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Bep. Bruce Kep. St George Brent Bozell VV’UUam Buckley Kep. Ajjhbrook

Jie yra vadovaujantys naujos Amerikos konservatorių sąjungos 17-kos direktorių tarybos nariai, ši 
sąjunga suorganizuota konservatoriams pagelbėti laimėti politines vietas, šios sąjungos pirmininkas yra 
pasitraukiantis kongresmanas Donald Bruce (R., Ind.). Jis bandė į senatą patekti. Vicepirmininkas yra 
kongresmanas John M. Asbrook (R. Ohio). Kongresmanė St. George (R., N.Y.) taipgi apleidžia Atstovų 
Rūmus, nebuvo perrinkta. Brent Bozell yra rašytojas, paskaitininkas, William F. Buckley Ir. yra “National 
Review” redaktorius. cttpti

Nepaprastas vyro, motinos, dukros 
susitikimas

Stefanija Rūkiene iš pavergtos Lietuvos atvyko į Ameriką
HARTFORDAS, Conn. — “Da 

bar esu laiminga”, — pasakė 
moteris. “Bet aš esu labai pa
vargus”.

Moteris kalbėjo ramiai. Bet 
susitikimas su savo vyru ir dūk 
ra buvęs nepaprastas, baigęs 
trukusią 23 metus kančią.

Stefanija Rūkienė buvo moky 
toja Kiaune, ir jos vyras buvo 
jos mokyklos vedėjas. 1940 me
tų birželio mėn. Sovietų Rusijos 
armija okupavo Lietuvą ir ten 
pradėjo siausti bolševikinis te
roras. Ypač inteligentai buvo ko 
munistų taikiniu. Dažnai juos 
komunistų agentai areštuodavo 
naktį ir išveždavo į Sibirą.

Norėdami išvengti komunistų 
arešto, mokyklos vedėjas Kons
tantinas Rūkas, jo žmona ir 3 
metų dukrelė naktimis nakvo
davo savo motinos ūkyje, kuris 
buvo už miesto. Bet 1941 metų 
birželio 13 d. Rūkienė pasiliko 
namie, vyrui ir dukrelei išėjus 
i ūkį.

Vidurnaktį Sovietų slaptoji 
policija atvyko. Ji suėmė Rūkie- 
nę ir išsivežė. Nuo tada iki šių 
Kalėdų šeima buvo perskirta.

Tėvas ir duktė iš Lietuvos

Rezoliucijos ir ateitis
Kova už rezoliucijų pravedimą bus tęsiama iki laimėjimo

LOS ANGELES, Calif. — 
“Naujai išrinktas Kongresas 
(89th Congress) 1965 metų sau 
šio pradžioje susirenka savo pir 
mai sesijai. Rezoliucijoms Rem
ti Komitetas savo darbą jau pra 
dėjo. Kovosime tol, kol atsieksi
me savo tikslą”, — kalbėjo nau 
jai perrinktas 1965 metams Re
zoliucijoms Remti Komiteto pir 
mininkas Leonardas Valiukas.

Bus stengiamasi išgauti iš 
naujo rezoliucijas iš visų tų le
gislatorių (senatorių ir kongres 
manų), kurie rezoliucijas buvo 
įnešę praėjusiame Kongrese 
(88th Congress). Toliau, bus 
stengiamasi gauti naujų rezoliu
cijų. Pagrindinis Komiteto tiks
las — vienos iš rezoliucijų pra- 
vedimas. Į šią kovą bus įjun
giamos visos galimos jėgos: iš 
pabaltiečių ir kitų amerikiečių.

Oras
Oro biuras praneša; Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas lietus.

Saulė teka 7:17, leidžias 4:27.

Kalendorius

Gruodžio 29 d.: šv. Tomas 
Kanter, Gajutė.

Gruodžio 30 d.: šv. Sabinas, 
Audrelė.

1947 metais pateko į tremti
nių stovyklą netoli Hamburgo, 
vakarų Vokietijoje, ir Jungtines 
Amerikos Valstybes pasiekė 
1950 m.

Rūkienė buvo pasiųsta į Ba- 
carą Sibire, kur ji išbuvo 13 
metų. Ji Kalėdose nekalbėjo a- 
pie savo pergyvenimus Sibire. 
“Aš dirbau miške” — tai vis
kas, ką ji pasakė.

Stalinui mirus, Rūkienei 1956 
metais buvo leista grįžti į Kau
ną.

Vyras ir duktė gyvena Hart
forde, Conn. Jie gavę iš Sibiro 
vienintelę iš Rūkienės atvirutę: 
“Esu gyva”.

Grįžus jai į Kaimą, susiraši
nėjimas su vyru ir dukra buvo 
galimas.

Rūkas yra mašinistas, o duk
tė Nijolė, 26 metų, ruošiasi A- 
rizonoe universitete daktaratui.

1963 metų spalio mėnesį pa
rašius premjerui Chruščiovui 
laišką, buvo duota Rūkienei vi
za.

Rūkas ir duktė gruodžio 24 
d. nuvyko į Kennedy Interna
tional aerodromą prie New Yor
ko susitikti savo žmonos ir mo-I

Praėjusiame Kongrese (88th 
Congress) buvo įnešta iš viso 
73 rezoliucijos Lietuvos vada
vimo reikalu. Senate buvo įneš
ta 12 rezoliucijų, Atstovų Rū
muose — 61 rezoliucija. Kelias 
rezoliucijas įnešė du, trys ar 
net daugiau legislatorių. Sena
te rezoliucijų autoriais yra pa
sirašę 29 senatoriai, o Atstovų 
Rūmuose — 60 kongresmanų 
(kongr. Ed Denvinski buvo įne
šęs dvi rezoliucijas).

Rezoliucijoms Remti Komite
tas kviečia visus geros valios 
lietuvius prisidėti prie šio taip

Mirė muz. A. Mondeika

CICERO, III. — A. a. muz. 
Adolfas Mondeika mirė gruodžio 
27 d. Loretos ligoninėje. Buvo 
ilgametis Šv. Antano parapijos 
vargonininkas. Gimė 1887 lap
kričio 5 d. Panevėžio apskr.

— Buvęs kubiečių prezidentas 
Manuel Urrutia sekmadienį Mia 
mi mieste tremtinių suvažiavi
me pareiškė, jog jo organizaci
ja — demokratinė revoliucinė 
sąjunga — “bus greitai pajėgi 
pradėti karą Kuboje”.

Urrutia, pirmasis Kubos pre
zidentas Fidel Castro režime, ne 
pasakė, ar tas karas bus pra
dėtas iš užsieninės valstybės.

tinos, bet rūkas sutrukdė jos 
atskridimą. Kūčios jos laukė 
Hartforde, bet lėktuvas tik Ka
lėdose atskrido, ir ji susitiko 
pirmą kartą po 23 metų su sa
vo vyru ir dukrele, kuri per a- 
šaras pasakė: “Pagaliau įvy
ko”...

Naujausios žinios
— Kun. Jurgis Andrtuška,

Maryvvood College profesorius, 
miręs gruodžio 26 d., bus lai
dojamas šį ketvirtadienį, gruo
džio 31 d. Scrantono kunigų ka
pinėse. Laidotuvėms vadovaus 
ir pontifikalines gedulingas mi
šias atnašaus Scrantono vysku
pas.

— JAV plienui pakeltos kai
nos. Vienai plieno tonai pakelta 
6 dol.

— Saragat yra penktasis Ita
lijos prezidentas.

—■ Indonezija pasiruošusi Ma
laizijos federaciją sutriuškinti 
1965 metų sausio 1 d.

— Raudonoji Kinija sutiko 
Kambodijos 22,000 vyrų armi
jai duoti karinių reikmenų, įskai 
tant ir sunkiąją artileriją.

svarbaus darbo visomis išgalė
mis: darbu ir pinigine auka. Vi
sais reikalais rašyti; Rezoliuci
joms Remti Komitetas, Post 
Office Box 77048, Los Angeles, 
California, 90007. IT.

Prancūzų advokatas
rūpinasi vargšais

NEW YORKAS. — Garsusis 
prancūzų advokatas Raoul Fol- 
lereau, raupsuotųjų apaštalas ir 
vadinamasis “artimo meilės kia 
jūnas” šiomis dienomis pasau
lio neturtingųjų vargšų naudai 
pradėjo naują akciją pavadin
tą “Viena karo diena — taikos 
labui!” Tuo tikslu Raoul Folle- 
reau parašė raštą pasaulio Jung 
tinių Tautų organizacijos vado
vybei, prašydamas pravesti nu
tarimą, kad viso pasaulio tautos 
kasmet, pasaulio taikos šventės 
proga, paskirtų labdaros fondui 
tiek lėšų, kiek išleidžiama ka
ro metu tik per vieną dieną.

Tos lėšos būtų panaudojamos 
tik kovai prieš badą, skurdą 
ir ligas pasaulyje. Prie šio Raoul 
Follereau rašto prijungta 100, 
000 jaunimo parašų iš 55 tau
tų tarpo.

— Kubos komunistinis reži
mas pasiskelbė neseniai gavęs 
iš Ispanijos 100 autobusų. Pra
ėjusį pavasarį gavo iš Britani
jos 950 autobusų.

Prezidento Johnsono veiklos planas
Jis kurs didžiąją bendruomenęAUSTIN, Tex. — Preziden

tas Johnsonas gal pakeis 15 - 20 
JAV ambasadorių. Federalinės 
Investigacijos biuras (FBI) pa
ruošė saugumo pranešimus apie 
asmenis, kuriuos prezidentas 
Johnsonas numatęs ambasado
riais skirti, ir tie pranešimai 
pasiųsti į LBJ ūkį.

Šią savaitę Prezidentas nu
spręs apie 20 ambasadorių pa
keitimą.

Naujais paskyrimais Johnso
nas nori padėti savo antspaudą 
naujoje administracijoje, baigti 
Naująjį Frontą ir pradėti kur
ti Didžiąją Bendruomenę.

Kada laisvasis pasaulis 
pradės ginti persekioja
mus komunistų valdo

muose kraštuose

GENEVA, Šveicarija. — Kaip 
praneša laisvojo pasaulio spau
dos agentūros, vakarų Europos 
ir Genevos stačiatikių - ortodok
sų Bažnyčios vyskupas Antho
ny, gruodžio 16 dieną persiuntė 
Jungtinių Tautų organizacijos 
generaliniam sekretoriui U 
Thant’ui ir visiems stačiatikių 
patriarchams tris prašymus, 
šiomis dienomis gautus iš Sovie
tų Rusijos. Vyskupas Anthony 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad šie trys. Sov,. tų Rusijos 
krikščionių dokumentai liečia ne 
paprastai sunkią krikščionių pa 
dėtį Potkočev’e, kur yra didelis 
stačiatikių vienuolynas ir šven
tovė. Sovietų vyriausybė pasi
ryžo tai panaikinti ir visomis 
priemonėmis kliudo tikintiesiem 
atlikti savo religines pareigas.

Vyskupas Anthony spaudos 
atstovams ypatingai pabrėžė 
faktą, kad visi trys dokumen
tai turi daugelį tikinčiųjų pa
rašų, kas žinant Sovietų Rusi
jos praktiką reiškia didelį So
vietų Rusijos tikinčiųjų nusimi
nimą ir nepaprastai smarkų ti
kėjimo persekiojimą.

Kartu su šiais dokumentais 
vyskupą Anthony pasiekė pat
virtinančios žinios, jog pasku
tiniu metu Sovietų Rusijos vy
riausybė visoje Rusijoje uždarė 
du tūkstančius bažnyčių - cerk
vių. Viename iš tų laiškų, rašy
tame šią vasarą Lvove ir slap
tai pergabentame į Vakarus, 
Feodosija Varavva rašo: “Be 
dieviai komunistai baisiausiai 
siaučia prieš tikėjimą visoje Ru 
sijoje... Nežinau, kas mane lau
kia ateity — kalėjimas, depor
tacija į šiaurės rajonus ar mir
tis už tiesą, bet čia parašiau 
tikrą tiesą”.

Vakarai neturėtų palaikyti 
sambūvio (koegzistencijos) su 
raudonąja Rusija ir kitais ko
munistų valdomais kraštais, kol 
ten nebus religinės, sąžinės, 
spaudos, organizacijų ir kitų 
žmogaus pagrindinių teisių.

— Kongiečių premjeras M. 
Tshombe nusiskundė Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai, kad 
egiptiečiai ir alžiriečiai karinin
kai vadovauja sukilėliams prie 
Kongo šiaurės rytinio pasienio.

Sovietų Rusija irgi duoda pa
galbą Kongo sukilėliams

— Pietų Vietnamo vyriausy
bės kariuomenė vakar sudavė 
didelį smūgį komunistiniams par 
tizanams. Partizanai neteko 
daug ginklų. Saigono kariai paė
mė komunistų zonoje karinę 
būstinę.

Prezidentas turi galvoje šiuos 
dalykus:

1. Naujame federaliniame biu
džete reikšmingai padidinti pini
gų sumas švietimo reikalams. 
Johnsonas gal pakels švietimo 
reikalams išlaidas nuo dabarti
nių 700 milijonų iki 3 bilijonų 
dolerių.

2. Taip pat bus pakeltas biu
džetas skurdui šalinti. Dabar 
skurdui naikinti yra skirta 787 
milijonai dolerių; ši suma bū
sianti padvigubinta.

3. Jis pasiūlys naujus įstaty
mus Kongresui, jei ekonomika 
pradės šlubuoti, kad jai būtų 
duoita naujo kraujo.

4. Dalinai dėl tos priežasties 
jis prašys naujame 1966 metų 
fiskalinių metų biudžete Prezi
dento nepaprastiems reikalams 
fondą pakelti nuo dabartinių 
500 milijonų dolerių iki tarp 
700 mil. ir vieno bilijono dole
rių.

SOVIETAI PAREMS VIETNAM
KAIRAS, Egiptas. — Vizi

tuojantis Sovietų vicepremjeras 
A. N. Šelepinas gruodžio 27 d. 
pasakė, jog Sovietų Rusija duos 
pagalbą vietnamiečiams, kol vi
siškai bus išvyti imperialistai”.

“Sovietų Rusija nestovės su
dėjusi rankas, kai Vietnamas 
esąs agresijos auka”, — pareiš
kė Šelepinas savo kalboje, pa
sakytoje Jungtinės Arabų Res
publikos (Egipto) parlamentui.

Panašiai kalbėjo ir nauji So
vietų Rusijos vadovai ir rašė 
spauda paskutinėm savaitėm. 
Kokią pagalbą sovietai duos 
Vietnamui, nepasakė nei Šelepi
nas nei kiti Kremliaus vadai. 

Vicepremjeras jau savaitę Kai

Dešiniojo politinio sparno vicepremjeras gen. Phoumi Nosavan (kai
rėje) ir pietų Vietnamo ministeris pirmininkas Tran Von Huong ap
tarė abiejų kraštų situaciją Saigone. Jų pasitarimas turėtų abu 
kraštus paskatnti bendromis jėgomis pulti komunistų Viet Kongo 
tiekimo kelius. (UPI)

NAUJAS ITALIJOS PREZIDENTAS
ROMA. — Vakar Italijos par

lamentas, senatas ir kiti atsto
vai išrinko 21-me balsavime nau 
ją prezidentą Guiseppe Saraga- 
tą, dabartinį užsienio reikalų 
ministerį. Jis gavo daugiau kaip 
600 balsų, o1 paprastai daugu
mai reikėjo 482 įbalsų. Už jį bai 
savo krikščionys demokratai, so 
cialistai ir komunistai.

G. Saragat, italų socialistas, 
politikas gimė 1897 m. 1926 - 43 
metais gyveno emigracijoje, 
1944 nacių areštuotas, bet pa
bėgo. 1944 m. ministeris, 1945 - 
46 Italijos delegacijos pirminin 
kas taikos konferencijoje. 1947- 
49 metais ministeris ir min. pir
mininko pavaduotojas, nuo 1952 
metų socialdemokratų partijos

5. Johnsonas tikisi Washing- 
tane 1965 metais susitikti su 
dviem užsienio vyriausybės gal
vom kas mėnesį. Washingtoną 
vizituos Indijos ministeris pir
mininkas Shastri, Pakistano pre 
zidentas Khan, Japonijos prem
jeras Šato ir kiti.

5. Apie valstybinę padėtį jis 
pateiks pranešimą sausio 4 d.

Sovietai ir Turkija 
panaikino mokesčius 

už vizas

ANKARA, Turkija. — Sovie
tų Rusija ir Turkija sutarė pa
naikinti mokesčius už vizas vi
zituojantiems turkams Sovietų 
Rusijoje, rusams besilankan
tiems Turkijoje. Mokesčių pa
naikinimas už vizas įsigalioja 
1965 metų sausio 15 d.

re vadovauja 10 vyrų delegaci
jai, atstovaujančiai Aukščiausią 
sovietą (“parlamentą”), kuri 
šiandien turėtų grįžti į Maskvą.

Šelepinas pasakė, kad Sovie
tų Rusija remia kongieičių tau
tą “prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes, Britaniją, Belgiją ir 
išdaviką (premjerą) Tshombę”.

“Šiandien mes matome visur 
imperialistų valdžią griūvančią, 
bet jie smurtiškai palaiko savo 
interesus”, — pasakė jis.

Šelepinui pasakius kalbą, par
lamentas ratifikavo tris techni
nės ir ekonominės pagalbos su
tartis tarp Egipto ir Sovietų 
Rusijos, kurios buvo pasirašy-

generalinis sekretorius ir beveik 
visą laiką ministeris koalicinė
je valdžioje su krikščionimis de 
mokratais.

Saragat yra didelis antikomu- 
nistas ir remia Šiaurės Atlanto 
sąjungą (Nato).

— Kiek žuvo susisiekimo ne
laimėse? Nuo ketvirtadienio 
nakties iki vakar yto susisieki
mo nelaimėse žuvusių daugiau 
kaip 400. Manoma, kad kalėdi
nių trių dienų švenčių metu žu
vo 609 asmenys.

— Sovietų Rusija spaudžia 
Graikiją pritarti nuatomintai zo 
nai Balkanuose ir Viduržemio 
pajūryje.

Šv. Tėvas Paulius VI
pakviestas j Ispaniją

MADRIDAS, Ispanija. — Se
kančiais metais garsioji Ispani
jos katalikų šventovė Santjago 
de Compostela švenčia šventojo 
apaštalo Jokūbo jubiliejų, ku
rio relikvijos čia yra nuo seno 
laikomos ir garbinamos. Ta pro 
ga Santiago de Compostela ar
kivyskupas kard. Fernando Qui- 
roga y Palacios pakvietė Šven
tąjį Tėvą Paulių Vl-jį apsilan
kyti Ispanijos didžiausioje šven 
tovėje.

Ar šis kvietimas bus Šv. Tė
vo priimtas kol kas dar nežino
ma, tačiau ateinančiais metais 
Santiago de Compostela šven
tovėje laukiama daugiau kaip 
dviejų milijonų maldininkų iš 
visoi pasaulio kraštų.

tos Sofrietų premjero Chruščio
vo vizito Kaire metu praėjusį 
gegužį.

Kiek misionierių
nužudyta Konge

ROMA. — Šventoji Tikėjimo 
Platinimo kongregacija “Propa 
ganda Fidei” šiomis dienomis 
paskelbė suvestines žinias apie 
paskutiniu metu Afrikos Kongo 
respublikoje komunistinių suki
lėlių nužudytus katalikų misio
nierius. Naujųjų kankinių yra 
daugiau kaip 40. Vien lapkričio 
25 d. Stanleyville mieste, prie 
kairiojo Kongo upės kranto, bu
vo nužudyta devyni belgų ir o- 
landų kunigai iš Švenčiausios 
Jėzaus Širdies kongregacijos. 
Tuo pat laiku buvo nužudyta 
keturios Ispanijos misijų sese
rys domininkonės, dvi pranciš- 
kietės ir keturios seserys iš 
Liuksemburgo.

Netoli nuo Bunia miesto nu
žudyta trys baltieji tėvai belgai 
ir viena seselė. Dakwa mieste 
nužudyta du tėvai iš Olandijos 
ir viena seselė uršulietė. Isangi 
mieste nužudyta vienas misio
nierius ir keturios seserys.

Lapkričio 26 dieną Mombąpo- 
je nužudyta keturi misionieriai. 
Prie šio skaičiaus reikia pri
jungti dar šeši misionieriai žu
vę kiek anksčiau. Propaganda 
Fidei pranešime visi žuvę mi
sionieriai išskaičiuoti pavardė
mis, pažymint gimimo vietą ir 
amžių.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Jungtinės Amerikos Vals

tybės sutinka atidaryti tiesio
ginę oro liniją tarp Maskvos ir 
Washingtono. Tai būtų nuolai
da, jei Sovietų Rusija sutiktų 
mokėti skolą Jungtinėm Tautom 
už šios organizacijos karinių da
linių išlaikymą Konge ir Vidu
rio Rytuose.

— Prezidentas Johnsonas ko
vos prieš skurdą programai no
ri iš Kongreso gauti kitiem me
tam 2 bil. dolerių, o užsienio 
paramos programai 3 bil. 500 
milijonų dolerių.

— Warreno kom-jos .tyrosios 
prezidento Kennedžio nužudy
mo aplinkybes, protokolai nebus 
paskelbti 75 metus. Liudininkų 
buvo apklausinėta 552. Tam tik
rų parodymų neskelbimas ir duo 
da pagrindą visokiem gandam.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:

KELIAS Į\ SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, III. 60636
♦*♦#•****♦***♦************♦#*♦#*#♦♦♦**♦##♦♦#♦*###*#♦##♦*#***###*♦#*♦#♦,

ERODAI IR ŠIANDIEN ŽUDO KŪDIKIUS

Lopšio amžiaus vaiko mir
ties priežastis neretai esti kar 
vės pienas; tokia mirtis dėl 
infekcinio susirgimo tame am 
žiuje atsitinka.

William H. Hazlett, M.D.

Šio krašto 33-me vaikų ligų 
gydytojų-pediatrų suvažiavime 
New Yorke buvo pranešta, kad 
šiame krašte kasmet staiga mirš 
ta nuo 10,000 iki 25,000 kūdikių. 
Kas juos nužudo? Pasirodo, kad 
ir mūsų laikais Erodai dar neiš
nyko. Tai pagimdžiusios ir sa
va krūtim nemaitinančios savų 
kūdikių motinos. Mat, daugelis 
vaikų miršta dėl įsijautrinimo 
karvės pienui — tokio pieno bal 
tymams. Gi, krūtimi maitinimas
— apsaugo vaiką nuo minėto 
įsijautrinimo ir suteikia nauja
gimiui jėgų — antikūnų mažiau 
šiai prieš kelis didžiausius tuo 
metu vaiko priešininkus — vi- 
ttisus, vadinamus Coxsackie ir 
polijo virusais.

Motinos, pradėkit naujagimius 
pačios maitinti!

Gkna Erodais savo vaikams 
buvus, juos nenatūraliu maistu 
žudžius: visos vaikus gimdan
čios turėtų grįžti prie Dievo - 
gamtos joms uždėtų pareigų, 
prie natūralaus savo kūdikių 
maitinimo — savo pienu juos 
nuo nelauktų ir staigių mirčių 
apsaugojimo! Šios Kalėdos tesu
teikia mūsų mieloms motinėlėms 
jausmų darnos, idant pastaro
sios pajėgtų nelemtai laiko dva
siai atsispirti ir, tinkamu savų 
kūdikių maitinimu, net 25,000 
jų kasmet nuo giltinės globos 
apsaugoti.

Gydytojai — jūs taip pat atsa
kingi už minėtą erodišką darbą!

Gydytojas yra pirmasis pata
rėjas besilaukiančiai kūdikio mo 
tinai. Jo patarimas yra lemian
tis. Todėl visi gydytojai turėtų 
prisidėti prie sumažinimo minė
tų erodiškų mūsų kūdikių mir
čių. Reikia pradėti auklėti mo
tinas pajėgiančiomis savas pa
reigas atlikti. Ne pataikavimu, 
bet motinų brandinimu mes ap
saugosime 25,000 šio krašto vai 
kų kasmet nuo galimos išvengti 
mirties. Tik tegul motinos pra
deda elgtis taip, kaip jos priva
lo — tegul ima savus naujagi
mius sava krūtimi maitinti! Lie
tuviai gydytojai kartu su lietu
vėmis motinomis stosime į kovą 
prieš šių dienų Erodo siautėji
mus — prieš mūsų kūdikių bet 
kokiomis priemonėmis žudymą! 
Viena tų kūdikių žudymo ero
diškų priemonių yra nenatūra
lus maitinimas. Liaukimės su 
juomi jau dabar — nuo šių Šv. 
Kalėdų! Yra šio krašto gydyto
jų, kovojančių su dirbtinu, nors 
ir mokslišku, kūdikių maitinimu
— jie siūlo paprastą ir natūra
lią vaikų mitybą. Yra organi
zacija — La Leche League, ap
rūpinanti patarėjais, kaip tinka
mai maitinti kūdikius natūraliu 
būdu. Žinoma, čia nekalbama a- 
pie pavienius atsitikimus, kai dėl 
įvairių priežasčių motina esti ne 
pajėgi savo naujagimio
krūtimi maitinti. Daugumoje 
atsitikimų dabar motinos nemai 
tina krūtimi savo kūdikių dėl į- 
sivyravusios mados. Tai madai 
ir gydytojai pasidavė, o dirbti
no maisto fabrikantai įvairiau
sias tam dirbtinumui tęsti prie
mones pasiūlė.

Šios Kalėdos tebūna mūsų 
persitvarkymui paskatinimas — 
tiek gydytojai, tiek motinos grįž 
kime prie tvarkingo, paprasto 
ir natūralaus naujagimių maiti
nimo. Tada daugelis mūsų var

gų su savais naujagimiais nuo 
mūsų pečių nuslinks. Supranta
ma, kad motinos turi liautis rū
kiusios ir savus jausmus lieps
nomis laidžiusios bei netinkamai 
besimaitinusios.

Tegausėja pas visus mūsiš
kius Kalėdiškas Geravališkumas 
— tada mūsų tarpe mums be
veik prieš du tūkstančius metų 
pažadėtoji ramybė greičiau gy
vu kūnu stosis.

Pasiskaityti: Medical Tribūne, 
Vol. 5, No. 140, December 23, 
1964.

..............■ ■■ ■
į TEISINGA PATARIMU į 

ĮGYVENDINK —
SVEIKESNIS BOSI ■ ■■ ■*«■••«■■■■■■■■■■■■■■■■............

Klausimas: Kai tik atsigulu į 
lovą, mintys lekia kaip filme. 
Nežiūrint kaip esu pavargusi, ne 
galiu užmigti. Dienos metu, at
rodo, mažiau minčių. Išėjus iš 
kantrybės, miegui panaudoju 
tabletes, pvz. Deprol ar Librium. 
Tabletės veikia tik dvi valandas. 
Dažnai einu pas gydytoją. Jis 
pataria tuos vaistus naudoti. Se 
ku Jūsų sveikatos skyrių ir po 
valgio einu pasivaikščioti. Daž
nai ateina mintis, kad reiktų nu
eiti pas psichiatrą - gydytoją. 
Bet jie yra sunkiai prieinami 
dėl brangumo. Aš manau, kad 
iš mūsų lietuvių daug kam rei
kalinga jų pagalba. Ne dėl to 
žmogus neina, kad būtų gėda, 
bet kad stokoja pinigų. Patark, 
daktare, kaip iš tos nemigos iš
bristi. Nervai labai įtempti. Kiek 
vienas dalykas jaudina, nervina. 
Trūksta “jausmų darnos” anot 
Jūsų paskaitų, bet kaip ją ras
ti?

Atsakymas: Kiekvienas žmo
gus esti tik tada laimingas, pa
tenkintas kultūringoj aplinkoj, 
kai jis esti šalia kūno ir proto 
sveikatos dar ir jausmais-emo- 
cijomis darnus. Pastarojo darnu 
mo Tamstai trūksta. Tas trūku
mas Tamstai iššaukia nemigą ir 
kitus negerumus. Blogiausia, 
kad vidutiniam žmogui nėra kur 
reikiamai šiame krašte emoci
nius (tas pats žodis — jausmi
nius) negalavimus tvarkyti. Psi 
chiatrų yra mažai — jų gydy
mas yra ilgas, už tai dėl bran
gumo daugeliui nepakeliamas. 
Gali priseiti eiti pas psichiatrą 
du kart per savaitę per trejus 
metus. Amerikiečiai tokie gydy
tojai lietuviui nenaudingi, nes 
jų kalbos eilinis lietuvis nepa
jėgs suprasti, todėl ir jų gydy
mu mažai pasinaudos. Lieka ei
ti pas pajėgų ir sąžiningą savą 
bendros praktikos gydytoją, ar 
vidaus ligų specialistą. Bet dau 
guma jų pasidavė šio krašto gy
dyme madai: trumpai apžiūri 
dėl didelio ligonių skaičiaus. Sun 
kesnius ir lengvesnius atvejus 
siunčia ligoninėsna. Jos už tai 
perkrautos pacientais. Norma
liai daug tokių ligonių galima 
būtų tvarkyti namuose, bet ne
apžiūrėjus pilnai savo ofise, ne
gali tokio gydymo nė pradėt. 
Bereikalingai guldomi ligoniai 
kelia apdraudos kompanijų drau 
dimo mokesčius. Ligoninėse gy
dymas nepakeliamai brangus. 
Taip ir gavos, anot vieno lietu
vio architekto, kad šiame krašte 
iš ligos pelnosi apdraudos kom
panijos, ligoninės ir gydytojai. 
To mes šiandien nepakeisim. Pa
lengva reikalai tvarkosi. Bet 
Tamstai reikia šiandien susitvar 
kyt savo nervus — šiąnakt Tam 
štai reikia užmigti. Kaip tai pa
daryt?

Reikia pačiai sau išeitį rasti. 
Susirask gydytoją, kuris Tams-

Jacųueline Kennedy kelionėje į Aspen, Colo., kur ji praleis 8 dienas slidinėdama. Ją lydi jos vaikai ir 
Bob Kennedy sūnus ir dukra.

tai skirtų mažiausiai valandą ar 
dvi pirmam vizitui. Tai jau bus 
gera pradžia. Toks Tamstai nie
kada neskirs Tamstos minimų 
vaistų miegui — tai trijų minu
čių vizito rezultatas. Reikia nu
statyti Tamstos ligos priežastį. 
Ji gali būti lengva, bet ir labai 
sunki. Jei minėtas gydytojas 
taip nuodugniai Tamstą per 1-2 
vai. ištyręs suras reikalą, jis 
papildomai paprašys tyrimų, ar 
jis pasitars su psichiatru bei kli
nikiniu psichologu, bei jis jiems 
Jūsų sunkumus perduos, žodžiu, 
Tamsta nebūsi paleista su Lib
rium ar Deprol savo sveikatos 
dar didesniam alinimui.

Žinoma, pačiai irgi reikės 
daug dirbti — tvarkingai gy
venti, maitintis, dirbti, savas 
mintis momentui stengtis sukon
troliuoti. Nieko šito apie save 
Tamsta neaprašei — gal Tamsta 
daug kavos geri, gal rūkai, o gal 
prieš guldama gerai skrandį pri- 
kemši. To ir daug kito čia ne
galima išgvildenti — nurodėme 
Tamstai kelią ir priminėme, kad 
jausmų nedarna yra labai sunki 
liga — juo labiau, kad gydytis 
ją šiandien ne kiekvienoj vietoj 
sėkmingai gali. Kai plačiau pa- 
rašysit, plačiau patarsime.

Tikrai, šiam krašte, neišski
riant nė mūsiškių, panašiomis 
bėdomis labai daug žmonių ne
galuoja. Pvz. New Yorke atlik
tais ir “Medical Tribūne” žur
nale paskelbtais duomenimis re
miantis, . yra žinoma, kad net 
81% gyventojų serga didesnė
mis ar mažesnėmis emocijų-jaus 
mų negerovėmis. Didelė netie
sa yra tvirtinimas, kad mums 
nereikia rūpintis jausmų darna. 
Tai viena didžiausių mūs bėdų — 
tik žmonės kenčia įvairiopai ir 
slepia tokias “bėdas”. Teisingai 
vaikus auklėjant ir jaunuolius 
reikiamai užimant jos mažėtų. 
Kviečiame todėl visus gydytojus 
padėt nuo tokių nelaimių žmo

T \/ * RADIO (LIETUVIAI) VIlTVVl I I .v. gav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mllsų SPECIALTBfi. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 YVEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

ourrent dividend on investment bonna
DIVIDENDU MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 

Už 1 metų Investavimo bonus mokoma 4)4% dividendų kas pusmeti ir 
dar Išmokame po )£% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 33, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LEEPONIS

Pirmad. ir ketvirt., uuo 6 iki 9:30.' kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atda
ra nuo 12 vai. iki 5 vai. poppiet.

nėms apsisaugot: savus vaikus 
tinkamai auklėjant, saviems su
augusiems reikiamai padedant 
ir socialinei medicinai į šį kraš
tą kelius tinkamai grindžiant — 
tada bet koks gydymasis bus ge 
riau įkandamas kiekvienam.

Smalsumas yra tai kaulelis to 
uždraustojo rojaus vaisiaus, įstri
gęs gerklėje; jis kartais gali net 
sudaryti uždusimo pavojų.

— Fuller
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P. RUDENAS
4448 S. YVestem Avė.

Tel. 847-4829
Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
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M O V I N G
t. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

YVĄ 5-9209 Chicago, Ui
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TINKAMI RCBAI TEIKIA 

GERĄ SAVIJAUTĄ
Toklua rūbus vyrams Ir moterims 
parūpins geriausiose

“Simpson ęiothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 YV. 71 St., Chicago, I1L, 60629
tel. 925-5179. Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., šešt. ir sekm. nuo 9 v. 
ryto iki 6 v. vakaro.
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LIETUVIŠKA GAMYKLA ! 
LII.TUVfŠKI GAMINIAI !

VOSYLIUS FOOD MART
2433 W. fifttli St, Tel. PR 6-2113

Mūsų dešrų ga
mykla šioms šv- 
tSma turės savų 
rūkytų kumpių, 
palendvičių, ski
landžių. įvairių 
rūšių liet. dešrų 
ir rūkytos par- 
šienos, taip pat 
čia gausite im
portuotas prel.es ir grocery.

IVI O V I NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. VVA 5-8063
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10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FR ANK ZAPOLIS 
3208^ West »5th Street

Chicago 42, Illinois 
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatal-Protezal. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t t- 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad. #-l 
2850 YV. 63rd St, Chicago 29, UI 

Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
1KTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIU*

2858 YVeet 68rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7__ • v
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
ausltarua

Ofiso telefonas: PR 8-8222.
Ree. telef. WAlbrook 5-5076

Res. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 
Medical Buiiding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimo. 
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 West OSrd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

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

DR. 8 BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki I: treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 lkl 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 68-čios Ir California 

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

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

Res. W Al brook 6-8048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Konto 25, Elgin, Ullnois

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-584S, res. 888-133*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 YVeet 7 Įst Street
Vai; pirm., ketv 1-4, vakar. * s 
antr.. penkt 1-f. treč. ir MM m 
susitarus.

TeL ofiso HE 4-5758; Res. H3 •L-82S

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ! 

Bendra praktika tr Alergija 
2751 YVeet 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 1-1 
vai. penktad. 10 v. r. lkl 9 v. v., 
Šeštad. 10 v. r. lkl 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą..

Tel. ofiso 785-4477; Rez. PR 8-22«'n

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PECIALYBB — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS 
CRAVVPOD MEDICAL BLDO 

6440 So. Pnlaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą

Res. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA na MOTERŲ LIGOS

8132 So. Kedzie Avė., YVĄ 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia skambinti MJ 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Res. RE 7-2827

DR. B GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ilgos 
2454 YVest 71st Street 

(71-oe Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak 

Šešt. 12—I v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 YVest 71st Street 
VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos.
Trečiadieniais uždaryta.

1 kronlus priima pagal susitarta.. " ™ *• - ■ •* ,• •

Ofiso tel. PR 8-2220
Namą — res. PRospect 8-2081

DR. JANINA JAKSEVI6IUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2050 West flSrd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 

nuo 11 lkl 1 v. Ir nuo 4 Iki 7 v. v 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai
Tel. ofiso PO 7-0000, res. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

8844 YVeet 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Tel. GBovehili 6-1595
OR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 YVeet Marąuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso PR 2-1725. Res. TR 8-028'

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

88OS YVeet 51et Street 
Oakley Medlual Arta 

Pirm antr., ketvirt. Ir penkt nui 
2—4 ir 6—9 Ir pagal sueltarimą. 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Atostogose iki sausio 3 d. Kreiptis 
pas Dr. P. Kisielių.

Tel. REIlanoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 YVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad Ir 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:30-8:82
va), vak. šeštad. 12-4 vai., trečiad.
uždaryta.

Pel. ofiso Ir bato OLympic 2-4162

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
YDYTOJA IR CHIRURGE

MEDICAL BUILDING
7150 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. tr penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1108.
Res. teL 282-2212.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 YVeet 71et Street
telefonas HEmiock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitartai*

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 2-2801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos
2454 YVest 71st Street 

171 -os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

OR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6700 
Namų: BEverly 8-8240 

Priėm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt
1-3 p. p. Ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0729 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

diagnostika nt vidaus ligos

Monroe Buiiding, Suite 709 
104 South Michigan Avenue 
Valandos ausltarua telefonu

rei. Ofiso PR 2-7800; Namų 225- 7027
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenur 
Valandos: 1-9 p. p.
Išskyrus treėtzdlezjt*-R ™ v v
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• Redakcija dirba kasdien S
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JAV vidaus ir užsienio

POLITIKA 1964 METAIS
Jungtinės Amerikos Valsty

bės, pylusios bilijonus dolerių 
užsienio visokeriopai pagalbai, 
kad pasaulyje būtų mažiau 
skurdo, davusios karinę ir mo
ralinę pagalbą politinių ir ki
tokių krizių apimtiems kraš
tams, siekiant taikos, suves- 
damos besibaigiančiųjų metų 
savo darbų, pastangų ir gera
širdiškumo balansą, žengda- 
mos per Naujųjų metų slenks
tį, suranda, kad daugelyje at
vejų jos didžios ir nuoširdžios 
pastangos savo tikslo toli gra
žu nepasiekė. Tiesa, išvengta 
plataus pasaulinio masto ka
ro, tačiau neužgesinti mažieji, 
lokaliniai karai. Nepajėgta pa
veikti, kad būtų padarytas ga
las revoliucijoms ir riaušėms.

Yra, tiesa, galvojančių, kad 
1964 m. du galiūnai — Jungti
nės Valstybės ir Sovietų Są
junga bus priartėjusios prie 
taikaus sugyvenimo ir karo 
pavojai tarp jų bent tuo tarpu 
jau bus praėję. Taip, laikinai 
praėję, bet taip įvyko šiemet, 
pernai, užpernai ir t.t. tik JAV 
vyriausybės nuolaidomis, ku
rios neveda ir neves prie tik
rosios ir pastovios taikos, nes 
Maskva laikė ir tebelaiko vie
noje rankoje taikos karvelį, o 
kitoje — ginklą, taikantį ne 
tik savo kaimynams, bet ir 
pačioms Jungtinėms Valsty
bėms.

*
Washingtono politinėse ir 

diplomatinėse sferose buvo, y- 
ra ir bus didis susirūpinimas 
komunistinės Kinijos daroma 
pažanga apsiginklavime, ato
minių bombų išsprogdinimų 
bandymas (1964) ir jos agre
siniais ir imperialistiniais už
mojais. Iš jos pusės taikai y- 
ra, gal būt, pati didžiausia šian 
dien grėsmė.

Pekinui kurstant, medžiagi
niai ir moraliai padedant, A- 
zijoj turimas karas (Pietų Viet 
name), kuris 1964 m. pakrypo 
tikrai į rimtą padėtį, užduo
dančių Jungtinėms Valstybėms 
didelį galvosūkį. Neramu Ko
rėjoj, pavojai Malaizijoj. Tarp 
Indijos ir Pakistano santykiai 
įtempti. Indonezija, kuri buvo 
JAV kapitalu atstatyta, Sovie
tų Rusijos apginkluota, dedasi 
su komunistine Kinija, su Š. 
Vietnamu ir tai dar labiau 
sutrukdo taikos siekimus. Tai 
verčia Australiją ginkluotis, 
nes Idonezija jau atvirai jai 
pagrasino 1964 m. Si padėtis 
negali nerūpėti ir Amerikai.

Tragiškieji įvykiai Konge 
besibaigiančiais metais pagra
sino, kad tas kraštas gali pa
sidaryti antruoju Pietų Viet
namu. Vadinas, Maskvos ir 
Pekino kurstymų, direktyvų ir 
visokeriopos pagalbos dėka Af 
rika išstatoma į komunizmo 
pavojų.

*
Vakarų pusrutulyje 1964 m. 

buvo gana ramūs. Komunisti
nės Kubos padėtis 1964 m. ne
pasikeitė, bet buvo ryšku, kad 
jos darytos pastagos plėsti ko
munizmą toliau į Lotynų Ame
riką nebuvo sėkmingos. JAV 
teikiama stambi parama tiems 
kraštams teigiamai paveikė. 
Keliose valstybėse komunistų 
pastangos paimti valdžią į sa
vo rankas nebuvo sėkmingos.

Vakarų Europoje praeinan
čiųjų metų politinis ir ekono
minis gyvenimas riedėjo nor

Spaudoj ir gyvenime
PASAULIO SPAUDA APIE PAULIŲ VI

Londono anglų “Times” gruo
džio 7 dienos vedamajame komen
tuodamas Sv. Tėvo kelionę j In
diją rašo: “Kiekvienas, kurį bai
mino pasaulio likimas, po Pauliaus 
VI-jo vizito Indijoje gali jau leng
viau atsikvėpti, čia indų tauta pa
rodė tikrąjį entuziazmą, kurį šv. 
Tėvas teisingai suprato ir atsa
kė be jokių rezervų. Toji ‘moralinė 
pilietybė' kuria šv. Tėvas panorėjo 
pasidalinti su Indija, palietė dau
gybę širdžių ir sužadino jose tarp
tautinės taikos viltis, šventojo

maliu keliu, nors neapsieita be 
trinties tarp Prancūzijos, Vo
kietijos ir Anglijos politikų, 
gynybos ir ekonomines proble
mas svarstant. Pabaigoje me
tų įvykusi JAV, Pracūzijos, An 
glijos ir Vokietijos užsienio rei 
kalų ministerių konferencija 
Europos vienybės atstatymo 
viltis šiek tiek padidino.

* ’
Jungtinių Valstybių vidaus 

politikoje 1964 metai pasilieka 
pažymėti prezidentiniais ir kon 
gresiniais rinkimais. Demokra
tų partija džiūgavo rinkimų 
pasėkomis, nes jos prezidenti
nis kandidatas Lyndon B. John 
sonas ir viceprezidentinis kan
didatas Hubert H. Humphrey 
surinko rekordinį balsų skai
čių, nugalint respublikonų par 
tijos kandidatus Barry Gold- 
waterį ir Millerį, tuo pačiu su
duodama tai partijai tokį smū
gį, nuo kurio ji dar negreit 
galės atsipeikėti. Kongresą 
taip pat pasiėmė savo kontro- 
lėn demokratai, opozicinės par 
tijos atstovus sumažinant be
veik iki rekordinio skaičiaus. 
Suprantama, ir visą atsakomy
bę už krašto reikalus, jo gero
vę ir užsienio politiką paima 
į savo rankas viena demokra
tų partija. Lokalinius rinkimus 
toji partija taip pat “nušlavė”, 
nedaug ką bepaliekant respub
likonams.

*
1964 metais respublikonai ir 

Amerika neteko dviejų didelių 
ir garbingų vyrų. Mirė garsu
sis generolas Douglas MacAr
thur, vyriausias karo vadas 
Pacifiko fronte H Pasaulinio 
karo metu. Jis buvo palaidotas 
įspūdingomis iškilmėmis. Jo 
vardas šio krašto ir pasaulio 
istorijon įrašomas stambiomis 
raidėmis. Mirė ir buvęs prezi
dentas Herbert Hooveris, su
laukęs 94 metų amžiaus. Tai 
buvo didis valstybininkas, vi
suomenininkas ir humanistas, 
savo darbais pelnęs pagarbą ne 
tik Amerikoje, bet visuose pa
saulio kraštuose.

Prezidentas Johnsonas rinki
mų metu ir po rinkimų iškėlė 
keletą skambių šūkių: kova su 
skurdu krašte ir kūrimas ide
alios bendruomenės. Pirmasis 
šūkis, gavęs paramos kongrese 
ir taip pat pinigų, jau yra pra 
dėtas vykdyti. Antrasis šūkis 
bent tuo tarpu dar pasilieka 
teorijoje. Jo vykdymas yra su
sietas su daugybe šio krašto 
gyvenimo sričių.

Svarbus besibaigiančių metų 
JAV užsimojimas yra iškasti 
naują kanalą Centro Ameriko
je ir juo sujungti Pacifiko ir 
Atlanto okeanus. Panamos per
kasas jau nebepatenkina visų 
reikalavimų. Šis darbas kai
nuos keliolika bilijonų dolerių. 
Susilaukus šio kanalo, kurio 
iškasimas užims keletą metų, 
kaip galvojama, žymiai pasi
tarnaus Vakarų pusrutulio tai
kai ir gerovei.

Reikia manyti, kad Naujieji 
metai Jungtinėms Valstybėms 
atneš dar daugiau laimėjimų 
ekonominėje, finansinėje bei 
kultūrinėje srityje ir kad jie 
bus laimingesni ir sėkminges- 
ni santykiuose su užsieniu ir 
taikos atstatymo bei palaiky
mo pastangose, konkrečiau pa
remiant ir pavergtųjų tautų 
išlaisvinimo darbus.

Tėvo taikos atsišaukimas į visą 
pasaulį triumfališkai nugalėjo bet- 
kokius indų nacionalistinius įtari
nėjimus...”

Šis įtakingo anglų dienraščio 
vertinimas ypatingai yra charak
teringas, nes paprastai anglai yra 
konservatyviai rezervuoti ir su 
įtarinėjimu žiūri į katalikų Bažny
čios eukumenines pastangas...

Amerikos “New York Times” 
taip pat rašė: “Šv. Tėvas Paulius 
VI-sis pirmasis iš popiežių toliau-

(Nukelta į 6 psl.)

Atsilikimas žemes ūkyje
Žemės ūkyje tęsiama lopymo politika — stiprinami kolchozai ir sovchozai, 
o sklypininkai ir darbininkai skatinami laikyti gyvulius.

Kolektyvinio žemės ūkio at
silikimas ir gamybinis netesėji
mas privertė ieškoti kaltininko. 
A. Kosyginui kalbant apie že
mės ūkį, buvo paranki proga 
suvesti sąskaitas su piimtakū- 
nu. Esminiais klausimais jo pa
žiūros nesiskiria nuo ankstes
nio rikiuotojo. Aišku, jis nuty
lėjo išgarsintą Kazachstaną, nes 
jis vilčių nepateisino. Neužsimi
nė ir išgarsintų kukurūzų, ku
riais varu (Lietuvoje norėjo iš
stumti kai kurias kultūras. Skly 
pininkams ne tik suteikta teisė 
laikyti gyvulius, ibet ir jiems 
šerti leidžiama viešai pašaro 
pirkti.

Sovchozai ir kolchozai galės 
pasirinkti gamybos linkmę, kuri 
geriausia tinka vietos sąlygoms. 
Jie bus remiami trąšomis ir la
biau mechanizuojami. Žemės ū- 
kio lopymų politika: nuolaidos 
privatininkams, pienui kainos 
pakėlimas, žemdirbių darbo ska 
tinimas, atlyginimo sutvarky
mas, didesnio kiekio trąšų paža
dėjimas ir valstybiniai kreditai 
tarnauja skatinti žemės ūkio 
gamybai, kad sava gamyba bū
tų išmaitinti krašto gyvento
jai.

Klaidos žemės ūkyje

Naujasis Sovietų ministeris 
pirmininkas, kalbėdamas apie 
žemės ūkį, pabėrė atšiaurius kai 
tinimus; “Pastaraisiais metais 
nustatytos planinės užduotys že 
mės ūkyje nebuvo įvykdytos. Va 
dovaujant žemės ūkiui padaryta 
rimtų klaidų — pažeidinėjimas 
kolūkiečių medžiaginis sudomi
nimas, dažnai griebiamasi ad
ministravimo, begalinių organi
zacinių patvarkymų ir visa tai 
pražūtingai atsiliepė žemės ū- 
kiui. Praėjusieji metai buvo y- 
pač sunkūs mūsų žemės ūkiui 
dėl nepaprastai nepalankių oro 
sąlygų. Žemės ūkio gamybos 
atsilikimas negalėjo neatsiliepti 
visos šalies ūkio raidai, o ypač 
gyventojų aprūpinimui maisto 
gaminiais ir pramonės — žalia
vomis”.

Mes neneigiame nepalankių 
klimatinių sąlygų — nepaprastų 
liūčių ir sausros padarinių, ta
čiau pagrindinė nederliaus prie
žastis yra atsilikimas kolekty
viniame žemės ūkyje. Pranešėjas 
pataikė į taikinį — pažeidimą 
prado žemdirbiams sudominti, 
tačiau ir geriau atlyginant že
mės ūkyje dirbančius neišug- 
dys meilės, atsakomybės ir pri
sirišimo kolektyviniame ūkyje. 
Čia ir patenka naujasis Sovie
tų ūkio rikiuotojas į prieštara
vimų sūkurius, bandydamas 
sklypininkų sumanumu gelbėti 
kompartijos dvarus nuo suiru-

TARP DVIEJŲ OKUPACIJŲ
ATSIMINIMAI IS ĮMO—1944

VANDA RAUDA

Kartą, vasaros metu, po didelės audros sūnus 
dviračiu išvyko kur tai į kaimą. Ant kelio po lietaus 
atsiradusioje baloje pamatė krucifiksą. Pakėlė ir par
vežė į namus. Nuvalė, padarė lietuviškais ornamen
tais stogelį, nudažė ir prikalė prie jauno, aukšto kle
vo, kuris augo mūsų sodo kertėje. Mėgdavom nueiti 
į tą kampą pažvelgti į Rūpintojėlį. Ypač ankstyvais 
rytmečiais, kai į jį krisdavo pirmieji saulės spindu
liai, susidarydavo ypatinga nuotaika. Sieloj gimdavo 
savotiškas sentimentalumas. Kažkokia poezija, kuri 
ištisą dieną šildydavo sielą. Kai dar gyvenau ten, jau 
generolui būnant, Rūpintojėlis tebekabėjo senoje vie
toje. Bet sykį, jau iš savo naujo buto atėjusi į sodą 
padirbėti, iškart pastebėjau, kad Nukryžiuotojo ne
bėra. Ieškojau aplinkui, žiūrėjau net už tvoros, tačiau 
niekur nesuradau. Pasakiau apie tai Marytei, o ji sa
ko:

— Tai, matyt, Vašia padarė (keturiolikos metų 
generolo sūnus), jis toks akiplėša!

Paprašiau Marytės nieko jiems apie dingusį Rū
pintojėlį neminėti. Aš pati noriu apie tai su generolu 
pakalbėti. Bet jis ilgą laiką nebeateidavo prie mano

GEDIMINAS GALVA

tės. Ir jis bus verčiamas tęsti 
begalinius patvarkymus, keiti
mus, tačiau jais gamybos nepa
kels be laisvų žemdirbių.

Atsilikimas žemės ūkyje

Pranešėjas teigia: “Mes tu
rime pasakyti, kad viso žemės 
ūkio ir ypač gyvulininkystės 
atsilikimas dar toli gražu neį
veiktas. Viena atsilikimo prie
žasčių — medžiaginės-techninės 
srities atsilikimas. Iškilo neati
dėliotinas uždavinys — kuo grei 
čiausia remti žemės ūkį trakto
riais, šiuolaikinėmis mašinomis 
ir trąšomis”.

Juk panašiai ir jo pirmtakū- 
nas šnekėjo. Jis ne tik žadėjo, 
bet kai ką ir padarė, tačiau že
mės ūkio atsilikimo nepašalino. 
Naujasis Sovietų rikiuotojas se
ka pirmtakūną, žadėdamas že
mės ūkiui: 240,000 traktorių, 
80,000 kombainų — plaunamų
jų - kuliamųjų mašinų, kitų ma
šinų už 1,5 bil. rublių, 5,7 bil. 
rublių įdėti į gamybą ir suteik
ti 1.5 bil. rublių kapitalinei sta
tybai. Trąšų tiekimas būsiąs 
veik trečdaliu padidintas. Žemės 
nusausinimas būsiąs vykdomas 
Pabaltyje, Gudijoje ir Ukrainos 
Polesėje. Ar šios priemonės ko
lektyvinėje santvarkoje išspręs 
svarbiausius žemės ūkio klausi
mus, kuriais serga jau virš 30 
metų? Tiesa, žadama sudominti 
žemdirbius. Ir čia jis nieko nau
jo neišrado, nes šiuo klausimu 
daug šnekėjo ne tik jo pirmta- 
kūnas, bet ir kompartijos su
važiavimuose, tačiau tuščiažo
džiavimu klausimo neišsprendė.

Daugiau laisvės žemės ūkyje

Pranešėjas kartoja Brežnevo 
žodžius:"“Partija ir vyriausybė, 
teikdamos didžiulę reikšmę vi
suomeninės gamybos vystymui 
sovchozuose ir kolchozuose, nu

Suimti trys antikastro kubiečiai, kurie bazuka iššovė Jungtinių Tautų 
rūmų link. Tai 26 m. Ignacio Nova, batų pardavėjas, už jo detektyvas, 
toliau Carlos Perez, 31. teletype taisytojas, ir Guillermo Nova, 25 m., 
durininkas, Ignacio brolis. Jie paleido šūvį Jungtinėse Tautose kal
bant Castro atstovui Guavara.

tarė panaikinti neprotingus, ne
pagrįstus apribojimus, kurie bu 
vo taikomi kolchozininkų, dar
bininkų ir tarnautojų asmeni
niam pagalbiniam ūkiui, panai
kinti mokestį, įmamą iš asme
nų, kurie turi gyvulių ir leisti 
privatiems asmenims, kurie lai
ko gyvulius, pardavinėti koncent 
motų pašarų”.

Mes pritariame, kad Chruš
čiovo pastangos buvo tikrai ne
protingos. Ar galima vadinti 
protingu veiksmu remti kolekty 
vinius ūkius, prievarta ir krau
jo praliejimu Stalino įvestus, 
tačiau iki šio meto neparodžiu
sius sėkmės?

Nėra abejonės, kad sklypinin 
kai bus remiami, iki bus paša
lintas žemės ūkio gaminių ne
priteklius. Šis posūkis dalimi 
primena Lenino Nep’ą, kurį su
žlugdė Stalinas.

Pranešėjas padarė užuomi
nų, kad naujų plėšinių kolcho
zai panaikinti ir juos pakeitė 
sovchozai. Bandymas nepavy
kęs, nes kapitalo įdėjimai buvo 
dideli, o gaminių savikaina per 
aukšta. Viltys dėtos į Kazachs
taną išblėso.

Kolchozai ir sovchozai nebus 
išprievartauti gaminti kukurū
zus, nes jiems suteikiama tei
sė “gamybiniuose plotuose nu
statyti pasėlių plotus, tinkamiau 
šią kultūrų sudėtį ir gyvulinin
kystės vystymo kryptį”. Anks
tesnieji varžymai pavadinti neat 
sakingais. Pieno pardavimo kai
na pakelta, kai pirkėjas turės 
mokėti anksčiau buvusią.

Ir išmonės turintis naujasis 
ūkio rikiuotojas versis atgyven
tos žemės ūkio santvarkos lo
pymu, vilčių nepateisinusios ko
lektyvinės santvarkos rėmimu, 
kuris tolygus apskritimo kvad- 
ratūrai.

darbo vietos, o jo žmonos ir vaikų aš iš viso niekad 
nesu mačiusi. Bet sykį jis vis tiek atėjo. Aš iš karto 
ir pradėjau:

— Ar tamsta nežinai, generole, kur dingo kru
cifiksas, kuris visuomet ant ano klevo yra,buvęs?

— Ne, nežinau, — pramurmėjo ir neskubėda
mas praėjo pro mane. Bet kai sugrįžo, ironiškai ir 
pajuokiančiai pridūrė:

— Kadangi man Dievas apskritai nereikalingas, 
tai tokiais dalykais nesidomiu.

Kraujas manyje užvirė, bet sukandau dantis, kad 
neprasiveržčiau. Bet generolas, atrodo, liko mano ty
lėjimu nepatenkintas ir būtinai norėjo mane išprovo
kuoti, nes vėl priėjo prie manęs, sustojo ir su grubia 
pajuoka balse pasakė:

— O gal įvyko stebuklas? Gal pats nulipo? — 
ir prasijuokė.

Man to buvo per daug... Staigiai pašokau iš vie
tos, priėjau prie jo visai arti ir pratariau lėtai ir aiš
kiai:

— Tai yra galimas dalykas, matyt, nepatiko kai
mynystė... — atsisukau ir nuėjau prie savo darbo. 
Nespėjau dviejų trijų žingsnių padaryti, kai girdžiu 
jo suspaustą ir kažkodėl užkimusį balsą:

— Tamstai, tur būt, yra žinomas priežodis: “Lie
žuvis iki Kijevo nuves?” Bet aš tamsą užtikrinu, kad 
jūsų liežuvis nuves dar toliau... — ir greitais žings
niais atsitolino.

Sustingau... Galva svaigo. Skambiai atmušamuo
se žingsniuose aiškiai girdėjau: suims... suims... tuo
jau suims...

Neapsakoma baimė apėmė mane. Rodėsi, jog ge
nerolas nedelsdamas patelefonuos komendantui, kad

KAS BUS, KAI BAIGSIS 
LENKIJOJE LAIKINA TAIKA

Valstybes nuolaidos Bažnyčiai
DR. A. J

Lenkija per antrąjį pasaulinį 
karą stipriai nukentėjo. Tuos mil 
žiniškus nuostolius pavaizduoja 
jau vien tik sugriauta Varšu
va. Medžiaginės paramos ten 
jaunas komunistinis režimas iš 
Maskvos nesitikėjo gauti. Va
karuose tai tautai, kaip karo 
aukai, kurią jie raudonajam sli
binui atidavė, ibuvo stiprios sim
patijos ir tvirti pagalbos paža
dai. Tų draugiškumo ženklų Len 
kijos komunistai negalėjo igno
ruoti. Jie tada viduje ir patys 
nebuvo stiprūs. Tame krašte, 
kad ir kaip išviršiniai kartais 
besireikštų, gyventojų katali
kiškumas visada buvo stiprus. 
Su tais piliečių religiniais sen
timentais komunistų galvos tu
rėjo skaičiuotis.

Gomulka ir Bažnyčia
Tie du požvilgiai — neįtempti 

santykių su Vakarais, kitaip ga 
Įima netekti medžiaginės nau
dos ir neįžeisti daugumos gyven 
tojų religinių įsitikinimų, — pri 
vertė Lenkijos komunistus pa
daryti Bažnyčiai kai kurių nuo
laidų. Pagal 1950 metų rašytą 
pasižadėjimą, valstybė Bažny
čiai palieka laisvas rankas gry
nai religiniuose dalykuose, lei
džiant turėti savas mokyklas, 
kunigų semiarijas, palaikant re
guliarų susisiekimą su Šventuo 
ju Sostu. Tokie pažadai yra 
suprantami vien kaip taktinis 
ir laikinis manevras. Po šeše- 
rių metų, 1956, į vadovaujančią 
vietą prasimušė Vladislovas Go
mulka, kuris, Stalinui gyvam 
esant, kelis metus sėdėjo ka
lėjime. Pačioje komunistų par
tijoje dėl valdžios virė atvira 
kova. Lenkijos katalikai, vado
vaujami kardinolo Stepono Wy- 
szynskio, pasirinko mažesnį blo
gį, paremdami Gomulką prieš 
Stalino rūšies vadeivas, šis gi 
už gautą prielankumą davė nau 
ją viešą pažadą, pagal kurį vie
šose mokyklose leidžiamas re
liginis dėstymas. Naujas va
dovas iš kalėjimų paleido kuni
gus. Jis atstatė privačią nuosa
vybę nusavintuose ūkiuose. Jo 
dėka sušvelnėjo valstybės kie
ta ranka pramonėje. Naujas re
žimas rašytojams ir intelektua
lams teikė kiek daugiau laisvės. 
Tačiau pačiam V. Gomulkai trū
ko gerų norų. Jis norėjo vien lai 
mėti laiko. Jam buvo svarbu pa
imti į savo rankas visišką vals
tybės kontrolę. Anų laisvių, anų 
viešų rašytų pažadų Lenkijoje 
šiandien beliko tik maži šešė
liai

Pastangos paglemžti jaunimą
Lenkijos komunistinis V. Go- 

mulkos režimas šiandien yra

mane suimtų. Man jo žodžiai buvo aiškūs: generolas 
grasino trėmimu į Sibirą.

Neskubėdama išėjau į sodą, bet, kai uždariau 
vartelius, vidinė jėga stūmė mane vis stipriau ir stip
riau tolyn. Ir vis labiau ir labiau greitinau žingsnius. 
Į kambarėlį eiti bijojau, todėl veik bėgdama atsiradau 
pas ištikimus bičiulius. Kai kiek atsipeikėjau ir pa
ilsėjau, pasakojau, kas atsitiko. Jie išsigando — tai 
aiškiai supratau.

— Pasielgei labai neatsargiai! Neik šiandien į 
namus, nakvok pas mus dėl visa ko... O rytoj maty
sim kas daryti. Paklausiau ir pasilikau pas juos nak
voti, bet miegas neėmė. Iš ryto pasiuntė patikimą as
menį pas žmones, pas kuriuos aš gyvenau, paklausti, 
ar naktį nebuvo atėję manęs suimti. Pasirodo — nie
kas nebuvo atėjęs. Mano šeimininkė pažadėjo praneš
ti, jei kas manęs ieškotų. Bet dešimt dienų praėjo 
ramiai. Todėl nusprendžiau pati “eiti liūtui į nąsrus”.

Ankstyvą rytmetį, kaip paprastai, įėjau į sodą. 
Dirbau tokioje vietoje, kad visą laiką turėčiau prieš 
akis namą. Bet viskas buvo ramu. Po valandos atsi
darė priekinės durys, išeina generolas. Apsidairė ap
linkui, pastebėjo sode mane... štai, matau, kreipia 
neskubančius žingsnius į taką, kuris veda prie mano 
darbo vietos. Ir vėl — kiekvienas jo žingsnis — man 
vaidenasi — skambiu aidu atsiliepia mano smegeny
se: suims... suims...

Jis jau arti, bet neturiu jėgų pakilti.
— Kas tamstai buvo, kad taip ilgai nepasirodei? 

Buvot susirgusi? — klausia ramiu, normaliu tonu.

(Bus daugiau)

UŠKA

kur kas stipresnis. Jis nebesle
pia ir savų tikslų. Katalikų Baž
nyčia ten jam yra priešas nu
meris pirmas. Lenkijoje šiuo 
metu priskaitoma 16 tūkstan
čių kunigų, iš kurių vos nepil
nas šimtas priklauso Pax orga
nizacijai, kuri yra įrankis komu 
nistinio režimo. Vienuolynų nuo 
savybės ten baigiamos atimti. 
Specialūs agentai ten įvedami, 
kad sudarytų provokacijas tarp 
viršininkių ir pačių seserų, kas 
labai retai pavyksta. Spaustu
vėms varžomas popieris, kad ne 
išeitų katalikiški laikraščiai, ka 
talikiškos knygos. Kardinolas 
S. Wyszynskis viešai skundėsi, 
kad konfiskuojamos knygos, ku
rios cituoja jo pasakytus pa
mokslus.

Tačiau didžiausias dėmesys 
yra nukreiptas į jaunimą, at
grasant jį nuo katekizacijos, o 
jaunus vyrus nuo įstojimo į ku
nigų seminarijas. Religinis mo
kymas viešose mokyklos^ vėl 
padarytas nelegaliu. Kątekjzaci- 
jos centrai, išlaikomi.. joginių 
bendruomenių, yra griežtoje po
licijos priežiūroje. Jei kunigas 
nepasiduoda toms direktyvoms, 
jam uždedamos sunkios (baus
mės, didelės finansinės pabau
dos, kurių nesumokėjuB skel
biamos kunigo nuosavybės var
žytinės. Ten dažnai Dievo tar
nų parduodami laikrodžiai, ra
dijas, kiti dalykai, kuriuos nu
pirkę katalikai tam pačiam ku
nigui grąžina. Ten valstybė prie 
vartos būdu suvaro jaunus vai
kus į vasaros stovyklas.

Šią vasarą tokių jaunuolių 
Lenkijoje stovyklavo apie 2 mi
lijonai. Stovyklaviečių admi
nistratoriai reikalauja iš jau
nuolių, kad šie atsivežtų tėvų 
parašą - pasižadėjimą, paliuosuo 
jant juos nuo bet kokių religi
nių praktikų stovyklavimo me
tu.

Komunistiniai vadeivos stip
riai įpyko dėl Lenkijos vysku
pų pastoracinio laiško, kuris 
reikalauja, kad stovyklaujan
tiems jaunuoliams būtų palikta 
laisvė kasdien kalbėti poterius, 
sekmadienį lankyti bažnyčią, li
gos atveju priimti sakrametus. 
Tie patys Lenkijos ganytojai pa 
taria tėvams dažniau stovyklo
se lankyti savuosius, teirautis, 
ar jiems leista religines prakti
kas atlikti, imtis juos kartu į 
sekmadienio šv. mišias. Tas pats 
Lenkijos kardinolas S. Wyszyns 
kis, kalbėdamas viso krašto vys 
kupų vardu, aiškiai pasisakė, 
kad jie pasiryžę daryti bet ko
kią auką, nebijo net ir kalėji
mo, kad tik būtų išsaugota ka
talikiškų įsitikinimų laisvė-
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

KALĖDINĖ EGLUTĖ 
MOKYKLOJE

Dariaus - Girėno lituanisti
nės mokyklos Kalėdų eglutė į- 
vyko Gage Parko pastate, 2319 
W. 55 St., kurioje dirba mok. 
ved. J. Kavaliūnas, M. Pėterai- 
tienė, muz. P. Strolia, L. Naru- 
tienė, G. Česienė, J. Juozevičiū- 
tė, kun. J. Borevičius, Muz. 
Bertulis ir J. Kavaliūnas pa
sveikino švenčių proga. A. Rau 
chas tvarkė šokėjus. Meninę 
programą išpildė vietos ir Auš
ros Vartų lituan. mokyklos mo 
kiniai. Pirmieji pasirodė Da
riaus - Girėno mokyklos moki
niai. Jie pasirodė keliais atžvil
giais: vaidinime, skaityme, de 
klamacijose, dainoje ir šakiuo
se, pagal savo amžių ir išsila
vinimą.

Kalėdų senelį paskaitė R. 
Kiudulaitė, V. Paškus ir Dž. 
Grybauskas. Eilėraštį A. Sau
lius, N. Burbsite, A. Budrys, 
J. Paškutė, D. Kiudulaitė, J. 
Gasiūnaitė, V. Matukaitė, V. 
Neniūtė, R. Žiupsnytė, E. And
riušis,, L. Mastis, D. Brazdžiū
naitė. Pasakėčias skaitė: R. Žo 
lynaitė, A. Abraitis ir R. Paš
kus. Po jų deklamavo: P. Jasi- 
nevičius, K. Kazėnas, R. Bur
ba, A. Kubiliūtė, M. Jasiūnaitė, 
A. Matutytė, R. Grybauskas, 
St. Sula, Skaitė, K. Bakštytė, 
M. Petkutė ir kiti.

Muz. F. Stroliai diriguojant, 
buvo sudainuota keletas daine
lių. Kiti dainavo atskirai, kaip 
Kastys Danis, Andriušis Vyt., 
Smilga J., Binkis J., ir Petkus 
S. Daugelis iš jų šoko ir tau
tinius šokius. Visi vaikai buvo 
pasipuošę tautiniais rūbais. Ka 
lėdų senelis atnešė visiems do
vanų iš Lietuvos. Kiekvienas 
gavo, pagal savo amžių ir išsi
lavinimą lituanistinėje mokyk
loje, dovanų, bet tik lietuviško
mis knygomis. Tai pavyzdys ir 
kitoms mokyklos! Vaikai turi 
būti kada nors paskatinti ir 
įvertinti lietuviška dovanėle. 
Kalėdų seneliu buvo mok. A. 
Rušėnas.

Aušros (Vartų lituanistinė 
mOkytkla pasirodė atskirai su 
dainomis ir deklamacijomis. 
Tiesa, jų buvo nedaug, bet pro
gramą atliko gerai. Muz. J. Ber 
tūlis ir mok. V. Babronienė

tvarkė programą. Buvo sugie
dotos ir kelios giesmės, akomp. 
J. Bertuliui, o vienas traukė ir 
solo — rv. Žygas. Čia gavo pa
sireikšti vaikai: B. Bružaitė, R. 
Adomaitis, R. ir Reg. Tumery- 
tės, D. Bružaitė, V. Žygas, J. 
ir Ar. Čepai, Arv. ir Alg. Mic- 
kai, Arv. Žygas ir kiti.

Po programos buvo bendros 
vaišės. Tėvų komitetas, kurį su 
daro: pirm. A. Kiudulas, vice
pirm. D. Budrienė, ižd. P. Nė- 
nius, V. Petkuvienė ir S. Jurš- 
tienė, gerokai turėjo pasidar
buoti, organizuojant užkan
džius, kuriuos sunešė vaikų tė
vai. Dirbo gerai ir visi moky
tojai programos parengime. 
Jiems visiems irgi priklauso 
padėka už darbštumą ir pasi
šventimą. Lėšų sutelkimui, tė
vų komitetas rengia viešą po
būvį 1965 m. vasario 13 d. B. 
Pakšto salėje. Tai bus jau kon 
certas - balius su įdomia meni
ne programa - solistais ir arti
stais.

Šioje programoje dalyvavo 
dainose ir šokiuose jau trečios 
kartos vaikų, pvz. Balzekai. 
Juos nauju metodu moko lie
tuviškai mok. J. Kavaliūnas.

Antanas Gintneris

ATSTOVAUS POPIEŽIUI
Popiežius Paulius VI pasky

rė Santiago, Chilės, kardinolą 
Raul Henriųuez būti jo asmeniš 
ku atstovu - legatu švč. Marijos 
kongrese, įvyksiančiame kovo 
mėnesį Domininkonų respubli
koje. Yra buvę gandų, kad pats 
Šv. Tėvas dalyvaus šiame kon
grese.

ATSIVERTELE VIENUOLE 
ADVOKATE

Šaričių vienuolė Pranciška 
Katrina, kuri penktais metais 
po savo vyro mirties atsivertė 
į katalikes ir tapo vienuole, šio
mis dienomis tapo advokatė. Ji

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA 
W E D O

Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties. 

Mckeesport, Pennsylvania 
Kas sekmadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adr e 

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

CLASSIFIED GUIDE
C ONT R A C T O R S

REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!IJ 2501 West 69th Street 

J| HE 4-7482 436-5151 1

REAL
NAMAI IR

ESTATE
ŽEME PARDAVIMUI

Mūr. bungalow. B su "dinette“, S 
mieg. Modernus. Marąuette pk. 
Proga.

Mūr. 0 butų po 4 kamb. Autom, 
šildymas gazu, automat. šviesos kon
trolė, nereikia priežiūros kūreni
mui. Arti $11,000 pajamų. 61 ir 1 
vak. nuo Kedzie.

Mūr. 3 butai po 0 kamb. Tvirtas 
namas. Atskiri šildymai. Brighton pk.

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

tvirtas. Nebrangus. 86 ir Washto- 
naw.

Mūr. S po 4 kamb. Gazo pečiais 
šildymas. Arti naujos bažnyčios 
Brighton Parke.

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

Mūr. 2 po 4 kanib. 30 lr Sprlng- 
fleld. Mažas įmokėjimas.

Mūr. 6)4 kamb., 6 metų. VVest Co- 
lumbus už Kedzie. Daus pagerinimų 
Gera statyba. Nebrangus.

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

yra Šv. Juozapo kolegijos pro 
fesorė, Cincinnati, Ohioi.

Jei kas bandytų paneigti, kad 
Dievas gali daryti stebuklus, per
daug būtų jam rimtai atsakyti; už
tektų jam parūpinti vietą sanato
rijoje, kur siunčiami pakrikusio 
galvojimo žmonės.

— Voltaire

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir bitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago BL 60632 Tel. YA 7-5980

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

Tel. GRovehiU 6-7875
ALF. STANČIAUSKAS — 
HEATING and GOOLING

šildymų ir šaldymų i rengi mas) 
7804 So. RockvreU Street 

CHICAGO 8#. £LD.

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-ups lr Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS

Vidaus lr lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS

Tel. 736-7338
3013 W. flfith PI., Chicago, HI.

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018 

7203 So. VVestern Ave. 
Chicago, Illinois 60636

A. ABALL ROOFING C0.
Išvalysime Ir pataisysime kaminų, 

turėsite geresnę šilumą. Bet kuriuo 
laiku skambinkite

LA 1-6-047 arba R0 2-8778.

VAGYS ĮSIBROVĖ 
KLEBtONIJON

Trys vagys įsibrovė Šv. An
tano klebonijoj Paterson, N. J., 
laike šv. mišių, surišo keturis 
kunigus ir vieno kunigo tėvą 
zakrastijoną, surišo du banko 
patarnautojus, atvykusius pa
siimti sekmadienio kolektos ir 
iš banko sunkvežimio, stovė
jusio prie klebonijos, nusivežė 
$511,060. Parapija neteko 1,700 
dolerių.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:80 lkl 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vnk.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
716# So. Maplewood Ave. 

Chicago 2#, IU.

VVESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
4318 S. Western Chicago 9, III. 
Sav. St. ščerba LA 3-1790

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning t 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit lr sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago #, III.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškoma ELZBIETA JANKAUS- 

KY ar JANKAUSKIENE, apie 4 
metus gyvenusi Halsted St., West 
17th Plaee. Kada mano brolis Ka
zimieras mirė, p. E. Jankausky pa
kvietė miesto inspektorius, atra
kino mano brolio kambario duris, 
ji žino kokį turtą turėjo mano bro
lis, ir matė ką inspektoriai rado, 
tos žinios yra man reikalingos dėl 
teismo. Pati p. E. Jankausky arba 
žinantieji apie ją, prašomi skubiai 
pranešti šiuo adresu: Antanas Ba- 
rančiukas, 6953 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, III. 60629. Atsilie
pusiai ar pranešusiems dėkoju.

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S Utnanlca Ave. 
Tel. FRontier 6-1882

HELP VVANTED

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

Skambinti VI 7-1263

SKILLED MEN NEEDED
for most machines including

JIG BCĮRER & 
JIG GRINDER
Steady Jobs, Top Rates 

Company Benefits
C. H. Moffat Co.

Mechanical 
Laboratory Services

28600 Grand River Avenue 
Farmington, Michigan (Detroit)

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

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

Perskaitę “Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti.

Į irs WORTH A TRIP TO CHICAGO S LOOP TO SEE

' B0X OFFICE OPEN DAILY 10 A.M-3UN II A.M
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PLANINGAS TAUPYMAS
moka, a&uM dividendu#

..PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

MAIL ORDIRB 
OIVKM RROMPT ATTKNTIONRnh ifamped,

risirvkd. PRICE ANO PERFORMANCE SCHEIU»pyJ.AJ.l 
Mn. Flr. Mt/z. Bale.

MATS. DAILY 2 P.M. $2.50 $2.50 $1.10
EVES. at 1:30 P.M. $2.10 $2.10 $2.20

•ic. FU. A SAT. Eva». $3.00 $3.00 $2.40
EXTRA SH0W8 FRI.-8AT.-8UN. 

artf NEW YEAR S OAY at $ P.M.

Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite 
atsiųsti paštu, nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividendas 4'/2 % išmokamas du kart 
per metus.

*
TIKTMES, kad 
turėsime progos 
Jus pamatyti ir 
patarnauti Jums 
ir Jūsų 
namiškiams

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: OA $-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

WESTW00D
LIOUORS

2441 W. 69 St, Tel. PR 6-5951
ŽEMIAU PADUODAME TIK KELETĄ KAINŲ, BET ATVYKĘ 
RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ VISOKIŲ UŽSIENINIŲ IR 
VIETINIŲ GĖRIMŲ PIGESNĖMIS KAINOMIS. NEGU KITUR.

** AKVAVIT, Švedijos bulviy degtinė 92 proof $3.98
** CANADIAN CLUB, Kanadiška degtine,

**
86.8 proof................................................$5.09

Imp, Vokietijos konjakas V.X.O.P. ........  $4.98

UTUAL
♦♦♦♦★♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦★♦★♦♦♦♦♦★★♦♦♦A******

- SAVINGS .L1?™
v — i-*. ^ * ^ ****** ^ *********************************** 6 *♦********>,,**.»*.*»»*«**«*»•»**•****'’"

Pinnadierų, antradienį ir penktadienį 
noo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pie tą. 
Ketvirtadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 v. vak. 
Šeštadienį auo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietą 
Trečiadienį nidaryta visą. dieną,

Chartered and Supervised by the United States Government 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS

Phone VIrginia 7-7747 John J. Kazanauckas, Pres. 

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

** GOLD THIMBLE SCOTCH ....................  $3.98
UŽSAKYMUS TELEFONU PRISTATOME I NAMUS. 

Organizacijoms ir parengimams duodame nuolaidą ir 
pristatome nemokamai.

J?

05 ir Campbell. Modernizuotas 6 
kamb. bungalotv. Nauji plasteriai, 
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. Teirauki- 
tčs.

3 metų senumo modernus apart- 
mentinls. 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. 
Pirkaite nebrangiai.

Pusė bloko nuo M. pko. 10 me
tų. 2 butų mūr. Savininkui 5% 
kamb. butas ir $125 mėn. pajamų. 
Atskiri šildymai. $3 9,000.

Brighton pke. 12 butij apartmen- 
tinis. Naujas šildymas, nauja elekt-

l ra. Kaina tik 6 kartus metinių pa
jamų.

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

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

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

Gražus 5Į£ kanib., 7 metų niūras. 
Dideli, šviesūs kambariai. Kilimai. 
40 p. sklypas. Į pietus nuo M. p-ko. 
Tik $22,100.

2 i»o O 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. Marų.
pke. Nebrangiai.

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

Kalėdoms — modernus naujas 2 
butų po 5 H kamb. mūras po 3 
mieg. Karpetai, daug priedų. Našlė 
sutiko su nuolaida, už $35,000.

Knmpinls lotas. Apie 30 p. Mar
ąuette pke. $8,500.

4 butų mūras. M. pke. 4 auto mū
ro garažas. Naujas gazu šildymas. 
Alum. langai. $41.600.

2 butų med. 45 p. lotas, naujas 
gazu šildymas. Du dideli po 4 kamb. 
butai. 3 blokai nuo M. pko. $15.900.

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

Didelė 8 kamb. rezidencija. 2 auk- 
l’rašome pas mus teirautis dėl

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

Naujas modernus 2 butų mūras. 
2 po 6 kamb. Radijat. 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.

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

2 butų med., 5 lr 4 kamb. Arti 44 
ir California. Gazo šildymas. $14,000.

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

visokių namų Ir nejudomo turto.

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

VISOKIAUSI NAMAI, BIZNIAI, ŪKIAI, SKLYPAI VISUR be to 
ĮVAIRIAUSI PATARNAVIMAI kaip, VERTIMAI, LEIDIMAI, NUO
MOS, PASKOLOS, INCOME TAX ir kt.

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

0 kamb. mūr. 10 metų. $19,500.
4 butų medinis. $18,54)0.
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 namų, 
sklypų, biznių ir žemės ūkių
pasirinkimas.

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-434?

PARDAVIMUI

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

illllliillllllilllllllllliillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
GARBAGE DRUMS

W1TH OOVER8 AND HANDLdSS 
SO and 60 gal Free Delivery 

5757 S. Halsted A 5622 S. Racint 
Tei. 224-4362 • 484-1113
IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIHIII II*

Marųuette Parke naujas bungalow, 
5% kamb. modern. įrengtas. $18,900.

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

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

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

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX 

Apdraudę Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
Z. BAOEVICIDS 

6455 S. Kedzie Ave.. PR 8-2233

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
£R PARDAVIME. 

BOOKKEEP1NG NOTARUATAS 
GAR LICENSES INCOME TAX

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St______ RE 7-8399

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTARUATAS

LEONAS REAL ESTATE
2785 W. 7Ist St. VVAlbrook 5-6015

M1SCELLANEOUS

Apsimoka ekeibtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
raviu dienraštis Gi skelbtinų ka 
aoe visiems pr emamoa

Skelbkitės “Drauge” 

Platinkite “Draugę”

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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”. PUnat apsidraudę. 
Visas darbas garantuotas.

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

•iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiii

Remkite “Draugę”

v
SALES o MORTGAGES c MANAGEMENT

SATAS REALTY

4»M Wnt Ikh StrM Cle»ro 50. Illinois 001c*: OL 6-2233 RMldm* OL 2-6907

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

dable” namukas. Moderni vonia ir 
virtuvė. Gazo iilima.

$1,000 6MOKĖTI
6 kamb. butas savininkui lr 3 

butai išnuomavimui Atskiri šil
dymai. . . _ _ _



NEGRAMS YRA DARBŲ

Donelaičio lit. mokyklos tautinių šokių šokėjai, mok. A. Martiene ir 
publika, kurios buvo per 800 asmenų. Nuotr. V. Noreikos

PUIKUS DONELAIČIO MOKYKLOS 
PASIRODYMAS

Gruodžio 18 d. Jaunimo cent
re buvo suruošta graži K. Do
nelaičio lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė. Sugužėjo pilnu
tėlė salė svečių. Turiningu žo
džiu visus pasveikino L.B. Chi- 
cos apygardos pirm. Bronius 
Nainys. Taip pat visus nuošir
džiai sveikino šios mok. vedėjas 
Julius Širka.

Buvo suvaidintas mokyt. Bi
rutės Vindašienės specialiai pa
rašytas dviejų veiksmų vaizde
lis Kalėdų naktis. Programos 
ir pastatymo meninis vadovas- 
režisorius buvo mokyklos vedė
jas Julius Širka. Vaizdelio vai
dinime pasirodė neseniai atvy
kęs iš Sibiro S. Kazlauskas, sa
vo vaidmenį atliko it tikras tė
vas, R. Baronaitė—tikra moti
na, V. jurkšaitis—sūnus, A. Bū
tėnas — rytys-vėjas, A. Regis
__ Kalėdų senelis, A. Matas—
trečias berniukas — roles atli
ko pasigėrėtinai gražiai. Graikš 
ti J. Kolytė — pūga taip vaiz
džiai atliko šokį, parodydama 
realius ,pergyvenimus, perdavė 
tikrą šaltį. Gražiai pasirodė ir
K. Bukaveckaitė, L. Jauniutė, 
A. Salbalaitė, R. Lakaitė, G. 
Vindašiūtė, R. Miečius, A. Sta- 
siulis, J. Juozevičius, A. Baris, 
R Traškaitė, A.,.; Gutauskas, D. 
Mulokas, L. Regis, V. Butikas. 
P. Pranokevičius, J- Ivanaus
kas, Z. Barmutė, R. Butikaitė 
ir A. Bkronaitytė. Padeklamuo
ta keletas eilėraščių.

Vaidinimo metu gan gražiai 
pašoko šeštojo skyriaus Ragu
čių polką, tautinių šokių mo-

Spaudoje ir gyvenime
Atkelta iš 3 pusi.

šiai nuvykęs į Rytus, sutiko čia 
dvi didžiausios svarbos problemas, 
kurios liečia ekonomiškai neissi- 
vysčiusius kraštuB, būtent, didžiau
sia neturtą ir perdidelį gyventojų 
skaičių. Taip aiškiai išgyventas ne
turtas paskatino Šv. Tėvą skubiai 
paskelbti atsišaukimą į pasauli, 
kad būtų sumažintos ginklavimosi 
išlaidos ir vietoj to jos būtų pa
naudotos alkstančiųjų, badaujan
čiųjų ir ligonių labui. Iš kitos pu
sės šv. Tėvo matytas nekontro
liuojamo žmonių vaisingumo pa
sėkos gali turėti nemaža įtakos 
katalikų Bažnyčios svarstymuose 
apie gimdymų kontrolę. Jei sitos 
dvi hipotezės pasitvirtintų — Pau
liaus VI-jo maldingoji kelionė } 
Indiją galės likti reikšmingiausiu 
įvykiu pasaulio ir katalikų Bažny
čios istorijoje.” „

Paryžiaus dienraštis “La Nation 
rašė: “Po Šv. Tėvo atsišaukimo į 
pasaulį, kas dar galėtų tikėti, kad 
religija yra “opiumas liaudžiai”, 
kada jis tokiu autoritetingumu ir 
tokiu atvirumu kviečia pasaulio 
tautų vyriausybes stoti kovon 
prieš badą, skurdą ir ligas ir gel
bėti žmoniją nuo karo pavojų... 
Gi prancūzų “Le Figaro” rašė: 
“Optimistai turėjo pagrindo tvir
tindami, kad Šv. Tėvo žodžio klau
sė ne tik tie du procentai Indijos 
gyventojų, kurie yra katalikai, bet 
ir aukščiausi Indijos vadovai ir 
visa Indija. Niekas negali abejoti, 
kad tai didelis katalikybės laimė
jimas...”

Vienintelė Portugalijos vyriausy
bė pasisakė prieš šv. Tėvo vizitą 
Indijon dėl to, kad Indija dar 1961 
metais jėga užėmė Portugalijos ko
loniją Goą. Cenzūra neleido skelbti 
nei straipsnių, nei fotografijų iš 
popiežiaus kelionės, pasitenkinant 
tik keletos eilučių pranešimu. Tik 
sekmadienį Portugalijos katalikai 
po pamaldų galėjo gauti prie baž
nyčių keturių puslapių laikraštėlį 
“Dabarties Bažnyčia”, kur plačiau 
aprašyta visa popiežiaus kelionė ir 
įdėta Pauliaus VI-jo nuotrauka.

Vat. Rad.

kyt. A. Martienės paruošti. Pui
kiais rūbais pasipuošusios pa
sirodė snaigės: Gutauskaitė Vi
da, Juškaitė Virginija, Matuty
tė Ramūnė, Ivanaukaitė Irena, 
Kupeikevičiūtė Milda, Paronytė 
Irena, Požarniukaitė Ona, S!u- 
intaitė Nora, Gvildytė Dalia,

Mačiukevičiūtė Dalia, Seibuty- 
tė Regina, Macijauskaitė Ra
munė. Snaigių šokį mokė mo
kyt. D. Bindokienė, jai talkino 
I. Šerelienė.

Kita grupė mergaičių taip 
pat gražiai pašoko žvaigždučių 
šokį, kurį paruošė mokyt. O. 
Pauliikienė, talkininkavo D. 
Šukelytė ir M. Šulaitienė. Abie

K. Donelaičio lit. mok. vedėjas 
J. Širka buvo Kalėdų eglutės prog
ramos vedėjas. Greta tėvų komi
teto parengimų vadovas Sugintas.

Nuotr. V. Noreikos

jų šokių muzika mokyt. K. 
Skaisgirio. Įspūdingai pasirodė 
šios žvaigždutės, būtent: Alb- 
reohtaitė Mėta, Albrechtaitė Rū 
ta, Avižaitė Anutė, Boibelytė 
Rūta, Derenčiūtė Ramona, Dė- 
ainaitė Vida, Griniūtė Asta, 
Jarašiūtė Virginija, Kasperai- 
tytė Irena, Lacey Audronė, Li- 
kanderytė Rita, Markulytė Ra
sa, Plepytė Shirlėy, Sionskytė 
Renata, ščerbaitė Danutė, Vai
čaitytė Asta ir Vaitkutė Rūta.
Po pertraukos salėje pasirodė 

atskiri mokyklos skyriai su 
gražiai atliktais tautiniais šo
kiais. Du Gaideliai šoko pareng. 
skyrius, Gegutę pašoko pirmo 
sk. mok., Aguonėlę — antro 
sk. mok., Klumpakojį — trečio 
sk. mok.. Pas močiutę augau— 
ketvirto tie. mok., žiogelius — 
penkto sk. mok. ir Gyvatarą 
— V—VI kl. mok. Vaikučiai 
užtarnautai susilaukė svečių 
gausių katučių.

Mok. B. Vindašienė susilaukė 
karštų plojimų ir buvo apdova
nota dviem rožių puokštėm. 
Autorę scenoje sveikino ir dė
kojo vedėjas J. širka, o B. Vin
dašienė pasakė, kad ji, kaip ir 
kiti lietuviai mokytojai pasiau
kojusi dirba su lietuviukais dėl 
mūsų tautos atžalyno išlikimo, 
trokšdama, kad jie lietuviškai 
kalbėtų ir pamėgtų lietuvišką 
knygą, šiuos žodžius tarus, jos 
skruostus suvilgė ašaros, kas 
paveikė ne vieno salėje esančio 
žiūrovo širdį, kad netekę tėvy
nės svetur stengiamės lietuvių 
vaikučius patriotais išugdyti.

Po programos atvyko Kalėdų 
senelis ir visus 280 vaikučius 
gausiai apdovanojo.

Vaizdelio scenarijus ir dek
lamacijos -- moky. St. Šuke- 
lienės.

Gražiai sugiedotas giesmes 
paruošė mokyt. K. Skaisgirys 
ir mokyt. V. Gutauskas.

Akordeonu grojo mokyt. V.

Meno naujenybėmis domisi 
Chicagos lietuvių publika ir jos 
gausiai susirinko šeštadienį į 
naujai Marąuette parko koloni
joje, Chicagos lietuvių centre, 
2515 W. 69 st., įsteigtą baleto 
mokyklą - teatrą. Salė sudaryta 
gana jauki ir ji buvo pripildyta 
žiūrovų, kad prieš vaidinimo pra 
džią eilė buvo net į gatvę išsi
tiesusi. Žinoma, tai buvo dėl siau 
resnių fojė ir rūbinės patalpų, 
kas tačiau buvo gražiai išlygin
ta greitu įeinančių aptarnavimu. 
Tarp svečių buvo matyti net iš 
toli atvykusių, kaip pvz. encik
lopedijos leidėjas J. Kapočius iš 
Bostono.

Šio naujojo teatro premjera 
turėjo neperkrautą programą: 
Kosto Ostrausko vieno veiksmo 
dramą “Gyveno kartą senelis ir 
senelė...” ir baletą “La Ronde”. 
Reikia pasidžiaugti teatro savi
ninkų Arnoldo ir Gražinos Gied
raičių pasiryžimu duoti naujus, 
kaip sakoma, avangardinius da
lykus ; nesimėtant į lengvojo žan 
ro programą, ieškoti ko nors y- 
patingesnio ir pažangesnio.

Kosto Ostrausko dramą sėk
mingai išvežė negausus aktorių 
sąstatas: Jonas Kelečius ir Ni
jolė Martinaitytė, antrinėje ro
lėje talkinant Rimvydui Cinkai, 
kuriam čia beveik nebuvo pro
gos pasireikšti. Užtat Kelečius 
ir Martinaitytė buvo puikūs ir 
savo gabia, sumania vaidyba 
laimėjo publikos dėmesį ir prie
lankumą.

Tačiau publikos reakcija į pa
tį dramos veikalą buvo gana 
stipriai kitokia. Buvo vaizduoja
mi du seneliai, kuriuos sūnaus 
užmušimas automobilio nelaimė
je išbloškė iš psichinės pusiaus
vyros ir jie, lyg keršydami, ėmė 
pas save priimdinėti studentus 
apsigyventi, o paskiau juos žu
dyti. Užkulisyje kaip tik plaktu
ko kirčiais užmuša jau vienuo
liktą ir jo lavoną ištempia sce
nom Klaikiai žiauru. Girdėjosi 
daugelis balsų, kad tai psichiat
rinės kriminologijos dalykas, 
kad tai kertasi su lietuviškos 
psichologijos švelnumu, kad tai 
palieka slegiantį įspūdį, kad ne
žinia kam autorius tokį veikalą 
rašė; žinoma, išsigelbėjimo ga
lima ieškoti simbolizme (prieš 
nužudant apvelkamas raudonu 
nertiniu, kas lyg būtų užuomina 
žuvimo raudono totalizmo pink
lėse, bet tai natūraliai neišplau
kia iš veikalo); neišgelbsti situ
acijos nei pastangos kūrinį suak 
tualinti, prisimenant Vliką ir ke 
lėtą kitų dienos aktualijų. Aps
kritai, veikalas artimas dabar 
madniam absurdo teatrui. Tokių 
nuomonių buvo žiūrovuose.

Jei buvo minčių, kad šitoks 
tragiškų nuotaikų draminis pa
statymas nesiderina su progra
mon įvesto baleto žaismingumu, 
tai pasirodė, kad ir baletas turė
jo tam tikro giminingumo. Ja
me buvo pavaizduota šeimos tra
gedija: lietus suveda jaunuolį ir 
jaunuolę po bendru lietsargiu. 
Pažintis baigiasi šeimos sukūri
mu. Tačiau įsimaišo kita mote
ris ir savo vilionėmis apipina vy 
rą. Jo žmona pergyvena gilų 
skausmą, o klystkeliais nuėjęs 
vyras — vidaus tragizmą, tar-

Gutauskas lr mokyt. K. Skais
girys.

Vaidintojų drabužiais rūpino
si mok. D. Bindokienė, I. Še
relienė, M. šulaitienė ir S. Bu- 
rokienė. Rūbus pasigamino tė
veliai. Grimu rūpinosi mokyt. 
B. Vindašienė ir E. Gerulis.

Sceniniu apipavidalinimu rū
pinosi —. Jurkšaitis ir J. Kas- 
peraitis, be to tėvų komiteto 
parengimų vadovas J. Sugintas 
su pirm. V. Albrechtu prieša
kyje. Programų viršelius piešė
K. Donelaičio lituanistikos mo
kyklos mokiniai. Šią mokyklos 
eglutę paruošė mokyklos mo
kytojai, tėvų komitetas ir kla
sių globėjos. Tas pats tėvų ko
mitetas pasirūpino visus sve
čius, kurių įbuvo per 800, ska
niai pavaišinti. Pr. šulas

pais pajusdamas svetimą naštą 
ant savo pečių.

Baleto muzika žinomojo Belą 
Bartok. Choreografija — Rober 
to Lunnon, atliko profesionalai 
šokėjai Doreen Tempest, Juani- 
ta Lopez, Ronald Cunningham. 
Scenoje buvo ryškus jų profesi
nis pasiruošimas, įsigyvenimas 
į savo vaidmenį, aukštas šokio 
technikos lygis. Tačiau tai bu
vo modernusis baletas su savo 
tokiomis laužytomis formomis, 
ir klasikinio baleto mėgėjams ne 
atnešė to pasigėrėjimo, kurio jie 
paprastai susilaukia.

Apskritai — publikoje, atro
do, vyravo nuomonė, kad akto
rių ir baleto šokėjų sąstatas ge
ras ir stiprus. Ateityje, parin
kus atitinkamus veikalus, tegu 
ir pagal teatro vadovybės norą 
— avangardinius, teatras galės 
susilaukti gražaus pasisekimo. 
Nėra abejonės, kad publika mėg 
tų pamatyti ir savuosius pažan
gius baletininkus, kaip Puodžiū
nas, Karosaitė ir eilė kitų. Ant
ras spektaklis bus sausio 2 d. 
8:30 v.v. J. Daugi.

—o—

Išvarykite nedorą spaudą iš sa
vo namų, nors ji lankosi ne atvi
rai, bet kaip čigonė, apsisiautusi 
nešališkumo skraiste.

— Vysk. K. Paltarokas moterys.

V

A. + A.
ADOMUI JARUI

mirus, skausmo prislėgtą žmoną Antaniną, 
dukrą Laimą su šeima, sūnų Algį ir gimines 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

S. ir 0. Deveikiai, B. Narbutas, 
S. ir 0. Žadvydai

A. -Į- A.
SIMUI GRIGAIČIUI Lietuvoje mirus, 
liūdesio valandoje sūnų Albiną Grigaitį ir jo 
šeimą giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

VI. ir K. Viskantai 
K. ir R. Ražauskai 
VI. ir Br. Seleniai

A. -Į- A
KUN. JURGIUI ANDRIUŠKAI mirus, 
jo broliui, Kenoshos Šv. Petro parapijos klebonui

Kun. Dr. Vincentui Andriuškai, MIC 
ir jo tėveliams nuoširdžią užuojautą reiškia

A.L.B. Kenoshos Apylinkės 
valdyba ir nariai

© ©
GEKCAS

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIHY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2448 WEST 68i4 STREET 

Telef. PB 8-0883 PB 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Adolfas Mondeika
(Buv. šv. Antano parapijos 

vargonininkas)
Gyveno 1938 So. 58th Court,

Cicero, Illinois.
Mirė gruod. 27 d., 1964, 11:45 v. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 52 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina, 2 dukterys: 

Therese ir Mary Helen Kutz, žentas Stephen, brolis Antanas 
su šeima, giminės Ivanauskų ir Janušaičių šeimos ir kt. giminės, 
draugai ir pažįstami, o Lietuvoje sesuo Petronėlė su šeima.

•Velionis buvo garbės narys Amerikos Lietuvių Rymo Ka
talikų Vargonininkų Sąjungos, iždininkas Chicagos Provincijos 
Vargonininkų, direktorius šv. Antano Taupymo ir Skolinimo 
b-vės. Priklausė Šv. Vardo d-jai ir Lietuvių R.K. Susivienijimui.

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 
50th Avenue, Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 31 dieną. Iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Queen of Heaven 
mausoleum.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys ir žentas.
Laidot. direkt. Vasaitis - Butkus, Telef. OLympic 2-1003.

STEPONAS C. LAKAWICZ
2424 W. 69th STBEET Tai. BEpnblic 7-1213
2314 W. 28rd PLACE TeL VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA_________________ Tel. LAiayette 8-3572

AHTAHAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVB. Tel. Y Arda 7-8401

POVILAS 1. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STBEET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
8819 S. LITUANICA AVB. TeL YArd. 7-1138—1189

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

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą.
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KUN. JURGIUI ANDRIUŠKAI mirus, 
jo broliui, Kenoshos Šv. Petro parapijos klebonui 

Kun. Dr. Vincentui Andriuškai, MIC
B?
ir jo tėveliams nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Mališauskų šeima

Chicagos komisija žmonišku
mo reikalams ir santykiams 
tvarkyti praneša, jog iš pada
ryto 892 įmonių apklausimo 
gautos išdavos nurodo, kad iš 
jų samdomų 168,247 darbinin- 
kų apie 10 procentų — 16,850 
yra negrai. Negrai sudaro apie 
25% Chicagos gyventojų.

IŠLAIDOS LIGONINĖSE

Cook apskritis užlaiko Cook 
ir Oak Forest ligonines. Apskri 
ties pareigūnai žada nuo Naujų 
Metų dienos pakelti jose atlygi- 
nimą už patarnavimą. Ligo
niams Cook apskrity ligoninėje 
vienos dienos išlaidos padidės 
nuo $26.74 iki $30.58. Oak Fo
rest ligoninėje išlaidos padidės 
vienam mėnesiui nuo $185 iki 
$203.50. Už vaistus ir X-Ray 
nuotraukas kaina bus padvigu
binta ir prilygs kitų ligoniniii 
kainaraščiui.

MOTERYS GYDYTOJOS

IS?'

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Chicagos universiteto medici
nos mokykla užregistravo 72 
studentus, kurių tarpe yra ir 8

HKAWANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

' 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. Y,A 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
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X “Dainavos’-’ ansamblio at
stovai ir dainininkai, po sumos 
šv. Kryžiaus bažnyčioje, lan
kėsi pas parapijos kleboną, 
kun. E. Abromaitį, pasveikin
dami kleboną ir kitus parapi
jos kunigus Šv. Kalėdų proga. 
Ansamblio valdybos atstovas J. 
Paštukas tarė trumpą žodį ir 
visiems kunigams įteikė po a. 
a. Stepono Sodeikos įrašytą, Al
gio Šimkaus baigtą ir ansamb
lio išleistą religinę lietuviškų 
giesmių plokštelę “Garbė Tau, 
Viešpatie’’. Kun. Abromaitis pa 
dėkojo visų parapijos kunigų 
vardu ir atsilankiusius pavaiši
no priešpiečiais. “Dainavos” an 
samblis kasmet gieda ®v. Kry
žiaus šventovėje per Bernelių 
mišias, šįmet giedojo, talkinau 
kaujant solistams Pr. Bičkienei 
ir A. Braziui. Prie vargonų bu
vo A. Šimkus, dirigavo P. Ar- 
monas.

X A. a. muz. A. Mondeikai 
mirus, Katalikų susivienijimo 
48 kp. nariai susirenka gruo
džio 30 d., trečiadienį, 7:30 v. 
v. į Vasaičio - Butkaus koply
čią sukalbėti rožančių už ve
lionies sielą. A. a. Mondeika 
buvo Kat. sus. 48 kp. vald. na
rys. Pasimelsti kviečiami visi 
lietuviai.

X n Pasaulinio karo nuo
stoliams atlyginti (War Claims 
Settlement) komisija iš Wa- 
shingtono, D. C., šiomis dieno
mis prisiuntė LB Socialiniam 
klubu specialių anketų didesnį 
kiekį ir įstatymo bei taisyklių 
nuostatus, n Pasaulinio karo 
jau buvę JAV piliečiai, kurie 
dėl karo veiksmų neteko savo 
turto, dėl anketų prašomi kreip 
tis į LB Sočiai, klubo reikalų 
vedėją A. Čepulį (3648 South 
Emerald ave., Chicago 9, Rl.)

X šauniai Naujus Me
tus sutiksi Chicagos studentų 
ateitininkų ir Lietuvių fronto 
bičiulių rengiamam Naujų Me
tų sutikime Chateau-Bu-Sche 
salėje. Vietų skaičius ribotas. 
Kvietimus užsisakyti telef. Mrs.
E. Narutienė WA 5-9436. Pra
šome paskubėti užsakyti staliu
kus, nes vietų skaičius ribotas.

(pr.)
X Našlių klubas kviečia į 

Naujus Metus. Chicagos Lietu
vių našlių, našliukių ir pavienių 
draugiško klubo linksmas Nau
jų Metų pasitikimo vakaras jau 
čia pat įvyks šio ketvirtadienio 
vakare gruodžio 31 d. Lietuvių 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St., 
pradžia 6 vai. Visus savo na
rius bei svečius našlių klubas 
nuoširdžiai kviečia gausiai at
silankyti. Čia turėsime daug 
malonumo ir linksmai besisve
čiuodami sulauksime naujuo
sius 1965 metus, palinkėdami 
vieni kitiems “Happy New 
Year”. Parengimo komisija ir 
svečių patarnautojai pasirūpins 
visiems nuolankiai patarnauti. 
Bus valgių, gėrimų, šokiams 
gros pasižymėjęs Jurgio Joniko 
orkestras, taipgi bus įvairūs 
žaidimai, švilpynių - trimitų 
garsai, pranašaujantys, kad 
jau už kelių minučių prasideda 
Nauji Metai. O ką mums gero 
atneš naujiejai metai, tai jeigu 
sveiki, gyvi būsim, tai vėliau 
patirsime. Taigi, dar kartą klu
bo vardu, kviečiu visas ir visus 
atsilankyti . (A. Jusas) (pr.)

X Tauragės klubas kviečia 
visus į linksmą nuotaikingą 
Naujų Metų sutikimą gruodžio 
31 d. Hollywood salėje, 2417 
W. 43 St. Gros A. Ramonio or
kestras. Įėjimas, įskaitant val
gį, šampaną ir kitus priedus, 
$5.00 asmeniui. Pradžia 8 vai. 
vak. Prašome užsisakyti sta
liukus, nes vietų skaičius yra 
ribotas. Telef. PR 6-8688 ir 
476-4228. (sk.).

X Kun. Ant. Račkauskai,
Brooklyn, N. Y., paaukojo Lie 
tuvių fondui ir pasižadėjo kas 
met, Vasario 16 d. proga, au
koti ligi tūkstantinės.

X Adomo Mažeikos, Chica
gos laiškanešio nuotrauka bu
vo įdėta į praėjusio sekmadie
nio (Sun Times laikraštį, kur 
jis pavaizduotas su jo lydinčiu 
šunimi. Šuo visada laukia laiš
kanešio prie dėžės, kur pasidė
dami laiškai ir tada lydi laiš
kanešį kol išnešioja laiškus, 
šuo priklauso 1536 W. 55 ga
zolino stočiai.

X Korp! Kiškiukas iš Chi
cagos stato vaidinimėlį “Bordo 
Panelė” per Naujus Metus Dai
navoje. Vaidinimėlis pralinks
mins SAS kursų dalyvius.

X Juozas Būdvytis, 71 m., 
gyv. 1514 S. 49 ave., Cicero, 
krisdamas namuose susižeidė ir 
buvo nugabentas Loretos ligo
ninėn.

X Cicero Lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė buvo pra
ėjusį sekmadienį šv. Antano 
parapijos salėj. Vaikučiai buvo 
apdovanoti Kalėdų senelio. Mo
kiniai atliko programėlę.

X Adomas Bernadišius mi
nėjo vardines Kūčių dieną. Vi
si pažįstami linkėjo Bemadi- 
šiui sulaukti dar daug vardinių. 
Adomas yra žinomas Cicero 
biznierius.

X Jonas Paugas, buvęs Ci
cero biznierius, dabar turi gra
žią vasarvietę Rhinlander, Vis. 
Vasaros metu daug kas iš Ci
cero ten lankosi. K. Matulaitis 
ten praleidžia visas atostogas. 
Šiomis dienomis Jonas Pauga 
minėjo save 75 m. sukaktį.

X Amerikos Veteranų spau 
dos d-ja 10056 S. Indiana ave.. 
Kalėdų proga išreiškė “Drau
go” dienraščiui nuoširdžius lin
kėjimus.

X Seserei M. Stefanijai, Lo
retos ligoninės vedėjai, pereitą 
savaitę buvo įteiktas $2,200 če
kis. šią pinigų sumą įteikė 
Emery Parichy, Loretos ligoni
nės pagalbinio fondo pirm. Pe
ter Grass, Loretos ligoninės 
(bendradarbių draugijos, kuris 
vadovavo vajams ir minėji
mams, švenčiant sidabrinę gy
vavimo suktktį praėjusiais me
tais. Sesuo Stefanija pažymėjo, 
kad toji pinigų suma bus su
naudota iškelti didelę apšviestą 
iškabą virš ligoninės, kad ke
liautojai ant ekspresinio Eisen- 
howerio kelio galėtų matyti li
goninės vietovę ir kad pagelbė
tų apylinkės gyventojams su
rasti ligoninę, ypatingai nelai
mių metu.

Loreto ligoninė vaidina labai 
svarbią rolę toj apylinkėj ir dau 
guma bendradarbių, kurie taip 
uoliai praveda vajus sutelkti 
reikalingas lėšas ligoninės pa
tobulinimui, yra iš ligoninės a- 
pylinkės. Loreto ligoninė pasi
žymi gydymu protiškų ligų ir 
gydytojų štabas tokiom ligom 
yra vienas geriausių Chicagoj. 
Loreto ligoninė, kuri yra 645 S. 
Central Ave., yra vedama Šv. 
Kazimiero seserų kongregaci
jos. __________

ŽIEMOS ŽVAIGŽDĖS
Paskaitos apie žiemos žvaig

ždes bus laikomos visą sausio 
mėnesį Adler Planetariume 
prie Meigs aerodromo ir ežero.

Kristijono Donelaičio mokyklos eglutės vaidintojai. Iš k. j d. stovi: A. Stasiulis, A. Baris, A. Butėnas, G. 
Vindašiūtė, V. Butikas, A. Sabalaitė, L. Regis, J. Kolytė, L. Miečius, J. Juozevičius ir scenoje sėdi — 
snaigių ir žvaigždučių šokėjos. Nuotr. V. Noreikos

Publika Mačernio 20 m. mirties minėjime “Draugo” patalpose gruodžio 27 d.

MAČERNIO MINĖJIMAS 

20 melų nuo poeto mirties
Gražaus žydinčio jaunimo gau 

sus skaičius, drauge su kitais 
mūsų kultūros mylėtojais, užpil
dė erdvią “Draugo” salę sekma
dienį popiet minint Vyt. Mačer
nio 20 m. mirties sukaktį.

Minėjimą atidarė rengėjų — 
jaunųjų šatrijiečių — vadovės 
Laima Bačinskaitė ir Jūratė Juo 
zevičiūtė.

Velionio poeto asmenį ir jo 
kūrybą apibūdino poetas K. Bra
dūnas, paskaitą gausiai perpin- 
damas atsiminimais iš savo su
sitikimų ir ryšių su Vyt. Mačer
niu jo gimnazijos ir universite
tinių studijų metu.

Vyt. Mačernis, atvykęs studi
juoti į teol.-fil. fakultetą Kau
ne, įsijungė į šatrijiečių eiles, 
kur susidarė jaunų entuziastų 
šešetukas (Mačernis, Jurkus, 
Krivickas, Matuzevičius, Bradū
nas, Indriliūnas). Jie ieškojo nau 
jų lietuviškosios poezijos kelių 
ir tarėsi juos radę ryšyje su 
liaudies kūryba. Pirmasis sėk
mingiausiai čia pasireiškė savo 
kasdieniško pasakojimo galia 
Mačernis.

Vytauto dvasioje, šalia trykš
tančio nerūpestingumo, buvo 
daug rimties.

Gyvenimas jo neglostė. Tėviš
kėje žemės daug, bet naudos iš 
jos nedaug. Mačerniui teko lėšų 
uždarbiauti. Kaune jis dirbo kat. 
mokslo akad. įstaigoje, o Vilniu
je buvo gidas po istorines vie
tas.

Gyvenimas Mačerniui nebuvo 
lengvas, net ir studentiškoje mei 
Įėję jam buvo daugiau liūdesio, 
negu džiaugsmo, ką jis išreiškė 
eilėrašty “Tu pamiršai mane...”

1939-1940 m. Mačernis buvo 
užplanavęs vizijų ciklą. Draugų 
raginamas, vis rašinėdavo ir tai 
sinėdavo. 1940 metais jau skaitė 
savo vizijų ištraukas šatrijiečių 
surengtame literatūros vakare. 
Jaunieji poetai Mačernio poezi
ją sutiko entuziastiškai, nors vy
resniųjų poetų atstovai dar ne
buvo įsitikinę Mačernio talentu.

Mačernis savo eilėraščių pre
cizišku formos išbaigimu per
daug nesirūpino, tačiau juose 
buvo daug nuoširdumo, tėviškės 
gamtos motyvų.

Pirmojo bolševikmečio laiku 
uždarius teol.-filos. fakultetą, 
studentai persikėlė į Vilnių. Ma
černis, domėdamasis filosofija, 
perėjo į filosofijos studijas, pas 
Sezemaną, Karsaviną. Poezijoje 
ėmė daugiau ryškėti minties gi
lumas, gal net poetinio vaizdu
mo sąskaiton.. Ketvirtojoj vizi
joj iškilo šiurpus motinos mir
ties motyvas. Mirties šaltos ran

kos ima intensyviau sklaidyti 
Mačernio poezijos puslapius.

Kone kiekvienas Mačernio ei
lėraštis turėjo inspiraciją gyve
nimo tikrovėje. Pvz. jo eilėraštis 
apie toreodorą mirtį atsirado tė
viškėje buliui mirtinai nudūrus 
poeto tėvą.

Nemirtingas ir išdidus Mačer
nis, būdamas gyvas neišleidęs 
nei vienos savo kūrybos knygos, 
visgi susilaukė pripažinimo. Y- 
pač jis gilų įspūdį darė, kai pats 
savo kūrybą skaitė literatūros 
vakaruose.

Vilniuje studentai ruošdavo li
teratūros popietes, dalyvaujant 
prof. Putinui. Vienoje popietėje 
Mačernis skaitė savo vizijas. 
Baigus skaityti prof. Mykolaitis 
-Putinas, visiems nelauktai, pra
bilo:

— Va, tikra poezija. Tikras 
poetas.

Nuo tada Mačernis rašė so
netą po soneto, nebeturėdamas 
laiko jų išdailinti. Tai buvo kū
rybinės ugnies laikotarpis, kaip 
Čiurlionio, kai jis davė paveiks
lą po paveikslo.

“Išeisiu vienišas į nemirtingą 
naktį”, jis pranašiškai rimavo 
keletą mėnesių prieš mirtį.

Kaz. Bradūnas savo paskaitą 
baigė skaitymu (Mačernio eilėraš 
čio — laiško mirusiam draugui.

Paskaita buvo sumaniai ir 
vaizdžiai paįvairinta L. Baraus
kui ir K. Veselkai skaitant Ma
černio eilėraščius.

Daugelis gėrėjosi poeto Ma
černio kūrinių, leidinių, nuotrau
kų ir rankraščių parodėle.

Minėjimas buvo mielas, šiltas, 
jaukus. Programa buvo neištęs- 
ta, labai patraukli. Dalyviams gi 
lų įspūdį darė prie žaliuojančio 
dekoratyvinio medelio salės prie 
šaky esantis ryškus Mačernio 
portretas, pieštas Alv. Bičiūno.

J. Pr.

Chicagoje ir apylinkėse
PASISEKĘS li.VFO VAJUS 
GAGE PARKO APYLINKĖJE

Per lapkričio mėn. ir įpusėjus 
gruodžio mėn. Balfc aukų rin
kimo vajus intensyviai buvo 
vykdomas Gage Parko apylin
kėje. Be skyriaus valdybos na
rių į šią akciją įsijungė trys 
jūrų skautai (dr. Povilaičio rū
pesčiu — Damijonaitis, R. Fa
bijonas (A. Milašius), trys at
kėš (IV. Balaišytė, Jotakaitė ir 
V. Skrupskelytė) ir pavieniai 
geraširdžiai žmonės. Daugeliui 
aukų rinkėjų teko po kelis kartus

IŠ ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

-— Laivyno Įeit. dr. Algiman
tas Balčiūnas labai sėkmingai 
baigęs Navy Aviat. Med., pusės 
metų mokyklą, gaudamas Spar 
nūs (Wings), ir naują pasky
rimą tarnybai Ramiajame van
denyne, kaip Navai Fligiht Sur- 
geon, praleidęs Kalėdų šventes 
pas tėvus Newarike, N. J., išvy
ksta tarnybai į paskyrimo vie
tą. 1

— L. Ž. s-gos Los Angeles 
skyrius išsirinko naują valdy
bą: pirm. A. Mironas, sekr. L. 
Balvočius ir ižd. A. Latvėnas. 
Į revizijos komisiją: V. Gilys 
ir V. Mikienė,

— Leonardas Valiukas, Los 
Angeles, Calif., perrinktas Re
zoliucijoms remti komiteto pir
mininku 1965 metams. Komite
to direktorių taryba savo posė
dyje, įvykusiame 1964 metų 
gruodžio 18 d., perrinko vienbal 
šiai L. Valiūką ir toliau vado
vauti visam rezoliucijų prave- 
dimo žygiui. Komitetas veikia 
nuo 1961 metų rugpiūčio 5 d. 
Nuo pat veiklos pradžios tam 
darbui vadovauja L. Valiukas.

— Lietuviška Kalėdų eglutė 
Detroite. Nuo gruodžio 18 d. iki

tuos pačius namus lankyti, nes 
vis nerasdavo aukotojų namuo
se; kai kurie rinkėjai palikda
vo raštelius, kad atsiųstų au
kas i Balfo skyrių. Bet, deja, 
nė į vieną skyriaus iždininkas 
nesulaukė atsako. Kai kurie iš 
vajaus komiteto gauti adresai 
buvo klaidingi, o ka: kurių pa
vardės, nors ir lietuviškai skarn 
bančios, buvo svetimtaučių, ku 
rie, žinoma, aukų neduodavo. 
Pažymėtina, kad jei lietuvis vy
ras yra vedęs žmoną svetim
tautę, tai iš tos šeimos irgi au
kos negauta. Nemaloniai pasi
jusdavo aukų rinkėjai kai pa
gal gautą adresą suranda na
muose lietuvį, bet ris sako, kad 
aukojus per savo profesijos 
“moterų vienetą”, o kitas — 
jau aukojęs, k’tani rinkėjui au
ką įteikęs. Bet būdavo ir džiu
ginančių reiškinių, būtent, vie
nas tautietis pasakė, kad au 
ką jau įteikęs, bet dar ir porą 
dol. antrą kartą r ūko jęs. Au
kotojos moterys daugiau rinkė
jus užjausdavo, pareikšdamos, 
kad šalčių metu f okos renka
mos ir kviesdavo į vidų sušilti.

Pirm. P. šilas su P. Kaunu 
Balfui aukų surinkę 100 dol ; 
sekr Pr. Šulas su trijų skautų 
pagalba surinko $133; ižd. E. 
ir A Kaminsaai ;su žmona) — 
$76; V. Balaišytė su trim at-

sausio pradžios miesto muzie
juj (Woodward — Kinby gat.) 
vykstančioje parodoje Kultūros 
klubo narių agr. Jurgio Baub
lio ir Antano Norus iniciatyva 
yra pastatyta lietuviška Kalė
dų eglutė. Ją išpuošė studentės 
skautės.

PRANCŪZIJOJE
— Mūsų studentai. Eglė Liut 

kūtė — šiais metais studijuoja 
Paryžiuje, kur Soibomos u-tete 
ruošia anglistikos diplomą. An
tanas Liutkus — pereitą pava
sarį baigė gimnaziją Nicoje ir 
ten pat pradėjo studijuoti Tiks
liųjų mokslų fakultete. Annie 
Paignier—pereitą pavasarį bai
gė Paryžiuje Aukšt. muzikos 
mokyklą ir nuo šio rudens pra
dėjo dėstyti muziką Toumon 
gimnazijoje. Gyvendama ir stu
dijuodama Paryžiuje buvo veik 
li tautinių šokių grupėje ir lie
tuviškų meninių programų atli
kėja.

— Dr. Petras Masiulis—šiais 
metais gavo chirurgijos diplo
mą ir dabar kaipo gydytojas 
dirba Marmoton (Paryžiuje) ir 
Montereau (Seine et Oise) li
goninėse.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Pasigedo religinės minties 

operoje. Vilniaus operos teat
rui neseniai pastačius Mascagni 
operą “Cavalleria Rusticana”, 
Vilniuje lietuvių kalba leidžia
mi laikraščiai paskelbė įvairius 
vertimus. A. Matekūnaitė apie 
operą rašydama “Komj. Tieso
je” (gruodžio 1, nr. 237), pri
minė, kad operos veiksmas pra
sidedąs Velykų rytą prieš mi
šias, baigiasi po mišių. Vertin
toją nustebino tai, kad, esą. 
scenoje buvo išsiliejusi spalvin
ga minia, su gėlėmis ir kaspi
nais. Toliau ji teigia: “nėra re
liginės minties, charakteringos 
iki fatališkumo tikintiems Sici
lijos valstiečiams”. Visi akto
riai pasižymėję perdėtu išori
niu jausmų deklaravimu. Pada
rytas priekaištas itališkam pa
vadinimui, nes, esą, kavaleri
ja... primenanti armiją. Siūlo
ma operą pavadinti “Kaimo gar 
be”, šiaip pastatymas palikęs 
malonius muzikinius įspūdžius. 
Operą Vilniaus scenoje pastatė
J. Gustaitis, dokeracijas paruo
šė J. Jankus. (E.)

ITALIJOJ
— Sonė Tomarienė savo “Se 

nolės pasakas” įteikė saleziečių 
spaustuvei, Italijoj. Tekstas re
nkamas. Dviejų ir keturių spal
vų iliustracijos jau paruoštos 
spaudai.

— Saleziečių gimnazijos mo
kytojams gal naudingiausia do
vana — tai Balčikonio “Dabar
tinės lietuvių kalbos žodynas”. 
Galima siųsti ir per Balfą (105 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
11211).

kėms — $78:50; V Matulaitis
-$61: P. Girdvainis — $30.25; 

P. Norkienė — $29. Iki šiol Ga
ge Parko apylinkėje surinkta 
533 dol. Dar keletas rinkėjų 
nebaigė savo dalbą.

Tie aukotojai, kurie dar nė
ra atlikę savo geraširdiškume 
pareigos, prašomi aukas siųsri 
šiuo adresu: Mr. E. Kaminskas, 
5714 So. Whippde St., Chicago 
29, IU. Gage Parko, v-ba

Chicagos

žinios
VEIKIA ČIUOŽYKLOS

Chicagos parkų distriktas pa 
laiko 213 čiuožyklų, kurios at
daros kasdien. Jos veiks, orui 
leidžiant, visą žiemą.

ŽUVO KETURI VAIKAI
Keturi mažamečiai vaikai žu

vo, du kiti asmenys buvo su
žeisti, septyni išsigelbėjo laike 
gaisro trečiame aukšte 8713 S. 
Buffalo.

DAUG MILIJONIERIŲ
Chicagos dienraštis Sun-Ti

mes, užklaustas, kiek yra mili
jonierių Amerikoje, atsakė, jog 
1963 metais visame krašte bu
vo apie 75,000 milijonierių.

LĖKTUVAS Į GARAŽU
Mažas lėktuvas, (bandydamas 

pakilti, nuriedėjo nuo (pakilimo 
tako ir įvažiavo į garažą Hins
dale aerodrome prie vieškelių 
nr. 83 ir 66. Lakūnas buvo leng 
vai sužeistas.

NELEIDŽIA MEDŽIOTI
Apie 100 laukinių baltųjų 

briedžių džiaugiasi apsaugota 
laisve 1,500 akrų plote prie Ar- 
gonne atominės laboratorijos į 
pietus nuo Clarendon Hills. Ne
leidžiama jų medžioti.

ĮVAŽIAVO Į NAMUS
Policijos vejamas Patrick Go 

lik įvažiavo su automobiliu į 
John Vorzym namus, 2314 W. 
21 place. Besidalindami kalėdi
nėmis dovanomis asmenys bu
vo nustebinti bet sužeistųjų ne 
buvo. Patrick buvo areštuotas.

VAKARINĖS MIŠIOS
Chicagos kardinolas Albert 

Meyer leidžia visose parapinėse 
(bažnyčiose laikyti vakarines šv. 
mišias, ne išvakarėse, bet Nau
jųjų Metų dienos vakare.

NAUJAS SAVAITRAŠTIS
Vyskupas Jaroslav Gabro, 

Sv. Nikalojaus vyskupijos ga
nytojas Chicagoj, pranešė, kad, 
pradedant sausio 3 d., Chicagoj 
bus leidžiamas naujas katali
kiškas savaitraštis anglų ir uk
rainiečių kalbomis. Laikraštis 
“New Star” skiriamas ukrai
niečiams katalikams visoje A- 
merikoje. Jo redaktorius yra 
kun. Jaroslav Swyschuk. Ad
resas: 2203 W. Chicago ave.

TRYS GAISRAI
Vienos savaitės bėgyje trys 

gaisrai įvyko Triangle restora
ne, 1756 S. Canal St.
UGNIAGESIAI MUZIKANTAI

Garsusis Chicagos ugniagesių 
ibenas yra pakviestas dalyvauti 
prezidento Lyndon Johnson in
auguracijos iškilmėse Washing 
tone sausio 20 d.
GAILESTINGUMO MOKYKLA

Chicagoje užsibaigė ilgesnį 
laiką užsitęsusi gailestingumo 
rinkliava. Surinkta $17,156,432. 
Vidurio Amerikos Raudonasis 
Kryžius ir 138 Community Pund 
agentūros galės pagelbėti apie 
600,000 vargstančiųjų. 
SPORTININKŲ LĖKTUVAS

Chicago White ISox beisbolo 
ratelio vadovybė nupirko anks
čiau per milijoną dolerių kai
navusį DC-7B lėktuvą už $100,- 
000. Juo naudosis skrendant į 
kitus miestus rugtynėms, taip 
pat jį išnuomos kitiems rate
liams.

2448 West 7Ist Street
telef. — 737-5529

CHICAGO, ILLINOIS, 60629
Gamina: juostas, takelius, juos

teles, pagalvėles, tautinius rūbus, 
įvairias užuolaidas ir kitus daly
kus. Parduoda: medžio gaminius 
ir kitokius rankdarbius. Atdara 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. ir 
sekmadieniais.


