Mar 
kauskas, kun. J. Panavas, R. 
Rimkus, J. Valantiejus, inž. Ed. 
Vilkas po 10 dol. Kun. klebonas 
P. Lukošius, E. Bielinienė, A. 
Brencius, dr. S. Tikusis, Jonas 
Tikuisis, P. Riekašienė, V. Ži
linskas, J. Jankauskas, H. Kū
gelis, kun. S. Gaučas, kun. A, 
Stanevičius, Alb. Ožys, W. A- 
meris, Ad. Miliauskas, Fr. Pa- 
vilonis, Teklė Kancevičiūtė, P. 
Skridaila, Ged. Sakevičius, P. 
Gudžiūnienė, Ed. Fandell, V. 
Grybauskas, K. Daulys, B. An
driukaitis, Julia Passen, Petrė 
Rusteikaitė, V. Baltrūnas, S. 
Tamulionis, P. Marcinkėnas, P. 
Balanda, S. Čiužas, C. Butkus, 
J. Grigulis, I. Stanevičius, A. 
Sakalauskas, L. Pečkienė, J. La
zauskas, J. Grigaliūnienė, dr. 
J. Reinys, B. Matulaitis, M. Ba- 
cys, J. Lakis, R. Lekavich po 
5 dol. K. Bružas ir Br. Walienė 
po 4 dol. Kiti aukojo po mažiau.

Balfo 57 skyr. valdyba nuo
širdžiai dėkoja aukų rinkėjams 
ir visiems aukotojams. Kurie dėl 
adreso nežinojimo ar nebuvo ras 
ti namuose rinkėjų, maloniai 
yra prašomi skirtą auką at
siųsti skyr. ižd. O. Kapteinis, 
324 E. 107 St.

Susivienijimo veikla
LRKSA 33 kp. naujon valdy- 

bon išrinkta pirm. Anicetas Ku
belis, vicepirm. — K. Žebraus
kienė ir U. Bubelienė, sekr. ir 
organizatorius — O. Kapteinis, 
fin. sekr. — K. Rubinas, ižd.
I. Stanevičius, dvasios vadas — 
kun. A. Stanevičius, daktaras 
kvotėjas — dr. Jonas, patikėti
niai — A. Bubelis ir K. Bružas, 
rev. komisija: J. Zikas, K. Bru
žas ir J. Lakis. Susirinkimo me

kinti savo kodegas okupuotoje 
Lietuvoje. Mes žinome, kokio
mis sąlygomis tenka jums dirb
ti savo profesijos darbą, ir kaip 
prastai jis yra atlyginamas. Jūs 
esate paversti paprasčiausiais 
biurokratais, turinčiais klausyti 
daugelio administracinių ir par
tinių viršininkų. Jūs turite ne 
tik atlikti savo sunkų kasdienį 
darbą ambulatorijose ir ligoni
nėse, bet dar esate verčiami 
skaityti paskaitas komunistinės 
ideologijos klausimais. Dėl to 
nežmoniško prievartavimo mes 
jus nuoširdžiausiai užjaučiame 
ir tikimės, jog ateis diena, kada i 
Lietuva atgaus laisvę, o drauge 
su ja ir Lietuvos gydytojai.

zVug. Upėnas

Mirties sukaktis 

A. -Į- A. s

JONAS KASULAITIS, Sr 

JONAS KASULAITIS, Jr. 

PETRONĖLE KASULAITIS

Jau sukako metai kaip negailestinga mirtis atskyrė nuo 
mūsų mylimą brolį 1964 m. sausio 5-tą.

Sausio 7-tą sueina 12 metų kai atsiskyrė mylimas tėvelis.
Taip pat, praėjo 6 mėnesiai nuo mylimos motinėlės mirties.
Prisimindami šį liūdną mūsų mylimų atsiskyrimą už Jų 

sielas užprašėme šventas Mišias sausio 9-tą, 12 vai., šešta
dienį, kurias atlaikys giminaitis kun. Pranciškus L. Anksorius, 
Šv. Antano bažnyčioje, Cicero.

tu nutarta bažnyčiai aukoti 30 
dol. ir 50-ties metų paminėjimą 
suruošti gavėnios metu.

Suruoštam pyragų išpardavi
mui daug dirbo ir sėkmingai va
dovavo: K. Žebrauskienė, U. Bu 
belienė, F. Debulskienė, S. Mik- 
nienė, E. Mineikienė, F. Žeb
rauskienė ir Valentienė, gryno 
pelno liko 70.43 dol. Kuopos vai 
dyba yra dėkinga, darbščioms 
ponioms.

Nauja valdyba
Visų šventųjų parap. švento- 

Vardo dr-jos naujon valdybon 
išrinkta: pirm. — Ed. Ridikus, 
vicepirm. — Ed. Dagis ir A. 
Zansitis, sekr. — Q. Ostrowski, 
ižd. — J. Schultz, fįn. sekr. — 
T. Zęlinski. Komisijų nariai bus 
renkami sekančiame susirinki
me, sausio 10 d. Draugijos dva
sios vadas yra kun. Stasys Gau-v _ f ,cas.

Mokyklos eglutė
Šeštadieninė mokykla gruo

džio 27 d. surengė .ne tik vai-

KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI LOTYNŲ AMERIKOJE

Krikšč. demokratų sąjūdis pra
sidėjo Urugvajuje 1910 metais. Lai 
kui bėgant, kr. dem. atsirado Či
lėje, vėliau Venezueloje, Brazili
joje, Argentinoje ir visoj Lotynų 
Amerikoje. 1917 metais Lotįynų 
Amerikoje krikščionys demokra
tai susitiko Montevideo mieste su 
tikslu sudaryti hemisferinę krikš 
čionių demokratų konferenciją.

Čile yra Lot. Amerikos kr. de
mokratų tvirtovė; 1941 m. rinki
muose gavo 3,4%, o šiais metais 
56%.

Venezueloij 1958 jie laimėjo 
16% per prezidentinius rinkimus 
ir vaidino svarbų vaidmenį koali
cinėje Romulo Betancourt vyriau 
sybėje. Per praeitų metų rinki
mus krikščionys demokratai (jie 
Venezueloje vadinasi Copei) lai
mėjo 20% balsų. Partijos lyde
ris Rafael Caldera rengiasi sta
tyti savo kandidatūrą į preziden
tus 1968 m.

Peru respublikoje kr. demokra
tų partija gimė prieš 8 metus. Ji

“Margučio” vedėjai
LILIJAI VANAGAITIENEI

tragiškai mirus, jos seserims Verai Olienei 
ir Juozapinai Ilgaudienei, giminėms ir arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

LB Chicagos Apygardos valdyba

Į | kams, bet ir jų tėveliams bei 
mokyklos bičiuliams šventinį 
džiaugsmą. Buvo suvaidinta 
Bangelės “Žvakutė” ir M. Ra- 
munienės “Lietuviškos Kalė
dos”. Be to, buvo gausu dainų, 
deklamacijų bei žaidimų. Į pro-

|| gramą buvo įjungta visa mo
kykla. Kalėdų senelis gausiai 
apdovanojo mokinius ir šiaip 
mažuosius, suteikdamas šventi
nio džiaugsmo. Svečiai turėjo 
progos pasivaišinti ir net pasi
šokti.

Balfo sukaktis
Balfo dvidešimties metų su

kaktis, metinis susirinkimas su 
programa ir kavute, įvyks sau
sio 10 d. 4 vai. Visų šventųjų 
parapijos salėje. Įėjimas visiems 
laisvas, be bilietų. Valdyba kvie
čia visus Balfo bičiulius atsi
lankyti. K. Brž.

A. -j- A.
ALGIMANTUI MACKUI

tragiškai žuvus,

jo artimuosius giliai užjaučiame.

Sabaliauskai

IlI-čiosios JAV LB Tarybos nariui 

Poetui ALGIMANTUI MACKUI 

tragiškai mirus, jo žmonai, motinai gimi
nėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia

LB Chicagos Apygardos valdyba
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiii

NUOTAIKINGA POEZIJOS 
KNYGA

JULIJA ŠVABAITE

Vynuogės ir kaktusai
Eilėraščiai. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas 1963 m. Aplankas 
dail. M. Ambrozaitienės. Kaina $2.

Rinkinys ir savo temomis ir sa
vo išraiška nėra atsietas ir nuo 
šiandieninės mūsų kasdienybės, o 
taipgi nuo moderniosios poezijos 
nūdieninės raidos. Poetei yra pa
vykę lietuviškąją tradiciją suly
dinti su poetinio avangardo užmo
jais, apsčiai pažeriant autentiškos 
lyrikos posmų.

Užsakymus su pinigais siųsti:
‘•DRAUGAS’’
4545 VVest 6Srd Street 

Chicago 29, Illinois
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiii'

A. A.
KUN JURGIUI ANDRIUŠKAI 

mirus, jo broliui
Kun. d r. Vincentui Andriuškai 
gilią užuojautą reiškiame.

Lirgameriy šeima

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuir  
Jeigu jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Drangą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai,
greitai ir prieinama kaina. 

DRAUGAS
4545 W. 68 St, Chicago, m. 60629 
uiililllllllllllllllllllllilllimilllllllllllllllli

Buv. mūsų klebonui
KUN. KAZIMIERUI PETRAUSKUI, 

jo mylimai mamytei

A. -j- A. Domicėlei Petrauskienei

mirus Lieuvoje, reiškiame giliausią užuojau
tą ir kartu liūdime.

Pranas ir Feliksas Kasparavičiai su šeimomis 
Petrė ir Stasys Pakatinskai 
Jonas Kasparavičius su šeima 
Ona ir Pranas Grušiai su šeima

turėjo daug svorio renkant prezi
dentu Fernando Belaunde. Dabar 
ji turi tris ministerius jo kabine
te ir burmistrą sostinėje.

Brazilijoje kr. demokratų par
tija 1954 m. tepajėgė išrinkti 2 
atstovus į federalinį parlamen
tą, o 1962 jau 20. Dabar ji turi 
vieną savo ministerj federalinėje 
vyriausybėje ir 2 gubernatorius.

Bolivijoje kr. demokratų par
tija maža, bet auga. “Ateityje 
Bolivijoje tebus 3 partijos — ma
noji M. N. R., komunistų ir kr. 
demokratų”, pasakė Bolivijos 
resp. prezidentas Victor Paz Es 
tensoro. Kadangi kr. demokratų 
partijos įtaka greitai auga ir stip 
rėja, tad suprantama komunistų 
baimė jos ir neapykanta jai. Tai 
aiškiai parodė Havanos radijo 
siųstuvas ir Fidel Castro kalba 
Havanos universitete po Frei’o iš
rinkimo Čilės respublikos prezi
dentu.

A. -f A.
ALGIMANTUI MACKUI 

tragiškai žuvus, skausmo prislėgtas motiną 
Marcelę ir žmoną, giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Jadvyga ir Stasys Jurai

A. -j- A.
MATTHEW RIMKAVICH

Gyveno Clarendon Hills, Illinois.
Anksčiau gyveno Cicero, Illinois.
Mirė gruodžio 30 d., 1964, sulaukęs 48 m. amžiaus.
Gimė Cicero, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Naujokaitytė), 

sūnus Matthew, Jr., duktė Josephine, 2 broliai VVilliam ir Alex 
Rimkavich, sesuo Estelle Bradtke ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 
S. 50th Ave., Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 
4 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdž’ai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, broliai ir sesuo.

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

A. -f- A.
MORTA ZAROMSKIS

VIRBUKAITE
Gyveno 6656 S. Campbell Ave.
Mirė gruodžio 31 d., 1964, 8:15 vai. ryto, sulaukus 78 

m. amžiaus Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 5 dukterys: Bernice, žentas 

Michael Taranda, Natalija, žentas Edward Kleidon, Victoria, 
žentas John Beauregarde, Martha, žentas Willia«n Traffas, ir 
Antoinette, 8 anūkai, 20 proanūky, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami.

Velionė buvo amžina narė šių draugijų: Jėzaus Nukryžiuo
tojo Sės. Rėmėjų, Šv. Kazimiero Sės. Rėmėjų, T. Marijonų Rė
mėjų, T. Jėzuitų rėmėjų, šv. Antano vienuolyno, Pranciškonų 
rėmėjų, T. Saleziečių (Italijoje) rėmėjų ir Franciscan Mo- 
nastery, Washington D.C. Priklausė šv. Pranciškaus Treti
ninkų dr-jai ir Maldos Apaštalavimo dr-jai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 So. 
Westem Ave. Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 4 d., iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600



DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. sausio mėn. 2 d.

X Psichologas R. Kriaučiūnas
šiuo metu gilina savo studijas 
St. Louis mieste, Washingtono 
universitete, kaip Illinois vals
tijos stipendininkas, ją gavęs 
už pavyzdingą daubą Menteno 
psichiatrinėje ligoninėje. Gruo
džio mėnesį Kriaučiūnų šeima 
susilaukė antro sūnelio, kuris 
per Kalėdų šventes buvo pa
krikštytas Aro Mykolo vardu.

Krikšto tėvai buvo čika- 
giečiai Gr. Baliūnaitė ir P. J. 
Masaitis.

X Dr. Kostas Ostrauskas šį 
savaitgalį atvyksta į Chicagą.

X Justinas Mackevičius, Sr., 
ir Justinas Mackevičius, Jr., 
Standard Federal and Loan 
Assn., 4192 Archer Avė., vedė
jai, Kalėdų proga įstojo į Lie
tuvių fondą nariais, įnešdami 
tūkstantį dol. (abu po $500). 
Mackevičiai yra susipratę lie
tuviai ir jau ne vieną kartą lie 
tuviškus reikalus parėmę.

X šv. Kryžiaus parap. bažny
čios remonto aukų vokeliai bu
vo išdalinti praėjusį sekmadie
nį ir renkami pirmą sausio sek
madienį. Pirmas mėnesio sek
madienis skirtas bažnyčios re
monto aukų rinkliavai.

X Bernice Thomsonienė, 
10635 So. May St., džiaugiasi 
dukra Antanette Rizek ir jos 
sūnaus gabumais. A. Rizek su 
šeima gyveno, 8904 Rio Grande 
Blvd., N. W. Albuquerque, New 
Mexico. Tim Rizek, 17 m. jau
nas ir gabus berniukas šv. Ma
rijos kolegijos studentas, pasi
žymėjo futbole ir gavo stipen
diją į universitetą.

X Cicero LB apylinkės me
tinis narių susirinkimas šaukia 
mas 1965 m. sausio 3 d., 3 vai. 
p. p. Šv. Antano parapijos sa
lėje.

X Petras Janušauskas yra 
atvažiavęs iš Californijos pas 
mamytę, kuri yra plačiai žino
ma verslininkė ir stambi gerų 
darbų rėmėją Mikaliną Janu
šauskienę. Taipgi viešės ir pas 
brolį ir sesutes Lapinską ir 
Alis.

X Moterų sąjungos 21 kp. 
iš Town of Lake svarbus me
tinis susirinkimas įvyks sausio 
3 d. 1 vai. p. p. šv. Kryžiaus 
parapijos susirinkimų kamba
ry. Visos sąjungietės malonėki
te gausiai susirinkti ir naujų 
narių atsivesti.

X Cicero Vyskupo M. Valan
čiaus Moksleivių Ateitininkų 
kuopa, užjausdama vargstan
čiuosius tautiečius, vajaus pro
ga paaukojo Balfo šalpos reika
lams $14.40. Gražus artimo mei
lės pavyzdys, patys būdami ne
turtingi, dalinasi paskutiniu 
centu su savo artimu, (pr.)

X Cicero Aukštesniosios Li
tuanistikos mokyklos mokiniai 
parodė labai gražų labdaros 
pavyzdį. Užjausdami savo varg
stančius broliukus ir sesutes- 
našlaičius lietuvius, Balfo va
jaus proga, organizuotai įteikė 
per vajaus komitetą lietuvių 
labdarai bendrą savo auką, prie 
kurios prisidėjo visi mokiniai, 
paaukodami vienos dienos išlai
doms skirtus pinigus, (pr.)

X Dainavos ansamblio kon
certui - Maironio muzikinės ba
ladės Čičinskas premjerai, sau
sio 17 d. 3 vai. p. p. (sekma
dienį) Marijos Aukšt. m-los sa
lėj bilietai gaunami “Marginiuo
se”, 2511W. 69th ISt., tel. PR 8- 
2511 W. 69th St., tel. PR 8- 
4585; “Royal Blue” krautuvė
je, 4359 So. Campbell Avė., tel. 
BI 7-9475; Frank’s Telev. & 
Radio, 3240 So. Halsted, tel. 
CA 5-7252; Cicero — Štanger- 
bergų krautuvėje, 4938 West 
15th St., tel. OL 6-1096.

Koncerto dieną kasa veiks 
nuo 1 vai. p. p. (pr.).

X Akt. St. Pilka iš ligoninės 
jau išėjo. Laikinai sustojo pas 
savo giminaičius Stasę ir Anta
ną Kazlauskus, 4518 S. Talman 
avė.

X Nijolė Žičkutė - Biliūnienė 
gruodžio 28 d. sulaukė dukre
lės. Abi jaučiasi gerai. Nijolės 
vyras aviacijos kapitonas Ro
man Biliūnas šiuo laiku yra Vie 
tname. Jam duota žinia per 
Raudoną Kryžių. A. ir J. Žičkai 
džiaugiasi sulaukę antro anūko, 
o Juzefą Biliūnienė 12-to anū
ko.

X Alf. Valatkaitis, Liet. šau
lių s-gos c. v. pirmininkas, bu
vo susirgęs ir gulėjo Šv. Kry
žiaus ligoninėje, jau sugrįžo į 
namus ir sveikata dr. J. Star
kaus priežiūroje. Valatkaitis 
jau tvarko ir šaulių c. v. rei
kalus, 'bet dirbti negalės kiek 
ilgesnį laiką. ,

X Veronika Vaičkienė, ilgus 
metus gyveno Tovvn of Lake, 
kur vertėsi bizniu. Dabar Vero
nika Vaičkienė ir jos dukra su 
žentu Stella ir John Barkevich 
pasistatė vieną iš gražiausių re 
zidencijų ir ten persikėlė gy
venti, 10334 S. Wood St. Town 
of Lake lietuviai labai apgaile
stauja išsikėlusius, nes jie bu
vo stambūs gerų darbų rėmėjai 
ir draugijų veikėjai. Pažįstami 
linki visiems geros sveikatos ir 
pasisekimo naujoj vietoj.

X Barborai Bartkus, 2535 
W. 46 St., jos vaikaičiai, duk
ros Charlotte Sukurs vaikai, 
užsakė metams “Draugą” kaip 
kalėdinę dovaną. Močiutė tokia 
visus metus ją lankančia lietu
viška dovana labai patenkinta.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų I sk. iš Tovvn of Lake 
svarbus metinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, sausio 3 d. 
2 vai. p. p. Šv. Kryžiaus para
pijos susirinkimų kambary. Vi
sos rėmėjos malonėkite gausiai 
atsilankyti ir naujų narių atsi
vesti.

X Kun. B. Sugintas ir V. 
Šimkus jau sugrįžo į Los An
geles iš savo tolimos kelionės 
po pasaulį. Juodu sugrįžta į 
Chicagą apie sausio 3 d. Dabar 
juodu svečiuojasi ir ilsisi Los 
Angeles, Calif.

X Nekalto švč. P. M. Prasi
dėjimo naujojoj bažnyčioj šeš
tadieniais naudojamos dvi klau 
syfclos, kurios yra bažnyčios 
gale, vakarų pusėje, šiokiadie
nių rytais ir sekmadieniais 7:30 
v. r. išpažintims klausyti nau
dojama klausykla, kuri yra prie 
komunijos grotelių, vakarų pu
sėje.

X Madų parodoj sausio 10 
d. 4 v. p. p. Cicero Šv. Antano 
parap. salėje akt. J. Cijūnelie- 
nė pristatys modeliuotojas ir 
apibudins jų modeliuojamus rū
bus. (pr.)

X NEPEKMOKĖKIT, Buick, 
Dodge ar Oldsmobile 1965 nau
jus su fabriko garantijom gau
site pigiau, patelefonavę Bruno 
Mickevičiui tel. 731-3535 arba 
RE 1-4445. (Šk.)

X A. L. K. Moterų sąjungos 
20 kuopos sus-mas įvyks 1965 
m. sausio 3 d., 2 vai. po pietų 
Švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje. Narių dalyva
vimas būtinas. Kviečiame lietu
ves katalikes įsirašyti į Moterų 
sąjungą, (pr.)

Čikagietis Antanas Balčiūnas (dešinėj), atlydėjęs svečius iš Plymouth, 
Ohio, — Gerdą Dragūnienę ir jos sūnų Edvardą. Viešnia yra dr. Vac
lovo Dragūno žmona. Daktaras yra kelių Ohio valstybės ligonin'ų 
gydytojas,

Svečiai “Draugo” redakcijoj. Iš dešinės: Kazys Miklas, Ona Miklienė 
ir Violeta Oparinaitė (prieš ketvertą metų atvežta iš Lietuvos); 
antroj eilėj: svečius atlydėjęs Edvardas Boreiša, čikagietis, Aleksandra 
Miklienė, čikag'etė, ir karo laivyno lakūnas Įeit. Ramutis Miklas. Ka
zys ir Ona Miklai drauge su sūnum Ramučiu vieši pas savo gimines 
Chicagoj. Jie gyvena Great Neck, N.Y. Svečiai grožėjosi “Draugo” 
pastatu ir ofiso bei spaustuvės įrengimais.

Chicagoj ir apylinkėse
SVEČIUOS PAS SOLISTES 

TĖVELIUS
Šv. Kalėdų metu teko pietau

ti Teofilio ir Zuzanos Mačių šei 
moj. Bepietaujant, Mačių duk
relė solistė Genovaitė klausi
nėjo apie praeities įvykius bei 
įspūdžius mūsų tėvynėje Lietu
voje, ypač Kalėdų ir Naujų Me
tų švenčių belaukiant ar jas 
praleidžiant.

Mačių anūkas Danielius su sa
vo tėveliu Zigmu Rosinski slap
ta mūsų pokalbį įrašė į juostą 
ir turėjome progos išgirsti sa
vo balsą.

Teofilis ir Zuzana Mačiai gra 
žiai sugyvena su savo dukra 
Enelyte ir jos vyru Zigmantu, 
kurie užaugino sūnų Danielių ir 
dukrą Mary-Jean. Sūnus Danie
lius jau lanko kolegiją ir vie
name pagarsėjusiame orkestre 
groja kornetu. Jų dukra Mary 
Jean jau baigia švenčiausios 
Panelės Marijos igimimo para
pijos pradinę mokyklą.

Mačiai gyvena nuosavame 
gražiame name, įkuriame taip 
pat gyvena ir dukrelė Genovai
tė, pasižymėjusi solistė. Ma
čius prieš (kiek laiko aplankė ne 
laimės. Mačys paveiktas sun
kios ligos išgulėjo lovoje per 
šešis mėnesius ir dabar gydyto 
jų griežtoje priežiūroje taisosi. 
Zuzana Mačienė, šiaip buvusi ga 
na sveika, nei iš šio, nei iš to 
staigiai susirgo taip, kad buvo 
išvežta į ligoninę, kurioje pa
gulėjus pora savaičių grįžo na
mo, tačiau nepilnai sveika. Da
bar patariama gydytojų rengia 
si išvažiuoti į Arizoną sausu 
oru palkėpuoti. Linkime jai 
pasveikti ir laimingai sugrįžti.

—J. Tarulis

ŠV. ANTANO TAUPYMO IR
SKOLINIMO BENDROVĖJ
Cicero St. Anthony Savings & 

Loan Association buvo lietuvių 
suorganizuota 1922 m. Ligi da
bar visiems taupytojams buvo

X Neo - Lituanų orkestras 
gros šokiams tradiciniame Či
kagos Aukštesniosios Lituanis
tikos mokyklos vakare sausio 
mėnesio 9 dieną 7 valandą vak. 
Jaunimo centre. Šokiai dviejo
se salėse. Įdomi programa, bu
fetas, loterija. Vietas užsisaky
ti telef. 767-3241. (pr.)

išmokėtas dividendas be per
traukos ir nė vienas taupyto
jas neturėjo nė vieno cento 
nuostolių. Dabar bendrovės tur 
tas viršija $30 mil. dol.

Vedėjas J. Gribauskas teigia, 
kad senieji kaip Juozas Kučin
skas, Kazys Gugis, Juozas Gri
sius ir daug kitų, nebuvo nu
matę, kad taupymo ir skolini
mo bendrovių turtas bus virš

J. Gribauskas

$110 bil. ir kąd bendrovių tur
tas viršins $10 bil. dol. Illinois 
valstybėje.

Taupymo bendrovės yra pa
dėję milijonams žmonių įsigyti 
nuosavus namus ir tie piliečiai 
yra nugarkaulis mūsų valsty
bės. Mano 25 m. veiklos St. 
Antihony bendrovėje, davė pro
gos susipažinti su daugybe žmo 
nių, suprasti jų padėtis, ir įsi
gyti daug draugų, kurių nepa
miršiu per visą mano gyveni
mą.
Aš linkiu visiems direktoriams 

ir visiems tarnautojams ir klien 
tams, linksmų ir turtingų 
Naujųjų Metų.

Bendrovė moka aukščiausius 
dividendus taupytojams kas 90 
dienų, arba 4 kartus per me
tus. Kiekviena sąskaita yra fe
deralinės agentūros apdrausta 
iki 10,000 dol.

Dividendai gruodžio 31 d. 
viršijo 250,000 dol. ir per visus 
1964 metus visiems taupyto
jams buvo išmokėta virš 1 mil. 
dol. dividendų. Taupytojas 

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJ

Chicagos Lietuvių suvalkie
čių draugijos susirinkimas įvy- 
go gruodžio 23 d. Hollyvvood 
salėj. Buvo pranešta, kad mirė 
veikli draugijos narė Petronėlė 
Šulcas ir prašė ją pagerbti su
sikaupimu.

Nutarimų rast. Estela McNa- 
mee perskaitė protokolą, kuris 
priimtas. D-ja vakarą rengia 
sausio 17 d. 4 v. p. p. Holly- 
wood salėj. Komisija — M. Ra 
dziukinas, J. Jonikas, M. Urbe- 
’lis.

Rankų plojimu palikta ta pa
ti valdyba 1965 metams. Pirm. 
Adela Burba, vicepirm. Julia 
įSačauskas,, nut. rast. Estella 
McNamee, fin. rašt. Leoną Bal
tas, ižd. Antanas Gintneris. 
Kontrolės rašt. Ona Švirmickas.

Chicagos

žinios
CHRUŠČIOVO GYVENIMAS.

Vyskupas Fulton Sheen to
kia tema kalbės sausio 5 d. per 
WTTW televizijos stotį, 11-tą 
kanalą.

NAUJI PILIEČIAI
Chicagos distrikto federalinis 

teismas praneša, jog 1964 me
tuose 8,188 Illinois valstijos gy 
ventojų priėmė Jungt. Ameri
kos Valstybių pilietybę.

KIRPĖJAMS TRAUKS 
PAVEIKSLUS

Su Naujaisais metais įsigali 
Chicagos sveikatingumo tary
bos patvarkymas, pagal kurį 
visi kirpėjai kartą į metus tu
rės patikrinti plaučius X-ray 
peršvietimais. Chicagoje yra 
apie 7,500 kirpėjų.

PASKYRĖ $10,000 UŽ VAGIS
Brink’s kompanija, kurios 

šarvuotas vežimas touvo pavog
tas su $223,000 prie Divine 
Savior klebonijos Norridge prie 
miestyje, paskyrė $10,000 už 
vagių sugavimą.

ŽVĖRYNO PAGERINIMAI
Chicagos parkų distriktas pa 

skyrė $750,000 Lincoln Parko 
žvėryno ir Belmont bei 59-tos 
gatvės prieplaukų pagerinimui.

PALANKUS STRAIPSNIS
Fortune žurnalo sausio laida 

talpina palankų straipsnį apie 
Chicagos miestą, kurio nereikė
jo sudeginti. Kai kiti didmies
čiai lėtai save naikina, Chica- 
ga, vadovaujama energingo ir 
darbštaus mero Richard Daley,

| dinamiškai ir gyvybiškai atsi
naujina. 1

IŠVARĖ DAUG PLIENO
Chicagos rajono plieno lie

jyklos iki šių metų lapkričio 
mėnesio pabaigos išvarė rekor
dinį kiekį plieno — 21,682,983 
tonas.

EGLUTE UŽSIDEGĖ
Du vaikai žuvo ir trečias bu

vo gerokai apdegintas, kai ka
lėdinė eglutė užsidegė jų na
muose, 3342 N. Ravensvvood.

SPIEGEL MINI ŠIMTMETI
Spiegei kompanija, trečia di

džiausia visame krašte per paš
tą iš katalogų pardavimo įstai
ga, mini šimtmetį nuo įsisteigi
mo Chicagoje. Ta proga išleis 
'didžiausią savo istorijoje 608 
puslapių pavasarinį katalogą. 
Pernai pardavimai viršijo 300 
mil. dolerių.

Taipgi išrinkta knygoms patik
rinti komisija — J. Jonikas, J. 
Šulcas, A. Radžiukinas. Numa
toma sueiti sausio 14 d. Julia 
Sačauskas bute, 7222 S. Rich- 
mond.

Pirm. Adela Burba nusiskun
dė, kad jos vyras Antanas ser
ga. Po operacijos guli šv. Kry
žiaus ligoninėje, o jos mamytė 
susižeidė, jau randasi namuose. 
Kitas susirinkimas bus sausio 
27 d. Hollyvvood salėj.

—Ona Švirmickas

CICERO KOLONIJOJ

Antanas Martinionis turi kuo 
pasidžiaugti, sveikas sulaukė 
70 m. Antanas jaunystėje buvo 
veiklus, Naujojoje Anglijoje pri 
klausė chorui, buvo visų mėgia
mas deklamatorius, dar ir šian
dien atsimena gražių eilėraščių. 
Prieš keletą mėtų Antanas su
sirgo, chirurgai darė operaciją 
ir turėjo sužaloti veidą, todėl 
Antanas nebenori niekur viešai 
pasirodyti, gyvena vienišas. 
Daulg skaito laikraščių ir kny
gų-

Visiems jubiliatams jūsų ko
respondentas linki sveikiems su 
laukti kitų savo vardinių. Ta 
proga sveikinu savo draugus, 
pažįstamus ir dėkoju už sveiki
nimus, nes ir aš atšvenčiau dei
mantinį jubiliejų.

—K. P. Deveikis

IŠ ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— Rezoliucijoms remti komi
teto vadovybė turėjo savo me
tinį susirinkimą 1964 m. gruo
džio 18 d. Vadovybės sąstatas 
1965 m. yra šis: pirm. L. Va
liukas; vicepirmininkai A. Ski- 
rius, A. Kalm (estas) ir A. 
Reins (latvis); sekr. E. Arias; 
ir kasin. G. A. Petrauskas. Ko
mitetas pradeda savo darbą pil 
na sparta: bus stengiamasi 
kiek galima daugiau išgauti re 
zoliucijų ir vieną iš jų praves
ti. Visais rezoliucijų reikalais 
rašyti: Rezoliucijoms Remti ko 
mitetui, P. O. Box 77048, Los 
Angeles, Calif., 900007. Visos 
aukos siųstinos tiesiog komite
to kasininkui: Mr. G. A. Pet
rauskas, 3442 Madera Avenue, 
Los Angeles, Calif., 90039.

VOKIETIJOJ

— Memmingene, Vokietijoje, 
lietuviai stato lietuvišką kryžių, 
6 m. aukščio. Nekantriai Mem- 
mingeno lietuviai laukia, kada 
galės šią koplytėlę šventinti. 
Ji stovėdama labai reprezenta
tyvioj vietoj, domins savo sa
votiška, vokiečiams reta archi
tektūra — ne vieną svetimtau
tį. Šis lietuviškas paminklas kai 
nuos apie 4,000 DM Norima bir 
želio mėnesį šventinti, tačiau 
dar šio projekto įgyvendinimui 
reikia lėšų. Prašome visų lie 
tuvių taikos, o ypač tų, kurie 
savo laiku gyveno Memminge
ne, būtų tikrai gražu, kad bu
vęs memmingėniškis savo auka 
prisidėtų prie šio tautinio pa
minklo. Lietuvi, tavo auką mie
lai priims Balfo centras Ameri
koje: Kun. L. Jankus, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

— Muencheno Moterų klubo 
pastangomis ir tarptininkavi- , 
mu, vokiška Oldenburgo audy

TREČIOSIOS KARTOS LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

James S. Lackavvicz

Chicagos lietuvių kolonija 
šiomis dienomis susilaukė dar 
vieno profesionalo. James S. 
Lackavvicz, baigęs Worsham 
College of Mortuary Science, 
stojo balzamuotojo - laidotuvių 
direktoriaus darban tėvo veda
mose laidotuvių įstaigose.

kla kelių mėnesių bėgyje išau
dė 32 tautinius kostiumus lie
tuvėms Vokietijoj ir Amerikoj.

— Muencheno LB apylinkės 
valdybą sudaro pirm. A. Bra- 
kauskas, R. Hermanas, inž. E. 
Skeberdis. Bibliotekos vedėjas 
J. Gelažnikas.

ISPANIJOJ
— Madrido lietuviškasis ra

dijo balsas švenčia 10 m. su
kaktį. Apie jo įsteigimą ir veik 
lą mūsų spaudoje daug buvo 
rašyta. Pažymėtina, kad nuo 
1958 m. buvo išgautas mūsų 
programos pakartojimas kitos 
dienos rytą. Dabar ji kartoja
ma kiekvieną dieną 10:30 vai. 
Lietuvos laiku 49 m. banga. Pa 
grindinė lietuvių kalba progra
ma dabar per tautinį ispanų ra 
diją perduodama iš Madrido 
kasdien 21:35 v. Lietuvos lai
ku. Gauname žinių, kad ispanų 
valstybinio radijo lietuviškos 
transliacijos lietuvių tėvynėje 
ir Sibire yra intensyviai klau
somos. Ispanjos vyriausybė lie
tuvišku laisvu balsu Madride 
yra patenkinta. Neseniai lietu
viškųjų transliacijų vedėjui Ma 
dride Ispanijos Informacijos ir 
Turizmo ministeris (kurio ži
nioje yra mūsų lietuviškos ra
dijo programos) Sr. Manuel 
Fraga Iribame pasakė: “Mūsų 
vado generalisimo Francisco 
Franco prieškomunistinė politi
ka bus neatlaidžiai tęsiama to
liau, užtat nesibijokite, Ispani
jos vyriausybė yra pasiryžusi 
ir toliau tęsti moralinę, dvasinę 
'bei kultūrinę kovą prieš ko
munizmą per radiją prieš Lie
tuvos ir kitų kraštų sovietinius 
ar kiniškuosius okupantus, kaip 
ligi šiol.” Užtat šio šaunaus 
krašto vyriausybės nusistaty
mas kovoti prieš komunizmą 
yra nepasikeitęs, ir jis, ispanų 
tvirtinimu, nepasikeis, nes jų 
tauta pradėjo prieš 28 metus 
kovą su komunizmu.

KOLUMBIJOJ
— Nuo sausio 12 iki 25 d.

rengiama lietuvių stovykla Ka
ribų pajūryje. Kun. Myk. Ta
mošiūnas kviečia ir JAV lietu
vius atvykti pasikaitinti Kolum 
bijos padangės saulutėje!

Kun. M. Tamošiūnas yra di
delis lietuviškų reikalų brangin 
tojas. Kalėdų šventėms papra
šė net oro paštu išsiųsti jam 
“Draugo” lietuviškas sveikini
mų atvirutes, ir jas laiku ga
vo.

—o—
ĮŠVENTINO EPISKOPALŲ
KATALIKŲ BAŽNYČIOJ
Protestantų epiakopalų kuni

gas buvo įšventintas kunigu Ne
kalto Prasidėjimo katalikų baž
nyčioje, Poteau, Okla., nes vie- 

j tinė Šv. Barnabo episkopalų 
bažnyčia buvo per maža.

Anūkas a. a. Stepono D. La- 
ckavvicziaus, kuris pradėjo įs
taigą 1914 metais, James tapo 
trečios kartos nariu Lacfcavvi- 
czių šeimos vedamoje įmonėje. 
Jis padeda savo tėvui Steponui
C. Lackavvicziui tvarkant laido
tuves jų dviejuose šermenų na
muose, 2424 W. 69th St., Mar
ąuette Parke, ir 2314 W. 23rd 
Place, West Sidėj.

Baigęs Šv. Ritos Aukštesnią
ją mokyklą, James įsigijo ba- 
kailauratą politiniam moksle ir 
istorijoj Northern Illinois uni
versitete 1963 metais. Po to 
mokėsi Worsham College bal
zamuotojo - laidotuvių direkto
riaus kursą.

James Lackavvicz su žmona 
Alice gyvena 8209 S. Califomia 
Avė., kur yra narys St. Tho
mas More parapijos Šventojo 
Vardo draugijos. Jis taip pat 
priklauso Kolumbo Vyčių Car
dinal Mundelein kuopai, Mar
ąuette Parke.


