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KADA BUS KARINES PALIAUBOS ALŽIRIJOJE? LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS JAV PREZIDENTĄ

Sutartį turės patvirtinti Alžirijos sukilėlių seimas ir Prancūzijos parlamentas

PARYŽIUS. — Sekmadienį 
pašalintos dvi kliūtys, trukdžiu
sios paskelbti karines paliaubas 
Alžirijoje. Tai vakar pranešė 
Paryžiuje informuoti sluoksniai.

Aukštas prancūzų derybinin
kas Louis Joxe sugrįžo lėktuvu 
vakar į Paryžių iš susirinkimo 
su Alžirijos Išlaisvinimo Fron
to atstovais.

Jox buvo laukiamas Paryžiu
je nuo penktadienio, bet pasku
tinės minutės prailgino jo pasi
tarimus su alžiriečių sukilėlių 
atstovais.

žirijos ir Prancūzijos — naujo
je alžiriečių valstybėje.

Prancūzijos ir Alžirijos su
tartį turės ratifikuoti prancū
zų parlamentas ir Alžirijos su
kilėlių nacionalistų seimas Tri
polyje, Libijoje. Alžiriečių at
stovai vakar išvyko iš Šveicari- 

į jos į Libiją.

Kelių dienų laikotarpyje lau
kiama ,kad bus paskelbtos ka
rinės paliaubos Alžirijoje.

I

— Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle, atsakydamas į Chruš
čevo pasiūlymą paversti 18 vals 
tybių atstovų nusiginklavimo 
konferenciją Genevoje į vyriau
sybių viršūnių suvažiavimą, va
kar pasiūlė, kad susirinktų ke
turi didieji — Jungtinės Ame
rikos Valstybės, Sovietų Sąjun
ga, Britanija ir Prancūzija. 
Prancūzų prezidentas siūlo tuo 
jau sunaikinti visus atominius 
ginklus.

Pasak gerai informuotų šal
tinių, Prancūzija derybose su 
alžiriečių sukilėlių atstovais tu 
rėjo sunkumų dėl dviejų daly
kų: naujakurių pilietybės ir jų 
atstovavimas būsimose asamb
lėjose; šios kliūtys esančios pa
šalintos.

I
Į

Lietuvių delegacijos pas prezidentą dalis, iš kairės j dešinę (pirmoj eilėj) St- Gegužis, P. Dargis, dr. 
P. Grigaitis, prez. John F. Kennedy, L. šimutis, kongresmanas Daniel Flood. Antroj eilėj — J. 
Sonda, Jonas Jasaitis, Rėželis, St. Barzdukas, A. J. Rudis, A. Varnas. Nuotraukoj nėra E. Bart
kaus, V. Adamkavičiaus, Z. Dailidkos, dr. Nasvyčio, V. T. Kvetkaus, V. Abraičio, St. Briedžio, adv. 
J. Grigaliaus, M. Vaidylos, M. Kižytės.į

Prancūzai naujakuriai galės 
turėti dvigubą pilietybę — Al-

Iš Pabaltijo iškeldinami 
žmonės

Jų vieton atkeliami rusai
STOCKHOLMAS, Švedija. - 

Laisvųjų estų spauda Švedijo
je, pasinaudodama šveicarų šal 
tiniais, skelbia, jog pastaruoju 
laiku iš Pabaltijo kraštų vyk
domas individualinis ir kolek
tyvinis (per įmones bei kolcho
zus) gyventojų perkeldinimas į 
šiaurines Kamčatk'os ir Amūro 
upės sritis. Savaime supranta
ma, jog į iškeldintųjų vietas 
atgabenami rusai.

Be to, šiuo metu “savanoriš
ku” pagrindu siunčiami demo
bilizuoti kariai, paleistieji kali
niai, jaunimas ir “parazitinis 
elementas” į tolimųjų rytų sri-

VARŠUVA. — Kooperatyvi- 
nės sąjungos suvažiavime šiom 
dienom lenkų komunistų parti
jos vadovybė nurodė, jog ji li
kusi ir toliau remti dabar kraš
te veikiančius kolchozus (jie 
užima vos 1.5 proc. žemės plo
to), ir ta pačia proga pastebė
jo, kad ji nemananti prievar
tos būdu vykdyti kolchozų įve
dimą.

Komunistų partijos vadas 
i Gomulka suvažiavime kritikavo 
kolchozų darbą — esą apie 1,800 
kolchozų Lenkijoje vidutiniai tu 
rėjo mažesnę gamybą kaip pri
vatūs ūkiai. Politinio biuro na
rys Ochab taip gi nurodė, kad 
dėl žemės ūkio pasiekimų ten
ka iškelti ne kolchozus, bet pri
vačius ūkius. 1956 metų spalio 
mėnesį Lenkijos kolchozai bu
vo užėmę 1.8 mil. ha, vėliau nu
smuko iki 210,000 ha ir per pas 
taruosius ketverius metus pa
kilo nedaugiau kaip 18,000.

i ____________ __ _______________________ _ _ _ .__

tis, kur esančios didžiosios ra
ketų bazės.

Sovietinio teismo 
biuletenis

OKUP. LIETUVA. — Sovie
tinis aukščiausiasis teismas pa
vergtoje Lietuvoje numato iš
leisti specialų biuletenį, kuria
me bus propaguojami sovieti
niai įstatymai, nušviečiama tei
sminė praktika, draugiškų teis
mų veikla. Specialūs biuletenio 
skyriai nuolatos informuos apie 
prokuratūros, milicijos ir advo
katūros darbą. Be to, bus spaus 
dinami mokslininkų straipsniai, 
konsultacinė medžiaga. Pirma
sis biuletenio numeris išeis ko
vo mėnesį.

pas savo sužieduotinį MEDICINIŠKOS PAGALBOS ĮSTATYMO VILTYS

Maskva nepatenkinta švedu 
generolu Rapp

MASKVA. — Sovietų spau
da toliau sistematingai puldinė
ja Švedijos kariuomenės vadą 
generolą Torsten Rapp.

Sovietų vyriausybės organas 
“Izvestijos” ypatingą nepasiten 
kinimą pareiškė dėl to, kad jis 
pasiūlė aprūpinti Švedijos ka
riuomenę atominiais ginklais ir 
viešai leido suprasti, jog vie
nintelė grėsmė kraštui yra So
vietų Sąjunga. Ten pat kriti
kuojama masiniu tiražu išleista 
švedų brošiūra: “Jeigu kiltų ka
ras”.

— Amerikos valstybės depar 
tamento pareigūnai vakar Pa
ryžiuje prašė Nato narių su
stabdyti ar sumažinti prekybą 
su Kuba. Šiaurės Atlanto są
jungos (Nato) nariai irgi buvo 
painformuoti apie Punta dėl 
Este, Urugvajuje, konferenciją.

Eksponatai parodai 
Leipcige

LEIPCIGAS, Vokietija. — 
Leipcigo parodoje, be 3,000 so
vietinių eksponatų, būsią išsta
tyti ir pavergtos Lietuvos ga- 
įpiniai. Jų tarpe numatoma Leip 
cigo mugės lankytojams paro
dyti Vilniuje pagamintas fre- 
zavimo stakles, medžio drožlių 
plokštes, Šiauliuose gaminamus 
dviračius paaugliams “Ereliu
ką” ir “Kregždutę” ir kt. pre
kes.

Lietuvos prekės dar numato
ma eksponuoti Libijoje, Buda
pešte, Poznanėje, Izmire ir ki
tur. Ten numatoma parodyti 
Lietuvoje pagamintas magneto
las “Neringa”, dulkių siurblius 
“Venta”, suvirinimo transfor
matorius ir kt. prekes.

j Vilnių
CHICAGO. — Regina Leo- 

naitė, 22 metų, atvykusi į Chi
cagą pas tėvus iš pavergtosios 
Lietuvos prieš dvejus metus, 
išvyksta rytoj į Lietuvą pas sa
vo sužieduotinį Stasį Bikulčių, 
25 metų, muzikos mokytoją Vii 
niuje. Regina nutarė važiuoti 

j pas Stasį, nes rusai neleido jam 
važiuoti į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Ji planuojanti sugrįžti į Chi
cagą su savo vyru, jei rusai 
išleis.

Regina Leonaitė ir jos brolis 
Tomas, 20 metų ,atvyko pas 
savo tėvus 1960 metų sausio 
mėn., po 16 metų nesimatymo. 
Tomas pasilieka šiame krašte.

Regina Leonaitė iš O’Hare 
aerodromo 
Frankfurtą,
Frankfurto planuoja keliauti 
traukiniu į Vilnių pas savo su
žieduotinį.

Numatoma, kad praeis mokesčių reforma

WASHINGTONAS. — Atsto- 
i vų rūmų pirmininkas John W. į 
McCormack (demokratas iš 
Massachussetts) užvakar pareiš 
kė, jog jis nėra praradęs vil
ties, kad kongresas dar šiais 
metais priims senesnio amžiaus 
piliečių mediciniško aprūpinimo 

' įstatymą. Jis pakaltino darbo
tvarkės komitete esančius res
publikonus, kad jie prilaiko tą 
įstatymo projektą, siekdami už 
blokuoti vyriausybės pasiūly
mus.

išskris lėktuvu į 
Vokietijoje. Iš

I

Vokiečių laivai Ianire
IZMIR, Turkija. — Vakarų 

Vokietijos laivyno treniruotės 
laivai atvyko vasario 15 dieną 
į Izmirą penkių dienų vizito, pir 

kartą nuo II Pasaulinio

Per televiziją duotame pasi
kalbėjime, McCormack pasakė, 

i kad tame komitete esantieji 10 
i demokratų yra už to įstatymo 
Į projekto pasiuntimą į atstovų 
rūmus, o komitete respublikonai 
nė vienas to neparemia. Jis pa
reiškė viltį, kad vėliau kai ku
rie respublikonai pritarsią šio 
įstatymo projekto įtraukimui į 

. atstovų rūmų svarstymų dar
botvarkę. Televizijos pasikalbė
jimo pabaigoje McCormack pa
neigė gandus, kad esą nesutari
mų tarp 
nedžio.

McCormack taipgi pranešė,, j 
jog vykstąs darbotvarkės komi 
teto narių nuomonių artėjimas 
dėl mokesčių įstatymų plano ir 
reikią laukti, kad projektas bus 
perduotas svarstyti atstovų rū
muose, kur jis turįs gražias ga- 

i limybes būti priimtu. 
Į Taipgi McCormack tikisi, kad 
I kongresas priims prezidento pa 
' siūlymą, kad būtų įvesta įstaty 
; minė lygybė visiems vienodai 
gauti darbą ir, kad būtų paša
linti kai kur praktikuojami ne- 

' pagristi egzaminai balsuotojo 
kvalifikacijoms patikrinti.

jo ir prezidento Ken-

l

— Britų Guianoje vakar baig 
tas visuotinis šešių dienų strei
kas. Premjeras Jagan (mark
sistas) dabar skaitysis su opo
zicijos pageidavimais.

— Astronautas Gienn šian
dien turėtų skristi raketoje ap
link žemę, jei bus geras oras 
skridimui.

KALENDORIUS

Vasario 20 d.: šv. Leonas, 
Auksuolė, Mintigaidė.

Vasario 21 d.: šv. Feliksas, 
Žemyna, Kęstutis.

ORAS

I

Dr. Petras Daužvardis. Lietuvos 
konsulas Chicagoje,

* — Amerikoje vėžio liga sergą 
ligoniai išleidžia gydymuisi per 
metus 350 mil. dol.

mąjį 
karo.

♦

I _
boud
Jugoslaviją.

McCormack pasisakė 
prezidento Kennedžio

I

Sudano prezidentas Ab- 
priėmė kvietimą vizituoti

Toliau 
pritariąs 
linijai — duoti jam teisę su- 

. mažinti muitus; atsisakymas 
prižiūrėti ligšiolinę JAV preky
bos politiką būtų žalingas.

MĖTĖS MARKSIZMĄ, STUDIJUOS TEOLOGIJA
Buvęs komunistų vadas rado tikrąjį kelią

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien generalinis 
— apie 30 laipsnių; rytoj — kalba Marijos Aukšt. mokyklos 
truputį šilčiau.

Saulė teka 6:40, leidžias 5:29. rimo" sukaktį"

salėje vasario 18 dieną, minint 
Lietuvos nepriklausomybės atkū-

ROMA. — Buvęs šiaurės ry
tų Brazilijos komunistų parti
jos generalinis sekretorius Ar- 
mando Rodriguez Countinho, 52 
m. amžiaus, metė komunizmą 
ir dabar yra apsigyvenęs Su- 
biaco benediktinų vienuolyne, ne 
toli Romos. Čia jis bus netru
kus priimtas į katalikų Bažny
čią ir ruošiasi pradėti teologi
jos studijas, norėdamas tapti 
benediktinų kunigu.

Countinho pasakoja, kad ir 
jo tėvas jau yra buvęs komu
nistas, ir tai aukšto rango. 
Countinho atsivertimo pradžia 

j esą 1955 metai. Tada jis buvo 
atvykęs į komunistų konferen
ciją Romoje, apie ką jis pasa
koja:

— Ta proga aš aplankiau Šv.

Petro baziliką, kur popiežius sugalvojęs. Pažymėtina, kad 
Pijus XII atnašavo specialias 
šv. mišias kanonizuojant šv. Pi
jų X. Staiga pajutau nepapras
tą norą melstis ir buvau pagau 
tas antgamtinių paslapčių di
dingumo.

Iš Romos Countinho aplankė 
eilę kitų kraštų. Netgi slapta 
nuvyko į Ispaniją ir Portugali
ją. Dabar, prieš ketvertą mėne
sių, vėl sugrįžo į Italiją, apie 
ką jis pasakojasi:

— Aš nuvykau į Subiaco be
nediktinų vienuolyną, pas aba
tą ir jam atvirai viską pasipa
sakojau. Jis man patarė pasilik
ti jų abatijoje, kad galėčiau pa
svarstyti apie savo ateitį, f

Dabar jis sakosi galutinai ap-

dar nėra krikštytas. Buvo 7 
amžiaus, kai mirė jo tėvas.

jis
m.

— Kardinolas Francis Spell- 
man, New Yorko arkivysku
pas, ir kardinolas James Mclnt- 
yre, Los Angeles arkivyskupas, 
atvyko į Romą dalyvauti šian
dien visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo tarybos posėdyje.

— Chester Bowles, JAV pre
zidento Kennedžio atstovas, at- 

• vyko užvakar į Sudaną 24 va
landų vizito ir pasikalbėti su 
sudanie&ų premjeru Abboud. 
Bowles atskrido lėktuvu iš ke
turių dienų vizito Kaire, Egip
te, atliekant kelionę Afrikoje- 

, Azijoje.

Tanganyika bus respublika
DAR ES SALAAM, Tanga

nyika. — Parlamentas šiom die 
nom priėmė naują pasiūlymą, 

; kad nauja valstybė bus respub
lika su britų bendruomene 
(Commonwealth) taip greitai, 
kai tik bus galima. Ministeris 
pirmininkas Rashidi 
parlamentui pareiškė, 
ganikiečiai nebeturėtų

i
- ralienės Elzbietos H 
niai.

Kawawa 
kad tan- 
būti ka- 
pavaldi-

Trumpai iš visur• «v

— Sovietų Sąjunga reikalau
ja, kad vienas iš trijų svarbių
jų oro koridorių į Berlyną būtų 
išimtinai naudojamas rusų lėk
tuvams per 3 valandas. Tai pa
liestų šiaurinį koridorių, vedan
tį į Hamburgą, kuriuo britų ka
riškiai palaiko susiekimą su 
Berlynu. Tai septintas toks Mas 
kvos reikalavimas. Vakarai ne
sutinka. Washingtonas pranešė, 
kad jo lėktuvai skris kur nori.

— Vakaru Vokietijoje potvy
niai ir audros padarė vieno bi
lijono dolerių vertės nuostolių. 
100,000 asmenų liko be pasto-

Min. St. Lozoraitis iš Ro- 
tarnybos reikalais išvykomos 

kelioms savaitėms į Paryžių.
— Amerikiečių U-2 lakūno 

Povvers iškeitimui į rusų šnipą 
Rudolfą Abelį skirti ypatingai 
didelės reikšmės nėra jokio pa
grindo, — rašo Stockholmo į- 
takingas dienraštis “Dagens 
Nyheter”.

— Egipto prekybos delegaci
ja užvakar atvyko į Kualą, 
Lumpurą, sudaryti prekybinę 
misiją su Malajais, prieš vyks
tant į komunistinę Kiniją.

I

Prošvaistė ir pakraščių 
valstybėms

STCCKHOLM, Švedija. 
Stockholme įvykusiose laisvųjų 
lenkų iškilmėse , kalbėjęs prof. 
Birgcr Nerman pabrėžė, kaip 
guodžiantį faktą, Europos Bend 
rosios Rinkos (ekonominės ben 
druomenės) sudarymą.

Jis nurodė, jog suvienytoji 
Vakarų Europa apimtų 330 mi
lijonų laisvę mylinčių žmonių, 
kai tuo tarpu Sovietų Sąjungo
je yra 215 milijonų. Tatai reikš
tų prošvaistę ir pakraščių vals
tybėms.

Šiuo metu Švedijoje gyvena 
apie 2,000 lenkų. Tarp jų esa
ma 1863 metų sukilimo pabėgė
lių palikuonių.

— Dar niekas, būdamas mir
ties patale, nesigailėjo buvęs 
geru krikščioniu. —T. Morus

Arkivyskupas,William David 
I O’Brien, 84 metų, Chicagos ar
kivyskupijos augziliaras, mirė 
vakar Little Company ligoni
nėje, San Pierrc, Ind.
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iSRašo DR. AL. RACKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
* >»

Džiovos plitimas tarp eskimų 
valdžiai sudaro daug lūpesčių. 
duodama išsimokėjimui. Nori
ma eskimus patraukti į medi
nius namukus. Hamiltone džio
vininkų ligoninėje labai daug 
eskimų ir įvairaus amžiaus.

Kl. G.4342 Archer Ave~ Chicago. 32 ‘

MYOKARDITAS

Armand Dies šeima džiaugiasi suradę savo trijų metų berniuką, 
kurį policija sulaikė bekeliaujantį per lietų. Pasirodo, kad ber
niuką tėvai buvo palikę ant šv. Bonifaco bažnyčios laiptų, San 
Francisco mieste, manydami, kad berniuku bažnyčios vadovai pa
sirūpins. Iš šeimos dabar atimta ir duktė. (UPI)
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užsikrė- 
Perikar- 
(acute), 
akutinio

infekcijos lizdą, būtent supuvu
sius tonsilus, pūliuojančius 
skaudulius, “fliuksinius” dan
tis, pagydyti pyorrhea, ir t.t.

Kai kuriems “Saratoga 
Springs” šiltos vonios gerai pa 

■ gelbsti, kitiems reikalinga ger
ti širdies muskulus stipriną ir 
ritmą reguliuoją vaistai, atitin
kamomis dozėmis. Tavo šeimos
daktaras yra tavo geriausias 
draugas kai turi sirguliuojan
čią širdį. Jis gali prailginti ta
vo gyvenimą labai žymiai. Ap
simoka klausyti savo daktaro 
patarimų, jei nori naudingiau 
ir ilgiau pagyventi.

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Atsakymas V. D. — Cukri
nės ligos (diabetes mellitus) 
eiga ne pas visus vienoda. Vie
nus galima pagydyti, kitus nie-

I

Po influenzos daugeliui su- 
silpsta širdis: daugelį ištinka 
širdies liga, vadinama “pericar 
ditis”. Po perikardito seka 
“myocarditis”. Apie perikarditą 
(širdies plėvių uždegimą) jau 
buvo rašyta, šį sykį reikia pa
teikti keletą praktiškų žinių 
apie myokarditą.

Lotynizuotas medicinoje žo
dis “myocarditis” reiškia širdies 
raumens uždegimą — 
timą. Skamba baisiai, 
ditas gali būti aršusis 
ar chroniškasis. Nuo
(aršiojo) perikardito retai kas 
išlieka gyvas. Tačiau su chro
nišku myokarditu vaikščioja 
žmonių milijonai. Chronišką 
myokarditą galima gauti ir be 
akutinio myokardito.

Kai daktarai kalba apie myo
karditą, tai paprastai reiškia,
kad širdies muskulatūra jau kad negalima, o kiti ilgiausius 
nėra taip gera, kai seniau kad me^us išgyvena ir žilos senat- 
buvo, — kad padėtis yra rim
ta, nors širdies liga ir yra chro 
niško pobūdžio.

Priežastys. Myokardito prie
žasčių yra gan daug. Čia tik 
pačius svarbiausius kaltininkus 
suminėsime. Širdies raumenys, 
nusilpsta po to, kai širdį užata- 
kuoja infekciniai mikrobai. Čia 
ypatingai reikia turėti minty 
influenzos bacilas, pūliuose esa
mus mišrius mikrobus, ir sifi
lio mikrobus, vadinamus “spi- 
rocheta pallida”. Ypač influen- 
za sergant reikia savo širdį da- 
sistemoje vyksta degeneracinės 
atmainos, tai gaunama ir myo- 
karditas. Ogi ir tie, kurie kas
dieną nuodijasi save nikotinu, 
surūkydami perdaug tabako, 
gauna chroniškąjį myokarditą. 
Rūkoriams turint myokarditą 
juo blogiau, nes jie paprastai 
turi tabakinį kosulį, o tas kru
tinę trankąs kosulys dar labiau 
pavargina širdį, 
boti.

Toliau — nuo bet kokių nuo
dų, pavyzdžiui nuo švino, vario, 
nuo blogo šnapso, nuo aspirino 
ir nuo daugybės kitokių nuodų, 
kai nuolat nuodinamoje kūno

Perdidelis nuovargis taipgi 
yra myokardito kaltininkas. Per 
sirgęs influenza, jei dar nesi 
-pakankamai sustiprėjęs, smar
kiai nepulk prie darbo, neper- 
sivargink. Jei nesisaugosi, gau
si myokarditą.

Kai žmogus bręsta — sensta, 
tai jo kūnas darosi vis labiau 
Susidėvėjęs, taigi ir nuolatos 
dirbantieji širdies raumenys su
sidėvi su žmogaus amžiumi. 
Keista, kad girtuoklių širdies 
raumenys greičiau “susidėvi” — 
nusilpsta, negu blaiviųjų. Taigi, 
žmogus pusamžio sulaukęs (ne
visi ir ne kiekvienas) gali tu
rėti, anot daktarų kalbos, 
“myokarditą”, nors pas jį nie
kad nebuvę tikrojo širdies rau
menų uždegimo, žodžiu, tokia 
širdies liga, kurią daktarai va
dina “myocarditis”, reiškia šir- 
dies muskulatūros nusilpimą 
arba degeneraciją, tai tik tiek.

Simptomai. Kai širdies rau-

vės susilaukia, turėdami cuk
rinę ligą. Tačiau, jei staiga nu
krinta svoris, tai yra gan blo
gas ženklas.

Atsakymus F. L. — Tamsta 
savo laiške guodiesi, kad per- 
mažai sveri, veidas raukšlėja- 
si ir klausi, kas geriau ir svei
kiau valgyti, ar lašinukus, ar 
sviestą, kad daugiau svorio kū
nui pribūtų. Abu riebalai svei
ka valgyti, tačiau sviestas ge
riau ir sveikiau negu lašiniu- 
kai. Mat sviestas geriau virš- 
kinasi ir turi daug gerų vita
minų, ko lašinukai neturi.

Atsakymas M. K. — Chur- 
chillis su savo cigaru dantyse 
tai sveikatingumo anomalija, o 
ne tikras pavyzdys. Cigarų rū
koriai yra dažniausia liguisti.

Atsakymas O. G. — Priva
lai asmeniškai atsiklausti savo 
šeimos daktaro, ar nėščiai mo
teriai galima minėtu būdu 
mankštintis, ar negalima. Ta
čiau būsimai motinai važinėti 
dviračiu nepatartina.

Atsakymas P. P. — Kur 
gauti tinkamos medžiagos slėp
tuvėms nuo atominių kritulių 
radiacijos .tamsta rasi telefono 
abonentų “Classified Directory” 
geltonoje knygoje “Fallout 
Shelter” skyriuje.

Atsakymas M. R. — Ramu
nėlės angliškai vadinasi Cha- 
momile Flowers.

REIKIA ŽINOTI APIE LIETUVOS 
VIETOVES

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA KVIEČIA JUS Į

Liet. Enciklopedijos leidimas 
sėkmingai artėja prie pabaigos, 
tačiau dar yra dauj Lietuvos 
miestų, miestelių, bažnytkaimių 
ir kitų atžymėtinų vietovių, 
apie kurias redakcija neturi pa 
kankamai žinių ir negali jų 
gauti iš pavergtos tėvynės. Be
lieka tų žinių ieškoti laisvaja
me pasaulyj. Senų istorinių in
formacijų užtinkama spausdin- 

į tuose šaltiniuose ir archyvuose, 
pv. Vatikano archyve, didžio
siose bibliotekose, Lietuvos re
spublikos atstovybėse bei kon- 
su’atuose. Iš Nepriklausomybės 
metų gyvenimo žinių tenka žiū
rėti į laikraščių kronikas — ko
respondencijas ir iš jų išsiran- 
kioti reikalingą medžiagą, nors 
ta “medžiaga” visuomet labai 
nepilna, pripuolama. Alytaus ir 
Biržų aps. vietovių aprašams la 
bai daug padeda Akiro - Biržio 
parašytos monografijos, kurias 
paskolino Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke. Visoms ki 
toms vietoms priseina dairytis 
talkininkų, t. y. laisvajame pa
saulyje gyvenančių žmonių, ku
rie galėtų suteikti žinių. Tat 
šis atsišaukimas ir kreipiamas 
į visus geros valios lietuvius, 
ypačiai buvusius savivaldybių 
tarnautojus, paštininkus, moky 
tojus, policijos tarnautojus, nes 
jie geriausiai yra pažinę tas 
vietas, kuriose jiems teko gy
venti, ar iš kurių jie yra kilę.

I

MOŠŲ KOLONIJOSE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

klamacijos ir kt. Šis vasario 16 
d. minėjimas bus tikrai labai 
įdomus, todėl nė vienas Pater- 

Kovo 11 d, 4 vai. p.p, Lie- sono Uetuvis dieną neturi lik 
tuvių Banke 202-204 Broad namie- Nu0 Pareigos minėji- 
st. Lietuvių Moterų Atstovybės me dalyvauti galėtų atleisti tik

Philadelphia, Pa.
Dr. A. Šmulkščio paskaita

Kovo 11 d, 4 vai. p.p.

ii —, ---------- . . . ,

1 klubas ruošia dr. A. Šmulkščio Minėjimo metu bus renka
mos aukos Lietuvos išlaisvini
mo reikalams. Patersonas savo 

Valdyba Pare’£4 visuomet puikiai atlik-

paskaitą “Hipnozė”. Visi lietu
viai kviečiami gausiai atsilanky- 

iti. '

Paterson, N. J.
Visi kviečiami ir laukiami

davo. Reikia tikėtis, kad ir šie
met gausiai aukos. Negalintieji 
dėl labai rimtų priežasčių mi
nėjime dalyvauti, aukas prašo- 

nepriklausomybės me siųsti Šventei Rengti komi- 
atkūrimo 44 metų sukaktuvių teto iždininkui Antanui Masio- 
minėjimas įvyks vasario 25 d., n’.ui, 233 Fulton PI. Paterson 1, 

menjfs yra nusilpę, tai žmogus! sekmadienį. Rytą 10:30 vai. bus 
pamaldos Šv. Kazimiero bažny
čioje, 147 Montgomery Place, 
Paterson, N. J., o 3 vai. p.p. 
iškilmingas susirinkimas Lietu
vių Piliečių klubo naujoje salė
je, 62 Lafayette str. Paskaitą 
skaitys Scranton, Pa., universi
teto profesorius dr. Antanas 
Kučas. Į minėjimą atvyks ir 
tars trumpą žodį konsulas Vy
tautas Stašinskas iš New Yor
ko. Į iškilmingą susirinkimą pri 
žadėjo atvykti ir Patersono mie 
sto burmistras (mayor).

Po susirinkimo bus graži me-

Lietuvos

gali pajusti krūtinėje skausmą.' 
Retkarčiais pajutęs krutinėję 
dieglį, žmogus nuverčia bėda 
ant “gezų”, o tikrenybėje joj 
širdies raumenyse yra spazmai. 
Be to, belipant laiptais perlįs
ta, greitai pristinga kvapo. Šir
dies ritmas gali pasidaryti ne- 
regularus taip, kad ligonis pa
jaučia keistą plazdenimą, tuk
senimą — “kunkuliavimą” apie 
širdį.

Gydymas. “Take it easy” — 
tai geriausias vaistas tam, ku
ris turi myokarditą. Reiškia li
gonis privalo vengti nuovargio. 
Labai svarbu pašalinti esamą ninė dalis: dainos, muzika, de- i

TALKĄ

Tad Mielas Tautieti, 
savo talka prie Liet.

ii

prisidėk
Enciklo

pedijos tobulesnio Lietuvos vie
tovių aprašymo,
kvietimą ir suteik žinių, kurių 
būsi paprašytas. Daugumai vie
tovių trūksta iliustracijų, tat 
būtų gražu, jeigu turintieji fo
tografijų, malonėtų jas pasko
linti.

P. ŠILERIS, 0, P.
Orthopeilas. Protezistas 

Aparatai-Protezal. Med. bau 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB. 
2850 W. 63 r d St, Chicago 29, DI.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Ave.
Priima ligoniu? pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
°858 West 63rd St

Vai.- kasdien 10—12 vaL ir 7—9 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečta- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. tVAlbrook 5-5078

v.

Rez. HE 6-1670
DR. K. G. BALU KAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
atsiliepk į ši' 6132 S. Kedzie Ave. WA 5-2670

Į Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

r

Labai skubiai reikia žinių 
apie šias vietoves: Salakas, Sa
lantai, Saldutiškis, Sasnava, 
Santaika, Seirijai, Seredžius, 
Siesikai, Skapiškis, Skiemonys,, 
Skriaudžiai, Skuodas, Smilgiai,. 
Stakliškės, Stalgėnai, Stulgiai, j 
Subačius, Surviliškis, Suvainiš- 

: kis, Suviekas ir Sudargas. Kiek 
vėliau, už poros mėnesių, atei
na: Šakiai, Šateikiai, šašuoliai,
Šatės, Šaukėnai, Šaukotas, Še- Tel- PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 
duva, Šiaulėnai, Šilalė, Šilavo- į 
tas, Širvintos, Šventoji, Taujė-1 
nai, Tauragė, Tauragnai, Tel-! 
šiai, Tirkšliai, Tytuvėnai, Trau
pis, Tryškiai, Truskava ir Tve- 
riai. Likusiųjų vietovardžių, pra 
sidedančių raidėmis U. V. Z. ir 
Ž, eilė ateis dar vėliau.

Ofisas: 3148 West «3rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Ave. 
Vai. kas-'ien nuo 6—8 vai vak. 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti. 

Ofiso telef. LArayette 3-6048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

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

Ligi šiol prie Liet. Enc-jos 
kūrimo prisidėjo apie 800 ben
dradarbių, iš kurių per 300 yra 
nuolatiniai. Lietuvos vietovių is 
torines apžvalgas daugiausia 
labai kruopščiai paruošia Ro
moje gyvenąs jaunas mūsų is
torikas kun. R. Krasauskas, j

Šių eilučių autorius yra atsa- ! 
kinkas už plačiai suprantamą I 
geografinę (ūkinę - kultūrinę) 

dalį, ypačiai iš nepriklausomy
bės metų.

Atsiliepiant į šį kvietimą pra
šome rašyti šiuo adresu: A. 1 
Bendorius, 226 Logan st., Broo 
klyn 8, N. Y.

t

DAUG MIRŠTA ESKIMŲ

VAIKŲ

Kaip žinoma Kanados šiau
rėje nuo neatmenamų laikų gy
vena daug eskimų. Tai yra ta 
pati giminė, kuri gyvena ir Ru
sijos Sibire. Jie šalčio nebijo, 
nes gyvena lediniuose namukuo 
se, kurie yra išklojami kailiais. 
Daug kailių sunaudojama pase
nusių šunų, laukinių žvėrių ir 
t. t. Eskimai labai mėgsta žalią 
žuvį valgyti. Tas sako juos ap
saugoja nuo džiovos. Tačiau 
džiova jų tarpe vis tik plinta. 
Vaikų mirtingumas yra 230 iš

Mums tepatinka kova, j qoo eskimų vaikų. Kanados 
bet ne pergalė, kuri mus tik 
apsvaigina. Todėl mes ne tiek 
jieškome tiesos, kiek jos jieš- 
kojimo būdų — kovingų prie
šingų nuomonių diskusijų.

—BĮ. Pascal

N. J. Surinkti pinigai bus tuoj 
pat išsiųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

I ši minėjimą kviečiami ir la
bai laukiami ne tik Patersono 
lietuviai ,bet ir iš apylinkių: Lo- 
di, Clifton, Passaic, Bloomfield, 
Maywood, Hackensack ir kt.

Šventei Rengti Komitetas

i

425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, lllinois 

Valandos nagai susitarimą

m. ofiso HF. 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, t-eč„ š.ešt pagal sutarti, 
sekm. uždar> ta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

DR. J. G. BYLA• BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
VLrandos tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Ave. WA 
Valandos pagal susitarimą., 
atsiliepia. skambinti MI

LIGOS

5-2670.
Jei ne-
3-0001.

i

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. D. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motery Ilgos 

2454 West 71st Street 
(71-oa Ir Campbell Ave. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak 
Šeštadieniais 1-4 p. p.
T'— MB

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiky ligos 
2737 VVest 71st Street 
kasdien nuo 8-8 vai. vak., 

p. .p
VAL.: ____________ _ _
šeštad. nuo 12:30 Iki 2:30 vai. 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.lrA»in« n.Hm» ansifortma

Ofiso tel. HE 4-7007.
| Namq-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIŠIUS 
(JOKIA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo z:80 Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 5 iki 8; 
šešt nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
■uaitams

vyriausybė nori apgyvendinti Tei. ofteo po 7-6000. rez. ga 3-7278 
eskimus mediniuose namukuo
se, kurie bus standartiniai. Na
mo kaina 1,000 dol. bus atiduo
dama už 600 dolerių. Ir bus

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir G 

1 Iki t vai. Trečiad. ir Wt uždaryta

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. 
/ $11.00 per year outside of Chicago and in Canada.

Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos, gavus 
= prašymus.
SiiiiiiiimimiimiiiiiiiimmiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiE

*

$7.00
$6.00

$4.00 $1.75
$3.50 $1.50

c

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

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

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
! susitarimą, išskyrus trečiadienius.

Ofteo telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir Areher)
VAL.: kasdien nuo 2 iki e vai. vak. 

Treč. ir sekmad. tik suaitarua
| -- -------------

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

Headaches, Arthritis, Rheumatism.
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Valajidos — pirmadieniais 3 iki < 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą.
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7-5833
Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTU K
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p„ 6:30-8-30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

DR, ZIGMAS RUDAITIS 
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-229O.
M ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akte ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
1455 S. California Ave. VA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai 
rak. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susitarus

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr.W,Ross Dr.LSeibuiis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Ave., tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
gau Ave., Suite* 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS 
gydytoja ii: chirurge 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto — 1 vai. p. šeštad. 11

vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel, GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofteo telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave. 
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną, dieną 2—4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 
t vai. iki 5 vai. vak.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SU8ITA.RIMA

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki « 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą. .

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

D*1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet kas
dien, Išskyrus trečiad. Ir šettad.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
SpedalyM: AKUŠERIJA ir MOTFRr 

LIGOS
>alandos: nuo 1-4 ir 0-8 vai. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURG® 

Vidaus Ilgos
< 10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offteo; PUllman 5-6706 
■Namą: BEverly 8-3946

1 Pri*m. vai.: kasdien 6-0 v. v., šešt.
1 1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

Tel. PRospect 6-9469
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Ave.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

Šeštad. nue 2 iki 4. Treč. tr aekm 
tik skubiais atvejais ir suaitarua.

Tel. ofisu RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE!

Ofisas 2659 W. 59th St
I Vai. Pirm- ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. ofteo PR 6-6446. rez. HE 4-8156

DR. F. C. MINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofteo CA 6-0257. rez. PR 8-6650 

Rez. 0600 So. Artesian Avenne__
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

Tel. Ofteo PR 6-7800. Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalybS — Vidaus Ligos 

5159 So. Daoten Avenue 
Valandos pagal susitarimą

Perskaitę "Draugą", duoki 

‘o h kitimas oasiskaitvti

DR. STASYS ŽMUIDZIMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Stalgiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), Saukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietą 
ligi S valandos ryto. kaidUn.
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Vasario šešioliktai praėjus, ir

KAS TOLIAU?

Praėjo Lietuvos Nepriklau
somybės šventė — Vasario še
šioliktoji. Praėjo ir jos minė
jimo iškilmės. Gal tik keliose 

^ vietovėse (kaip Detroit, Mich.) 
minėjimas įvyks vasario 25 d. 
Atrodo, kad šiemet minėjimai 
vyko tam tikru susijaudinimu.

Reikia tačiau manyti, kad 
šis posūkis nebesusitarti, skal 
Jytis greitai “nusisuks sau 
sprandą”, nes šiuo traginguo- 
ju Lietuvos gyvenimo momen
tu jis yra pavojingas. Reikia 
tikėtis, kad pati patriotinė 
lietuvių visuomenė padarys 
jam galą, nes ji žino ir jaučia, 
kad Lietuvos gelbėjimas, jos 
išlaisvinimo darbai ir žygiai, 
tautos vieningumas šiandien 
yra didesni ir svarbesni už 
kiekvieną atskirą žmogų, ne
paisant, kaip jis žymus ir di
delis bebūtų. Jis yra didesnis 

, už visus mūsų veiksnius ir or- 
f ganizacijas. Mes būsime dideli 

ir svarbūs, mes būsime verti 
pagarbos ir verti tautos pa
dėkos, jei mesime į šalį tuš
čias, asmenines ambicijas, jei 
mokėsime ir sugebėsime dirbti 
tiksliai ir vieningai Lietuvos 
išlaisvinimui. Jei kas mėginsi
me atsistoti ant tautos vieny
bės kelio ir tuo pažeisti mūsų 
tautos šventąjį laisvės sieki
mą, išsibraukime iš vadovau
jančių postų.

Gausio^ tautiečių minios, 
kurios rinkosi į Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo iškil 
mes, taip pat ir dosnios au
kos laisvinimo darbams remti 
veiksnių vadovybėms yra ne 
tik paskatinimas veikti, bet 
taip pat ir labai rimtas primi
nimas, kad laikas mesti į šalį 
visa, kas mus gali suskaldyti, 

a o dėti visas galimas pastan- 
^gas, kad dar labiau apsijung

tume.

programa, kurią labai gražia 
malda pradėjo kun. dr. Juozas 
Vaškas, MIC. Jai vadovavo 
kongr. Daniel Flood. labai ge
ras mūsų draugas pasakė 
pagrindinę ir labai svarbią kai 
bą apie Lietuvos išlaisvinimo 
reikalus. Jį sekė daug kitų at
stovų ,nuoširdžiai pasisakiu
sių už paramą pavergtai Lie
tuvai. Lietuvius pagerbė pats 
Atstovų rūmų pirmininkas, 
John McCormack, kuris visą 
laiką pasiliko pirmininkaujan
čio kėdėj, pristatė invokacijai 
atkalbėti kun. dr. Vašką ir pa
kvietė kongr. Flood vadivauti 
Lietuvos šventės minėjimui.

Ir senate mūsų šventės mi
nėjimas įvyko vasario 15-ta, 
nes vasario 16 d. neposėdžiavo 
nei Atstovų rūmai nei senatas. 
Tuo būdu tą pačią dieną ir tuo 
pačiu laiku ir senatoriai prave 
dė minėjimą, kuriam pirminin 
kavo patsai viceprezidentas 
Lyndon Johnson. Invokaciją 
perskaitė prel. Mykolas Kemė
šis. Ji buvo graži, turininga. 
Pareiškimus padarė ir kalbas 
pasakė visa eilė senatorių.

*

Kovojančios už laisvę lietu
vių tautos atžvilgiu svarbiau
sias įvykis sostinėj buvo Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir JAV 
lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos sudarytos delegacijos 
audiencija pas prezidentą Ken
nedy. Ne be reikšmės yra pats 
faktas, kad prezidentas priėmė 
lietuvių delegaciją Vasario 16. 
Suprantama, kad labai yra. 
svarbu, ką patys lietuviai pa
sakė prezidentui, ko jie prašė, 
bet dar yra svarbiau, ką jisai, 
prezidentas, pasakė. Nors a- 
pie tai jau buvo trumpai pra
nešta, tačiau galima dar pri
dėti, kad jis pasakė, jog su 
Lietuvos reikalais jau 1939 m. 
susipažino, kada lankėsi Lon
done, kad jis jau kėlė sovie
tinio kolonializmo klausimą

*
Kitas labai ryškus primini

mas mums visiems yra iškel
tieji Lietuvos laisvinimo rei
kalai Jungtinių Amerikos Vals Jungtinių Tautų asamblėjoje,
tybių sostinėje Washingtone. kad jis yra dėkingas lietuvių 
Mūsų tautos aktualieji reika- delegacijai už atsilankymą ir 
lai buvo keliami dvi dienas tų vislį reikalų priminimą, o 
— vasario 15 ir 16-ta. Pir- tautų laisvės reikalams jis ne 
mąją dieną JAV Atstovų rū- tik simpatizuoja, bet ir ieškos 
muose buvo pravesta graži, galimumų tinkamu laiku juos 
turininga ir efektinga kalbų iškelti.

Spaudoje ir gyvenime

MASKOLIAI ATSTOVAUS LIETUVAI
į

Lietuvoje dabar vyksta sta- boję išrinkti maskviečiai Boris Po- 
nocnariov ir Josif Legavec.

Tie visi maskoliai, gyveną Mask
voje, svetimi Lietuvai, parinkti 
kandidatais atstovauti lietuviams 
Tautybių taryboje. Okupantai lie
tuvius prievartauja jau nei nesi- 
maskuodami.

tymas kandidatų į TSRS Aukš
čiausiąją tarybą, kuri posėdžiaus 
Maskvoje. Rodos, visiškai aišku, \ 
kad toje taryboje Lietuvos žmo
nes turėtų atstovauti lietuviai. 
Tačiau okupantų santvarkoje taip 
nėra. Kaip- pirmame puslapyje ra
šo Vilniuje leidžiama “Tiesa” Nr. 
22, Vilniuje elektros suvirinimo 
įrengimų gamyklos darbininkų 
susirinkime įmonės vyresnysis in
žinierius J. Černych į Aukščiau
siąją tarybą atstovauti Lietuvos 
žmones pasiūlė kandidatu Mask
vos miesto komiteto pirmąjį sek
retorių Piotr Demičev. šį pasiū-

Lietuvos gyvenimo 
kuriozai

Krikščioniu Demokratu posūkis i kairę
Italija pergyvena pavojingą politinį slogutį

Vokietijos kancleris Otto von 
Bismarck (1815-98) praėjusio 
šimtmečio Italiją aptarė; “Ne
pasotinama, patraukli, judri, vis 
šen ar ten vairuojanti, bet ne
sugebanti atsikratyti silpnybių 
— korupcijos ir skurdo. Ji vi
suomet pasiruošusi kai kam I 
smogti į nugarą ir truputį pa- 
plėšikauti. Italai niekuomet ne
patenkinti, pasiruošę suokalbius 
daryti su bet kuo ir bet prieš 
ką”. O vis tik Bismarckas buvo 
populiarus italuose. ,

Winston S. Churchill 1927 m., 
kai Benito Mussolini fašistinę 
santvarką įgyvendino ,žavėjosi 
diktatoriumi ir sakė būdamas 
italu, remtų dučę sustabdyti 
nepasotinamo leninizmo veržlą. 
Kai pokario metais ypatingai 
grėsė komunizmas, Churchillis 
atsuko nugarą italams. Keistu 
sutapimu pokariniame prieglobs 
tyje išaugo dvi stiprios krikščioį 
nių demokratų partijos Italijo
je ir Vokietijoje .

GEDIMINAS GALVA Musų uždaviniai tautai ir valstybei

A. P. VAIDILA

jant vežimą nuo dešinės į kai
rę.

Pastovumas gali reikšti 
sustingimą

1947 m. Alcide de Gasperi 
sudaręs vyriausybę iš jos veži
mo išmetė komunistus ir jų ben 
drus Nenni socialistus. Jis a- 
nuc metu turėjo du ramsčius 
— Bažnyčią ir JAV. Jau anuo 
metu išryškėjo, kad krikšč. de
mokratai sutelkė tikinčius kata
likus, kurie turi skirtingus po
žiūrius valstybę tvarkyti. Jis 
naudojosi mažesnių konserva- 
tyviškųjų partijų parama, eida
mas mažiausio pasipriešinimo 
linkme. De Gaspari žodžiai: i 

i “Nieko nedaryk šiandieną, jei' 
turi pasiteisinimą ir rytoj to 
paties uždavinio neat)lkti”« 
1953 m. rinkimuose paryškėjo 
šios politikos išdavos: balsuo
tojų skaičius sumažėjo ir tesu
rinko 40% balsų. JAV pradžio- 

Democristiani — krikščionys je skatino daryti reformas, bet 
demokratai pasirinko centrinį prez. D. Eisenhowerio tarpsny- 
kelią. Liberalai svyravo tarp je Italija buvo skatinama eiti 
centro ir dešinės, kurioje įsiri- mažiausio pasipriešinimo link- 
kiavo Movimento Sociale Itaha- 
no, korporatyvinės santvarkos 
šalininkai, fašizmo pasekėjai ir 
bylą pralaimėję monarchistai. 
Italijos dešinėje susitelkė pra
laimėję. Pačioje kairėje yra ko
munistai, kurie rikiuoja 1.7 mil. 
narių, o 1958 m. rinkimuose su
rinko 6.7 mil. balsų ir kasmet 
išleidžia apie 50 mil. dol. parti- gumos skurdas, demokratiniai

Vidurio partija

. DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 20 d. 
I~ • ? ~

Mintys po Vasario Šešioliktosios '
monių savo partiją stiprinti ir 
ruoštis mūšiui ateinančiuose rin 
kimuose. Popiežius Jonas XXIII 
davė ženklą mažiau Bažnyčiai
kištis į Italijos politika. Lietuvos nepriklau3oniybė

A. Fanfani pasiūlė pravesti yra tfek kiek amžjų mus
kai kurias reformas, bet ūbe- skMa nU() M;nd ^„0,
ralams atsisakius paremti, pn- karaliaus laikų . 
trūko 26 balsų. Teliko vieninte
lis kelias atitaisyti de Gasperi 
klaidą ir pasitelkti socialistus, 
kurie, betykodami valdžios, ė- 
mė šnekėti su komunistais. Nen 
ni socialistai rems krikščionis 
parlamente ,bet .bijodami pra
rasti balsų, nedalyvaus vyriau
sybėje.

Posūkis į kairę
Neapolyje, rokoko San 

operos rūmuose, sausio 
pabaigoje, susirinko krikščio- 
nys demokratai. Tris dienas jie 

" aiškinosi, tarėsi ir kovojo. A- 
mintore Fanfani yra užsimojęs 
įgyvendinti žemės reformą, ku
rios bandymai pradėti 1957 m. 
Jis siūlė organizuoti viešuosius 
darbus, atlikti mokesčių refor
mą, daugiau mokyklų statyti ir 
siekti kaip ir JAV, neraštingu
mą pašalinti, nors pradinis mok

Carlo 
mėn.

Keturiasdešimt ketvirtosios 
metinės, kurias šiais metais 

’’' švenčiame nuo prarastos ir at
kovotos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo istorijos 
mastu tėra tik trumpas laiko 
tarpsnis.

Karaliaus Mindaugo įkūnytos 
vienalytės Lietuvos valstybės 

i idėja net ir po virš 700 m. ne
atpalaiduoja lietuvių, jiems sie
kiant kraštui nepriklausomy
bės, nuo vienos pirmosios 
pagrindinės būtinybės.

medžiagos

lietuviams 
metais

ir

vuose, memorandumuose kitų 
valstybių vadovams turėtų bo
ti čia suminėtų faktorių, kad, 
švintant laisvės rytui, lietuvių 
tauta būtų pajėgi sąmoningai 
galvoti ir veikti lietuviškųjų sri
čių vienijimo kryptimi. Tam 
tikslui šiandieną turėtų būti 
skiriamos pačios aukščiausios 
premijos, kad sutelkus galimai 
daugiau mokslinės 
Lietuvos sienoms.

Tad priderėtų
Maironio šimtaisiais
grįžti į savo tautos atgimimo 
dainiaus pirmojo gimtadienio 
laikus ir pasižvalgyti po anų 
dienų Lietuvą. Neapsiriksiu sa
kydamas, kad to meto amži
ninkas nūdieninę Lietuvą var
gu bepažintų. Etnografinės ri
bos smarkiai susiaurėjusios. 
Didesnė tautos dalis jau nebe
kalba tėvų kalba, nors jų gys
lomis, kaip ir anksčiau, dar 
teka lieutviškas kraujas. Jis 
reikalingas “transfuzijos”. — 
grąžinimo dienos švieson ir mū
sų tautos gyveniman tikrosios 
Lietuvos.

Šiam tikslui, berods, yra su- 
daryta Lietuvos valstybės sie- 

! noms nustatyti Rytų ir Vakarų 
komisijos. Tad daugiau ryžto! 
Vis vien iš Karaliaučiaus — 
riebus “Maskvos”, kaip ir iš 
Lietuvos Brastos — “Gudijos”, 
nes šios sritys yra organiškai 
suaugusios su visa Lietuva, ne
žiūrint amžiais trukusios rusų 
ir germanų okupacijos. Šių sri
čių apjungimo reikalauja Lie
tuvos saugumas, krašto ekono
mija, žmonių gerovė ir tautos 
vienalytiškumas.

Fizikoje eksperimentais nu
statytas dėsnis sako, kad erd
vė nemėgsta tuštumos, be abe
jo, galios ir mūsų naujai be- 
atsikuriančiai Lietuvos valsty
bei.

Ši problema mus ne tik įpa
reigoja išlikti sąmoningais lie
tuviais, bet 
bai didelę 
ateinančias 
me dviejų
dcje: turime apsaugoti save ir 
išsaugoti jaunimą nuo jam grę
siančių — ypač per mišrias 
šeimas — nutautimo pavojų.

Žinoti Lietuvos sritis
Tai reiškia, kad lygiagrečiai 

mūsų vedamos politinės kovos 
dėl būvio prieš krašto okupan
tus turime aiškiai žinoti ir for
maliai istoriniais, etnografi
niais, teisiniais ir geografiniais 

. daviniais įrodyti, kurie plotai 
slaSr^rva'lomi.“Fanfan~ židė lr kokios ribos Prlk!au“ Lie* 
vyriškai, atviromis kortomis, ituvaL Tai esminės Problemos, 

. siekiant Lietuvos nepriklauso- 
mybės atstatymo, turinčios di
delės reikšmės tarptautinėje 
poititikoje, taikos pasirašymo 
ir konferencijų metu.

Todėl mūsų diplomatai ir 
laisvinimo veiksniai savo moty-

I

T a v rv. r1 -IPraeities bandymai jtikmo su- 
važiavimą pasukti į kairę. Par
tijos kairysis sparnas pradėjęs 
kovą 1947 m. laimėjo Neapo
lyje. Trimis ketvirtadaliais nu
tarta: apertura a sinistra, ne- 
pažodžiui — pasukti į kairę.

Po suvažiavimo Italijos prezi
dentas, pasitaręs su partijomis, 
vėl pavedė A. Fanfani vyriau
sybę sudaryti. Stambieji kapi
talistai, pramonininkai, o ypač 
žemvaldžiai panaudojo visas 
priemones, o ypač spaudą, pa-

ime, kaip ir
Pella, Scelba, Zoldi buvo trum
po nuotolio geri bėgikai, bet 
gana atstu nuo valstybininkų 
užmojų. Šiaurės Italija tarps
ta, pietinėje Italijoje, ypač Si
cilijoje vyrauja aštrūs kraštu
tinumai — žemvaldžiai ir bedar 
biai, mažumos prabanga ir dau

jos reikalams. -Toliau seka Piet šūkiai ir mafijos siautulys, ku
ro Nenni vadovaujami socialia- I rįo negali sutrukdyti net galin
tai ir į vidurį linkstantieji Giu- 
seppe Saragat socialdemokra
tai.

gosios Romos pareigūnai.

Dairymasis į kairę
Komunistai yra tolydi parti

ja, kuri visuomet siekia val
džios. Jai rūpi ne tiek stalinin
kų ar jų priešų polėkiai, bet 
įvesti komunistinę santvarką I- 
talijoje, kuri turėtų šiokį tokį 
balsą Maskvos diriguojamame tfatsisakyti’konservatyv^iškųjų 
chore.

Krikščionys demokratai sus
kilę į atplaišas veik visą pokarį 
valdė Italiją. Jie bandė suderin
ti priešingybes: katalikybę ir 
liberalizmo ryklųjį vaiką — ka
pitalizmą, konservatiškumą ir 
reformas, feodalizmo atgyvenas 
ir socialinio teisingumo užmo
jus, darbą ir kapitalą. Jie bandė tik Italijai, bet ir partijai. Ko- j 
eiti vidurio keliu, bet sukalio- munistai ėmėsi nepaprastų prie

i

laidoti nesudarytą "vyriausybę. 
Italija siekia pilnutinio atsinau
jinimo ,politinio sustiprėjimo 
katalikiškame krašte pažaboti 
stipriausią komunistų partiją 
Vakarų pasaulyje.

Jei krikščionys demokratai ir 
nebūtų vidiniai suskilę, jiems 
neužtektų rankų parlamente 
tvirtai valdžios krėsle sėdėti. 
Prez. Gronchi jau 1954 m. ėmė 
dairytis vežimą į kairę pasuk-

liberalų talkos ir ieškoti Nenni 
socialistų paramos. Ministeris 
pirmininkas Amintore Fanfani 
1960 m. buvo pasiryžęs tokį pa
tvarkymą padaryti, bet susidū
rė su krikšč. demokratų deši
niojo sparno grasinimais atskil
ti. Šių metų sausio mėn. Fan
fani padarė sprendimą ,kad re
formų atidėliojimas kenkia ne Trumano įsteigtos investigacijos komiteto 21 m. sukakti minint, 

Washingtone susitiko trys viceprezidentai. Buvęs prez. Truman 
buvo viceprezidentu prie Roosevelt, Henry Wallace prie Trumano 
ir dabartinis viceprez. Johnson. (UPI)

-

kartu uždeda ir la- 
atsakomybę prieš 
kartas. Taigi esa- 
uždavinių akivaiz-

X Kas iš to, kad dažnas jų ir 
aukštuosius mokslus būtų bai- 

I
(Nukelta į 4 psl.)

niiiiiiiiiiilliilliilliiliiHliiilillllilliliiiilHllllHlllllillinililHiiliiiiiiiiiii ieškok jos galvą, ai karšink kosulingą, prižiūrėk. Ir 
įtikti vis taikyk. Gal ir toks pavaizdas Gervydus kiek 
baido...

O išeidama už Tauralgos, ji jau iškiltų iš Ka
reivonių. Įdegtą sausą beržo pintį Lirga nusigabentų 
į naująjį gyvenimą. Jau į dimstį netoli Vilnios. Į ge
resnę dimstį dar net negu Eigelos. Ir rankas ji ten 
turėtų laisvas: Tauralgos tėvų jau nėra gyvų. Ten 
liepinis samtis būtų tiktai jos vienos žinioje: kaip 
puodan, taip ir iš puodo.

Gervydui aišku: su Tauralga jo duktė gyven
sianti šiltai ir sočiai. Ten Lirga būsianti kaip meškos 
ausyje. Tauralgos užantis —' visiškai užtikrintas. Jo 
— dar tik vėjo juoksena teparemtas. Kada kas bus 
ar nebus. Tai .atsisakyk dabar, dukrele, tokio tikro 
Tauralgos, tokio vyro po ūsu. Ir lauk tokio dar ne
tikro Gaudižado. Lauk! O kol sulauksi, tai ir susi
trauksi...

Net jo paties tėvas tik ką pasakė — ji praleistų 
vienintelę tokią progą. Daugiau niekad per visą jos 
gyvenimą tai jau nepasikartos. Tik dabar: arba —

JUOZAS KRAL1KAUSKAS

Tautybių taryboj lietuvius 
atstovaus Chruščevas...

Lietuvoje šiuo metu vvksta siū
lymą karštai parėmė vyresnysis lymas kandidatų į Aukščiausią 
meistras A. Koslapov, taipgi ir Tautybių tarybą. Jonavoje baldų 
gamyklos direktorius J. Belousov. fabriko darbininkų susirinkime, 
Ir taip darbininkų susirinkime kuriam vadovavo vie4nėg kom- 
“vienbalsiai” buvo nutarta kan- i partijos sekretorius T. Muchin, 
didatu į Tautybių tarybos depu
tatus Vilniaus pietinėje rinkimi- 

A nėję apygardoje Nr. 177 parinkti 
“ Maskvoje gyvenantį Piotrą De- i 

mičevą.
Manytumei, kad toks kuriozas 

tai tik išimtis. Visai ne. Tame pat 
vilniškės “Tiesos” vasario 7 d. nu-: 
meryje pirmame puslapyje apra-1 maskuodami prievartauja paverg- 
šoma, kad Klaipėdoje 
medvilninių audinių fabrike pamai-! 
nos meistrė V. Truškova pasiūlė 
kandidatu į Aukščiausios tarybos nįmus okupantai atnešė Lietuvon, ____ ____ ________ Nr E 

centro komiteto Skersytė rašo:
n?r „unos • _ Skuodo mokykloje — inter-

rusas tos įmonės^ šaltkalvis — nate dirbu virėja nuo 1956 m.
Mano darbo diena prasideda 7 
vai. ir baigiasi 21 vai. Pastaruo
ju metu dar ilgiau esu verčiama 
darbe išbūti. Poilsio dienų ne
gaunu, už viršvalandžius man nie
kas nemoka. Jau neskaitant ma 
no tiesioginio darbo, aš turiu pa- 

, ti nešti iš kiemo vandenį, plauti 
grindis, skalbti virtuvės chalatus 

■ ir rankšluosčius...
Per 7 mėnesius negauna akin'.ų tik čia pat: ateitų su vaškiniu deglu pas jo tėvus. 

Dar tragiškesnė žinia išspaus- Tiktai kitame atšlajime, bet vis tiek Kareivonyse... 
(Nukelta į 7 psl.) j Gal būt, Lirga prisibijo ir jo motinos. Tai pa-

TITNAGO UGNIS
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(Tęsinys)

Ir taip ir ne, motin, — atsidūsta tėvas. — Badas 
yra visų mūsų sopulys. Kas jo nebijo? Gervydas, kaip 
ir mes, jau gana yra gelbėjęsis medžių žievėmis. Ne-

mjtingo dalyvis K. Lukjanenko 
pasiūlė į kandidatus Nikitą Chruš !
čevą. Suprantama, kad susirin-1 
kimas tam pritarė “karštais plo- i 
jimais”... Ir taip daugelyje vietų 
vis siūloma, kad Tautybių tary- kaltinu aš jo. Ir dukterį jis teturi tik vieną. Ir proga 
boję Lietuvos žmones atstovautų jam tokia tiktai ši: pirma ir paskutinė...
maskoliai. Okupantai nei nebesi-

“Gulbės” U lietuvių tautą.
Dirba po 1-į valandų 

Kokius darbo žmonėms pageri-

deputatus kitą Maskvos gyventoją matyti iš “Tiesos”
— kompartijos <—’ “ " 
sekretorių Frol Kozlov. Dar vienas

remontininkas N. Gulov pasiūlė 
antru kandidatu maskvietį kom
partijos centro komiteto kultūros 
skyriaus vedėją Dimitrijų Polikar- 
pov. Ir taip Klaipėdos rinkiminėje 
apygardoje Nr. 188 lietuviams at
stovauti Tautybių taryboje parink
ti kandidatai Maskvos gyventojai 

* Kozlov ir Polikarpov.
y Utenoje tokiu kandidatu išrink

tas Maskvos kompartijos centro 
prezidiumo narys Viktor Grišin. 
Šalčininkų apylinkėje kandidatais 
atstovaufTlfetuvius Tautybių tary-

Ne! — rikteli Gaudižadas. — Ne, ne!... Ir ar ne
gana jau mums apie tai šį vakarą?

Tėvo žodžiai labai aiškūs. Dėl to taip visą ir nu
smelkė šaltis. Jų žodžiai aiškūs ir paprasti! abiejų 
tėvų. Buvo aiškūs ir Gervydo — tas irgi tėvas. Pa- per jo tėvų trobelikės slenkstį, arba — per Tauralgos 
gaugai nukrečia, kokie paprasti ir žiaurūs senųjų žo
džiai, kokie sunkūs ir su ašmenimis...

Aišku — neturtas vis persekioja. Bado grėsmė 
gena. Medžių sprangios žievelės...

Juk tikrai, Gervydas sapnuote sapnuoja savo lai
mės blūdą: Tauralga, tarytum koks sakalas, iškelia 
išneša jo dukterį iš gumšuojančių Kareivonių. Išva- niau. Žuvis — kur giliau, o mes — kur geriau... 
duoja Lirgą iš alkanumo. Iš sulindusių į žemę pirke
lių, kurioms netrūksta tik blusų ir musių, varnalėšų 
ir dilgių...

Kur Lirga pereitų gyventi, išėjusi už jo? Į kokią 
trobą įžengtų ji su paveldėtine židinio ugnimi? Na,

pirkios slenkstį. Jeigu tokia valia valužė pasirinkti, 
tai kas gi abejotų, katrą čiupti: viščiuką ar žąsį?...

O Lirga augo be motinos. Per metų metus naš
laitei įsiėdė čia nepritekliai ir skurdas. Lirgos akys 
taip pat kaktoje, ji irgi žvelgia, kur geriau. Kiekvie
nas nori iš rūdymėlio išeiti ir pakilti kur nors įkal-

Tikra gėrybė — tai ramumas ir sveikata, Gaudi
žadas girdi tėvą sakant. Ramybę greičiausiai girioje 
gali atrasti.

Taip ir aš sakau, — pritaria motina.
Miškas ir dirva linksmina. Matai ir girdi dievo- 

nis. Matai, kaip javas sudygsta, kaip pasiūgėja, kaip 
žydi... Ale gal jau mikime. Tuoj gaidys pragys, — 
susivokia tėvas.

Motina patyliai šnabžda:
„Miegi šventa Ugnija, miegi šventa Gabija. Kai 

ryt pakilsma, tave gyvan rasma.”
Taip. Jau peleninės išvakarės. Naktis jau pilna 

anglinės tylos. Net nė vieno šuns niekur negirdėti.
Gal Lirgą grobte pasigrobti? Vogte išvogti? Pri

sikalbinus ją, slaptai abiem drauge iškeliauti? Bet 
kaip kaip į tai pažiūrėtų Žemyna? Kaip Viešpatis Min
daugas?...

Ar pagal mamos žodį — išrauti Lirgą lauk ii 
savęs, lyg įsmigusią strėlę? Perkentėti, išblėsinti visą 
šį blūdą?...

Pagaliau, dar ir tai — su Lirga ar su jietimi? 
Ar su Lirga auginti vaikelius? Ar su jietimi joti lėk
ti Mindaugo žygiuose, gaisrams apšviečiant kelią? 
Taip pat proga tokia tiktai viena: dabar arba jau 
niekad.

Tikrąjį patarimą tegalėtų duoti tiktai išmintin
gasis Žaltinėlis. Ir žyniai ir seni žmonės sako, kad 
apie laimingą meilę ir vestuves niekas geriau nežino, 
kaip gudruoliai žalčiai. Pats girdėjo Liaudbarą sa
kant: naminiui žalčiui rūpi, kad nenutrūktų kraujo 
persiliejimas... z

Gaudižadas ima grimsti snaudulin...
Bijūninėje žaroje auga anglinis Žaltys Žaltinė

lis, globėjas viso, kas tarp slenksčio ir visų keturių 
kampų... Auga — auga iki Spenglos didumo... Iki 
šventosios Neries neužmatomumo išauga...

Šventajai Neriai rūpi klestėjimas ir derlius visos 
šalies, miškais vilnijančios. Ji globoja visus Kalni
nius lietuvius...

Blizga danguje įrūkimas apie anglinį ketvirtainį... 
Nušvinta palinkdamas mamos suskirdęs veidas, lyg 
ąžuolo žievė Saulei nusileidžiant...

Miegok šventa Ugnija, miegok šventa Gabija. Kai 
rytoj pakilsim, tave gyvą rasim...

(Bus daugiau)
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ŽVILGSNIS Į AMŽINYBĘ

A. a. pulk. Kosto Žuko asmenybes bruožai

P. STRAVINSKAS

Š. m. sausio 22 dieną, Cleve- 
lande, mirė garbingas mūsų tau 
tos ir valstybės vyras, buvęs 
Steigiamojo seimo narys ir 
Krašto apsaugos ministeris pukl. 
Kostas Žukas.

Mūsų spauda šiltai prisiminė 
jį, aprašė jo darbus ir nuopel
nus Lietuvai. Bet liko dar ne
išryškinti kai kurie įdomūs jo 
asmenybės bruožai.

Man teko ilgesnį laiką gyven
ti su a. a. pulk. Kostu Žuku 
artimuose santykiuose (mūs 
rišo mūsų žmonų giminystė); 
teko dalintis su juo mintimis 
ir stebėti jį iš arti; ir paskuti
nes jo gyvenimo dienas bei va
landas teko būti arti jo, klau
syti jo, galima sakyt, su šiuo 
pasauliu atsiskiriančio žodžių, 
lyg kokio testamento. Taigi te
ko jį gerai pažinti.

Gabumai, valia ir darbštumas
A. a. pulk. Kostas Žukas bu

vo didelių gabumų, tvirtos va
lios ir didelio darbštumo. Už
tenka prisiminti tik tai, kad jis, 
gimęs neturtingoje šeimoje 
(1884), dėl neturto ir kitų prie
žasčių (ypač gi dėl to, kad bu
vo katalikas) negalėdamas pa
siekti aukštesniojo mokslo Lie
tuvoje, savo dideliais gabumais, 
tvirta valia ir darbštumu pa- į 
siekia tatai, nusikėlęs į Sibirą, i

Į tolimąjį Sibirą nusikelia, 
būdamas vos 15-kos metų. Ten 
užsidirba duoną, mokosi priva
čiai ir pasiekia to, kad yra pri
imamas į Vilniaus Karo moky
klą (1905). Tą mokyklą baigia 
(1909) irgi geriausiais pažy
miais.

būtų nesuderinama su jo as
mens garbe. Bet nelaikė paže
minimu dirbti tą ar kitą fizinį 
darbą. Todėl, atvykęs į JAV, 
dirbo fabrike (1949 m. Brook- 
lyne), po to vienuolyno ūkyje 
(1950 m. prie Scrantono), po to 
vėl fabrike (Clevelande), kol 
gavo pensiją. Jis sakydavo, kad 
jo garbės jausmas neleidžia 
jam būti kam našta.

Jo sveikas garbės jausmas 
gražiai derinosi ir su jo kuklu
mu. Jis, tiesa, prisimindavo sa
vo praeitį, nuveiktus darbus 
aukštose valstybės pareigose, 
bet nesikeldavo į puikybę, ne
sidėjo aukštesniu ar pranašes
niu už kitus. Netgi pulkininku 
niekada ir niekur nesititulavo, 
būdamas atsargoje. Jį tituluo
jantiems dažnai jis pasakyda
vo: “ak, vadinkite mane be ti
tulų, koks aš čia dabar pulki
ninkas...”

A. a. pulk. Kostas Žukas

Paaiškėjus, kad ilga yra ne
pagydoma, jis betgi mirties ne
išsigando. Nuostabiu sielos ra
mumu jis susitaikė su likimu ir 
Dievo valia.

Š. m. sausio 6 d. jis man li
goninėje kalbėjo: “Tikėkite, aš 
mirti nebijau. Visai nebijau. 
Esu mirčiai pasiruošęs”...

Toliau jis labai ramiai pasa
kojo, kad atlikęs išpažintį, pri
ėmęs šv. Komuniją, kad po to 
jo sieloje pasidarę gera ir ra
mu, kaip niekuomet...

Progresuojanti liga atėmė jam 
paganau visas jėgas. Nors bu
vo pilnos sąmonės, bet kalbėti 
buvo jau sunku.

1962.1.18 d. susirinkome prie 
jo giminių ir artimųjų būrelis, 
ir jis tada, sukaupęs jėgas, 
prabilo į mus.

Pirmiausia, jis, atvėręs akis, 
pareiškė: “Mano nekrologe... 
pažymėkite... kad aš mirštu... 
aprūpintas šv. Sakramentais... 
karštai mylėdamas savo tėvy
nę”..,

A

Tą neapsakomai graudų, jau-
rodo, jis ruošėsi jau senai, sis- dinantį momentą mes matėme 
temingai, pastoviai. Jis niekada to vyro didžią dvasią> jo 
šventą dieną neapleisdavo šv. tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, 
mišių. Netgi ^sirgdamas, tempe- j0 karštą Tėvynės meilę.

i Po trumpos pertraukos jis 
vėl pratarė: “Dabar sudiev... 
sudiev visiems, visiems...”

Manėme, kad jis nori tik tam 
kartui mus atsisveikinti. Bet 
jis tuoj pridėjo: “Atsisveikin
kite visus, visus, visus mano 
vardu”...

dažnai kartodavo: “pavargau 
gyventi, pavargau gyventi”..

Pomirtiniam gyvenimui, at-

MINTYS
PO VASARIO 16 D

(Atkelta iš 3 psl.)
gęs, jei savo “kraitį” nuneštų 
svetimiems dievams, kaip jau 
daugelis praeityje mums žino
mų vardų yra padarę. Tai liūd
nas “Reguiem” ties mūs tau
tos dalinėm pakasynom. Turime 
taip pat būti mūsų kovojančios 
tautos išsilaisvinimo pastangų 
bendrais dalyviais.

Sveikintini nauji užsimojimai

NUO ŠIRDIES LIGŲ 80 PROC. MIRČIŲ
Kovai su Širdies Ligomis specialistams finansininkams yra 

draugijos Chicagos skyrius sau 
šio 26 d. turėjo Frithel’s re
storane pietus spaudos atsto
vams. Čia tos draugijos vado
vų buvo atkreiptas dėmesys, 
kad apie 60 procentų visų mir
štančių dabar gyvasties neten
ka dėl širdies ligų ar kraujo 
apytakos sutrikimo. JAV-se 
yra net 15 mil. žmonių, sergan 
čių širdies ligomis. Dėl to kova 
su širdies ligomis yra labai 
svarbus uždavinys. Šios drau
gijos lėšos skiriamos,- pirmoje 
eilėje, tyrimams kovos būdų 
prieš širdies ligas. Šioje srityje 
padaryta didelė pažanga. Jau 
įstengiama operacijos keliu su
gedusios gyslos dalį išimti ir į i 
jos vietą įstatyti padaryta iš 
elastinės medžiagos kitą. Įsta
tomi ir dirbtiniai gyslų vožtu
vai. Kai reikia daryti širdies 
operaciją, kraują varinėja dirb 
tinė širdis — mašina, atstojan
ti tam laikui ir plaučių veikimą. 
Pati operuojama širdis tada bū 
na be kraujo ir neplaka.

Kovai su Širdies Ligomis
Kai pradėta plataus, masto draugija duoda tūkstančius do- 

kova prieš okupantą, kad ją 
laimėjus, ji diena iš dienos rei
kalinga vis labiau intensyvinti 
ir vis stipriau pasaulio sąži
nei priminti, kad Lietuvai ga- ti kraujo pavyzdžius išmatuoti 
na kančios, gana ašarų, gana ten esamą kraujo spaudimą ir 
kraujo aukos, gana skriaudos, t. t.

T__. o„_____ ____ ________! Kovai su Širdies Ligomis
draugija turi 42 filmus, ku
riuos nemokamai duoda demon
struoti. Draugija Mokslo ir 
Pramonės muziejuje Chicagoje 
yra surengusi pastovią parodą, 
kurią per metus aplanko pora 
milijonų žmonių. Duodamos sti 
pendijos širdies ligų studijoms. 
Ruošiamos pramonės atstovų 
konferencijos kovai su širdies 
ligomis. Įdomu, kad Chicagoje 
jau yra bankų, kur aukštiems

I

poilsio kambariai ir lovos at
sigulti, kad širdis nepavargtų. 
Platinama specialiai išleista li
teratūra, ruošiamos . parodos, 
rengiamos konferencijos slau
gėms, dvasininkams, ugniage
siams. Dėl širdies ligų per me
tus JAV-se netenkama 195 mi
lijonai darbo dienų.

Šią savaitę pradedamas va
jus
širdies ligomis. Chicagoje rink
liavoje dalyvaus 60,000 pasiau
kojusių savanorių rinkėjų, eida
mi po namus. Numatoma su
rinkti daugiau kaip milijoną do 
lerių. J. Daugį.

rinkliava lėšų kovai su

♦
r
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Labai sveikintina Kuchel - 
Lipscomb rezoliucijos pravedi- 
mo mintis. Garbė tiems pradi
ninkams ir šio sumanymo rė
mėjams, nes tai yra konkre
tus Lietuvos vadavimo dar
bas. Lietuvos bylos pravedi- 
mas tarptautiniame forume tu
rėtų nepaprastos reikšmės. 
Tiesa, nei J. A. V. kongresas, 
nei Jungtinės Tautos iki šiol 
dar iš bolševikinės vergijos jo
kio krašto neišvadavo, bet kas 
žino, gal gi lietuvių pastangos 
bus pirmasis smūgis į Krem
liaus pamatus.

i
i

TRYS KUNIGAI ŽUVO 
RAUDONŲJŲ KALĖJIME
Trys kinų katalikų kunigai, 

kalinami Kinijoje, mirė. Jų var 
dai — Silvester T’sa Si-eul, 61 
m. amžiaus, Andriejus Tsang 
Tsong-ming, 56 m., ir Berch- 
mansas Tsang Wi-fing, 61 m. 
Visi, darbavosi Shanghajuj. Dau 
guma Shanghajaus katalikų ku 
nigų yra kalinami ar išsiųsti į 
sunkiuosius darbus.ratūros turėdamas, koks bebū- .. Itų oras, jis pasiekdavo bažny

čią ir tai dargi lietuviškosios 
parapijos, toliau nuo jo esan
čios. Ten jis meldėsi retu nuo-

Šeimos židinyje
Velionis savo vaikų neturėjo.

Gyveno dviese su žmona, kuriai širdumu. Pablogėjus regėjimui, 
jis buvo atsidavęs visa siela, jis skaitė maldaknygę, vedžio- 
Reta šeima galėjo džiaugtis to- damas jos puslapiuose padidina- 
kia skaidria ap’inka ir naudo
tis tokia jaukia savo židinio ši
lima, kaip dviejų asmenų velio- 

jnies šeima.
| Ištikimybę savo šeimos židi- 
i niui velionis gebėjo suderinti su 
savo visuomeninėmis pareigo- Paskutinės dienos ir valandos 
mis. Tų pareigų jis nevengdavo,
netgi ir nesirinkdavo jų “kil- A. a- pulk. Kostas Žukas 
nesnių”, “garbingesnių”. Dirbo anksčiau buvo labai geros svei- 
kiekvieną visuomeninį darbą,; katos. Bet prieš trejus metus 
kur tik matė spragą. Pvz., gau- 1111)0 prie jo liga po ligos. Opera 
damas pensiją, pasisiūlo L. Ben cl3as> kurių turėjo net kelias, 
druomenės Clevelando skyriui 3ls pakeldavo dideliu dvasios 
tvarkyti jo raštinės darbą, pa- 
siimė vadovauti Vasario 16-sios 
gimnazijos rėmėjų būreliui ir 
pan.

Jis 
prašomas padaryti kurį viešą 1)UVO giliai susimąstęs, 
pranešimą, paskaityti paskaitą, 
parašyti aktualiu 
straipsnį ir pan.

Velionis ilgesnį laiką vadova- — 
vo Clevelando Lietuvių Demo- 
kratinių Grupių Presidiumui, 

Buvo labai geros atminties. darė pastangų atstatyti mūsų 
Ką kada išmokdavo ar įsidėmė- Pollrinę vienybę, 
davo, tą gebėdavo išlaikyti at
mintyje visą amžių. Jis gebė
davo išspręsti bet kokį mate
matikos uždavinį. Galėdavo iš
tisomis valandomis deklamuoti 86 3°kiai politinei partijai, nors 
jaunystėje išmoktus eilėraščius politinėmis pažiūromis bu-

Išsilavinimas, atmintis ir 
išmintis

Velionis nuo pat anų jaunys
tės dienų domėjosi ne tik jam 
privalomais mokslo dalykais, 
bet ir visu tuo, kas daro žmo
gų plataus akiračio, vispusiškai 
išsilavinusį, plačios skalės. Jis 
domėjosi kultūriniais reikalais, 
visuomeniniais mokslais, politi
ka ir kt.

I

mąjį stiklą.
Vis sakydavo labai mėgstąs 

skaityti ir medituoti psalmes. 
Jas sakėsi mokąs visas atmin
tinai.

tvirtumu ir kariui įprasta kant 
rybe. Kai ši jo paskutinė liga 
(prieš 1961 m. Kalėdų šventes) 

^privertė jį vėl atsigulti, jis, lyg 
niekad neatsisakydavo lr nujausdamas ligos pasekmes,

Nuvežtas į ligoninę, jis pa
klausimu (reiškė: “Atrodo, kad šį kartą 

jau namo nebegrįšiu”...

Buvo aišku ,kad jis atsisvei
kina mus, o per mus ir visus 
kitus savo gimines, artimuosius, 
draugus ir pažįstamus, visus 
lietuvius, ruošdamasis mirčiai, 
kelionei į Anapus...

1962.1.19 d. (penktadienio 
naktį), esant mums keliems iš 
jo giminių ir artimųjų, jis, su
telkęs visas jėgas, dideliu kry
žiaus ženklu persižegnojo ir su
dėjo rankas ant krūtinės.

Nuo tada jis jau visai nekal
bėjo (tiesa, ištarė tiktai: “ak, 
kaip sunku numirti”...) Pama- 
vėli gęso, gęso ir pirmadienį (I. 
22) 1 vai. p. p. ramiai užmigo 
amžinajam poilsiui... Rodos, ne
mirė, o tiktai iškeliavo į kokią 
tolimą kelionę; persikėlė gyven 

j ti į kitą, jam labai gerai pažįs-

Politinės pažiūros ir 
tolerancija

Velionis formaliai nepriklau-

ar atpasakoti prieš keliasdešimt vo aiTimas Valstiečiams Liau- 
metų skaitytas knygas. dininkams. Jų sąrašu jis buvo

Tardamas viešą žodį ar skai- išrinktas ir Liet. Steigiamojo 
tydamas paskaitas, niekad ne- 8611110 nariu» 3UOS atstovavo ir 
sinaudojo raštu, netgi neturėda- Clevelando LDG presidiume. 
vo prieš akis parašyto plano. Buvo d^is valstiečių liaudinin 
Bet įdomu, kad kiekvieną viešą veikėjų (Sleževičiaus, To- 
žodį jis pirma pasirašydavo ir, ’ kušio, Suginto, Šmulkščio ir ki- 
kartą perskaitęs, galėjo jį tiks- gerbėjas.
liausiai pakartoti. I Nežiūrint to, jis buvo labai

Jo sakytas ar rašytas žodis tolerantiškas kitų įsitikinimų 
visuomet būdavo paprastas, na- žmonėms. Netgi stengėsi savo 
tūralus, ramus, logiškas, įtiki- ' patarimais, sugestijomis kitiems 
namas ir išmintingas. Visuomet Pad°ti.
galvodavo dėsningai, mintį dls lal>al vertino ir gerbė 
reikšdavo nuosekliai, taisyklin- Prel- M. Krupavičių. Džiaugėsi, 
gai įgalėdamas ta ar kita proga su

Velionis mėgdavo švelnų, nie- 3U0 susitikti ir * iš širdies ’ pa
ko neįžeidžiantį ir estetinį hu- įkalbėti. Prof. Juozą Eretą jis 
morą, netgi savo viešose kalbo- laikė aukščiausio kilnumo 
se ar raštuose. Dėlto jo sakytas vyzdžiu 
ar rašytas žodis visuomet bū
davo patrauklus, nenuobodus. •

Velionis buvo tiesus, atviras, 
nuoširdus. Tiesą mylėjo užvis 
labiausiai. Turėjo drąsos visiems 
pasakyti ją į akis.

Pats būdamas labai doras ir 
teisingas, to reikalavo ir iš vi
sų kitų, ypač gi is viešąsias pa
reigas einančiųjų. Blogį, kaip 
jis jį suprato, keldavo aikštėn, 
jį smerkdavo, prieš jį protestuo 
davo.

pa-

Doriniai ir religiniai 
įsitikinimai

Visą savo gyvenimą jis griež 
tai laikėsi krikščioniškosios mo
ralės principų. Dešimts Dievo 
įsakymų jam buvo, kaip jis iš
sireiškė savo atminimų knygos 
įvade, “trumpiausia ir ideali 
žmonijos konstitucija”.

Savo religiniais įsitikinimais 
’ jis buvo katalikas. Jo tikėjimas 

buvo nepaprastai tvirtas ir gi
lus. Toks tikėjimas jam žymiai 

Garbės jausmas ir kuklumas Palen^'ino lr atsiskyrimą su 
;šiuo laikinuoju pasauliu.

Jis nedarydavo nieko, kas I Paskutiniais keleriais metais

NAMAMS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

Turtas $82,000,000.00

lerių įvairioms mokslo įstai
goms finansuoti tyrimus. Pvz. 
dabar per rankos veną galima 
įleisti įtaisą į pačią širdį, paim-

Jau 21-us metus stovime mū
sų tautos Golgotos papėdėje, 
degdami baisios priespaudos ir 
nevilties agonijoje. Tad, ko 
dar turėtumėm laukti? Tik pa
cifistas galėtų delsti paduoti 
savo broliams pagalbos ranką.

Turime skubėti į darbą, nes 
mūsų darbui jėgų permažai — 
kad galėtume delsti.

f

tarną, jo pasiilgtą ir jo visai 
nebauginantį pasaulį.

Savo atsisveikinimo žodyje 
prie jo karsto esu pasakęs ir 
dabar pakartoju: “taip miršta 
tik didvyriai ir šventieji”.

Amžiną atsilį duok jo sielai. 
Viešpatie!

%

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė.

Chicago 29, III.

PASKOLOS
NUOŠIMČIU

IR G. I. (VETERANU) PASKOLOMS

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

JUSTIN MACKIEWICH Sr.
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr.,
President

/

Valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 
ryto iki 4 popiet.
Ketvirtadienį nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieniais neatidarome.

STANDARD
FE DER A ESAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue / Chicago 32. Illinois

Vlrginio 7-1 141

1

9

■r
■ 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite Q
■ už apdraudą. nuo ugnies ir auto- y
■ mobilio pas Af FRANK ZAPOLIS 1

3208% VVest »5th Street
g Chicago 42, Illinois fe
A Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-43.39.®

iii Doino
TV-RADIJAI -JUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELES 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTĖS 
EL. VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI 

Viskam tumiausios kainos ir garantija
3321 S. Halsted St.-CLiFFSOE4-5665

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III-

: ■1!!>!ll{lllilllltlHllllllllllliiilllilllllllll 

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikia
D R A U G A S

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS
Skambinkit LUdlow 5-9500

illlllllllllllillillllilillllllllllllllllllllllllilll

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

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

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 

Catholic Press Society, Chicago, 1958 m. 128 psl.......... $2.00
JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas četkauskas. Pradinės 

akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl................................... $3.00

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

V...........................- - 1 ■

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus- 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO 3paustuvė negalėtų atlikti.

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

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

Remkite DRAUoą, kuris palaiko lietuvių kultūrini gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu.

DR AUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL, Lū 5-9500
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

DRĄSŪS IR PLATŪS UŽSIMOJIMAI

Los Angeles lietuvių Nepriklausomybės minėjime prof. 
Juozas Brazaitis pasakė įspūdingą kalbą. Dalyvavo daug 

draugų amerikiečių. Lietuvos reikalu JAV Kongrese 
įnešamos naujos rezoliucijos. Paminėta 1941 m. 

sukilimas

— Kas 1961.H.16 — 1962.11. biau šiomis pastangomis neleis- 
16 laikotarpyje įnešė daugiau- 1 
šia dinamikos į Lietuvos lais- ; 
vinimo kovą pačių lietuvių tar- : 
pe? — Los Angeles lietuvių ne
priklausomybės šventės minėji
me pastatė klausimą pagrindi
nis kalbėtojas prof. Juozas Bra
zaitis ir į klausimą atsakė taip:

— Los Angeles grupė, sulau
kusi Amerikos lietuvių visuo
menės visuotinio pritarimo. Tai 
jaunesnės generacijos įsiverži
mas į politikos lauką, ir jie įsi
veržė drąsiai, su plačiais užsi
mojimais.

Keldamas tolimesnę klausimų 
eilę ir atsakydamas į juos, buv. 
paskutinės teisėtosios Lietuvos 
vyriausybės faktinasis ministe
ris pirmininkas prof. Brazaitis 
pastebėjo, kad praėjusių metų 
eigoje pavergtiesiems daugiau
sia pasitarnavo šen. Dodd 
(Conn.) pavergtųjų klausimą 

bandęs padaryti laisvojo žmo
gaus sąžinės reikalu, o specia
liai Lietuvos klausimo iškeli- , 
mui daugiausia nusipelnė šen. 
Kuchel ir kongresmanas Lips
comb, gi iš pačių lietuvių Ar- 
monienė plačiausiai mūsų klau
simą pristatė amerikiečių visuo
menei.

Žiburiai tamsoje

— Juo tamsesnė naktis, tuo 
labiau turi šviesti tikėjimo ir 
vilties žiburiai, — giliai susi
kaupusiai 350 žmonių auditori
jai kalbėjo prof. Brazaitis. Įs
pūdingu tamsiojo ir šviesiojo 
angelo dialogu, taikomu į lais
vojo žmogaus sąžinę, pasvars
tęs tarptautinės politikos gali
mybes, profesorius deklaravo 
mūsų pačių įsipareigojimą to
limos distancijos kovai; tikėji
mą Vasario 16 idealais; solida
rumą ir pagarbą Vasario 16 ak
to įkūnytojams, 1941 m. sukilė
liams, laisvės kovų partiza
nams;, dėkingumą amerikie
čiams, kurie pavergtųjų reika
lą riša su laisvojo žmogaus są
žinės klausimu; solidarumą su 
tais, kurie Lietuvos bylą siekia 
iškelti Jungtinėse Tautose; mū
sų pačių tikėjimą, jog asmeni
nis pasiaukojimas yra tikrasis 
asmens ir lietuviškos šeimos ke 
lias į Lietuvos laisvę.

Prof. Brazaičio giliai prasmin 
ga, analitine dalimi taikli, dek- 
laratyvinė - sugestyvi kalba au
ditorijos buvo priimta gilia rim 
timi, sukauptu dėmesiu ir gau
siais aplodismentais.

ti krašto užsienio politikai ap
sispręsti už status quo išlaiky
mą. Politika turi būti pakreip
ta dinamine pavergtųjų išlais
vinimo kryptimi. Savo pastan
gomis jūs remiate Amerikos 
interesus. Nepailskite. Leonar
do Valiuko sugestija aš irgi į 
Senatą įnešu rezoliuciją, reika
laujančią Jungtinių Tautų spau 
dimo, kad rusai iš Pabaltijo 
kraštų išvestų savo kariuome
nę, grąžintų Sibiro tremtinius 
ir tarptautinės organizacijos 
priežiūroje būtų pravesti rinki- kiais žmonėmis visi gali didžiuo 
mai. Aš prisijungsiu prie šen. tis. Rusų imperialistai jau ne- 
Kuchelio ir bendromis jėgomis bepajėgs nužudyti jūsų laisvės 
organizuosiu rezoliucijai para- ilgesio.
mą. O prieš tai šventės daly
viams jau buvo paskelbta for
malus senatoriaus Lausche’s 
(demokratas, Ohio) raštas, kur 
pasižada Lietuvos reikalu įneš
ti savo rezoliuciją, reikalaujan
čią net daugiau, negu Kuchel - 
Lipscomb: už padarytus nusikal 

, timus Rusija turi būti nubaus- 
Ita.

— Jūs padarėte labai taiklų 
politinį šuolį, — kalbėjo pietų 
metu Arizonos u-to profesorius, 
buv. laikinosios vyriausybės pre 
kybos viceministeris dr. Pranas 
Padalis, specialiai atvykęs į šias 
iškilmes. — Jūsų žingsnis be 
galo reikšmingas, tik reikia tal
kos. Ta talka turi ateiti iš visos 
patriotinės lietuvių visuomenės. 
Talka turi ateiti iš mūsų visų, 

i (Rezoliucijų bus ir daugiau. Į- 
domu, kada Naujienos nustos 
prieš jas kovojusios).

I

Lietuviai su garbės svečių dalimi Vasario 16-sios minėjime Los 
Angeles mieste. Pirmoje eilėje (iš k. į d.): Lietuvos konsulas dr. 
J. J. Bielskis, šen. Roman L. Hruska (R. — Nebr.), ALT-bos Los 
Angeles sk. pirm. J. Jodelė, prof. J. Brazaitis ir kun. kan. A. Ste
ponaitis; antroje eilėje — UCLA prof. dr. M. Grah^m, buv. J. A. 
V-bių ministeris Lietuvai dr. O. Norem, Respublikonų partijos 
centro komiteto narė Mrs. P. Hitt, Los Angeles Herald-Examiner 
kolumnistas G. Todt, dr Pr. Padalis ir ALT-bos Los Angeles sk. - 
vicepirm. J. Kojelis. Minėjimas įvyko 1962 metų vasario 11 d.

L. Kančausko nuotr.

pę, net susigraudinę, ir vaidi
nimas patiko visiems.

Režisorius Juozas Kaributas 
padarė visa, kas galima pada
ryti su scenos mėgėjų grupe 
ir labai sunkiose darbo sąlygo
se. Jis pats senelio rolėje buvo 
geras: lietuvio senelio charak
teris — naivus, betolstąs nuo'

i DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 20 d. 5

apylinkės susirinkimas per
žvelgs nueitąjį praėjusių metų 
veiklos kelią, sudarys naujus 
organus ir pramatys ateinančių 
metų veiklos kryptį.

Bendruomenės apylinkė, ener

M O V IN G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to^- Miesto 

j leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

gyvenimo tikrovių, tačiau gailės ®in^os valdybos vedama, pra- 
tingas, jei ne protu, tai intuici- i ®jus’a^s metais yra daug pada- 
ja suvokiąs kitų skausmus ir!riusk To losangeUečiams aiš- 
jais mėginąs pasidalinti, - įti-' kinti nereikia- Tačiau kartu ver- 
kino žiūrovus. Taip pat, režiso- ta Paminti ,kad, kol bus gy
riaus dėka, nebuvo daug tuščių 
pauzių ar bereikalingo stumdy
mosi. Aktorių judesiai buvo vi-

va lietuviškoji bendruomenė, tol 
organizuotos Bendruomenės dar 
bai ir rūpesčiai nesibaigs. Tai

i - ■
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Visi Pittsburgh’o lietuviai

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

l sur pagrįsti, logiški; tik meilės labai svarbu gyvosioms bendruo 
scenos silpnesnės . ;menes ^stelėms dalyvauti susi-

I rinkimo ir savaisiais rpilralaic 
Jonė Pėterienė ir Vladas Gy

lys suvaidino būdingus ūkinin- 
ką-malūnininką ir jo žmoną, 
darbščius ir pasiturinčius Lie- 

Vaidinimas paliko gilų įspūdį ir .tuvos Amerikos grįžusius) 
gražioje damoje sustiprino o- žmones, kuriuos rusų okupaci- 
ficialiosios minėjimo dalies nuo Ja paverčia beturčiais ir beda- 
taikas. liais. Jonė Pėterienė gana vy-

Pietų metu meninė trumpa kušiai susitvarkė savo didžiai 
programa nesudarė atskiros da- jausminėje rolėje. Gerai atliko 
lies, bet organiškai tapo įjung- jaunos mergaitės rolę Ema Do- 

Įta į programos eigą. Rašytojas vydaitienė ’ ^P Pat, vykęs bu- 
Paskutinis Amerikos pasiun- laureatas Jurgis Gliaudą, pir- vo komunistų pareigūnas, kurį 

tinys Lietuvai dr. Norem humo- masis iš lietuvių rašytojų, su- suvaidino Vincas Dovydaitis, 
ru ir lietuviškais sakiniais per- kilimo motyvą įvedęs į kūrybą, T>alia Andrašiūnaitė vikriai ir 
pintoje kalboje ragino išlaikyti recitavo epizodą iš premijuoto patraukliai sukosi, kaip pletki- 
savas tradicijas, dirbti ir tikėti Orą pro nobis romano. Čia vaiz- ninkė davatkėlė, nors jos per 
darbo vaisiais. . duojama, kaip iš kalėjimo išsi-

Konsulas dr. J. J. Bielskis,1 veržęs jaunuolis, išeidamas iš 
artimai bendradarbiavęs Alto namų_.prisijungti prie sukilJ^’ 
sk. valdybai šios šventės orga
nizavime, iškilmingo minėjimo 
ir pietų metu savo trumpais žo
džiais sumaniai rišo lietuvių vi
suomenę su amerikiečiais sve
čiais, kurdamas jaukiai vienin
gą atmosferą. Jo pastangomis 
minėjimas buvo pagarsintas vi
suose didžiuosiuose laikraščiuo
se.

Prof. Brazaitis pietų metu ta 
ręs paskutinį žodį, vėl sukon
centravo 120 svečių dėmesį. Jis 
1941 m. sukilimo herojinių mo
mentų prisiminimą pratęsė į 
šias dienas ir čia rado heroji- 
kes pavyzdžių. Ir tie herojai, 
anot jo, dažniausia nežinomieji, 
sąžiningai atlieką doro žmogaus 
ir lietuvio pareigas. Sukilimo 
prisiminimų fone profesorius tai 
kliai interpretavo visos šventės 
reikšmingesnius momentus.

reiškė, jog lietuvių tautą stebįs 
nuo 1919 m.

— Iš kaimiečių išėjote į švie
siai kultūringų tautų tarpą. To-

Mes turime jėgą
Kuchel - Lipscomb rezoliuci

jos popularizatorius ir Lietuvos 
bylos gynėjas amerikiečių spau 
doje, Herald-Examiner nuolati
nis kolumnistas George Todt 
pareiškė:

! — Mes turime jėgą, ir jei Pre
zidentas įsakytų, per astuonias 
valandas Rusija būtų sunaikin
ta. Rusai mūsų jėgą žino, o sa
vo įžulumu mus tik blefuoja.

Koegzistencijos su blogiu bū
ti negali. Rusų taktika — bu
liaus taktika, ir tą bulių reikia 
imti už ragų. Mums reikia Ted- 
dy Roosevelt tipo vadų. Ir ku
rie tuo tiki, lauš demokratų bei 
respublikonų partines linijas ir 
tautoje sukels naują sąjūdį.

Žurnalistas Todt karo metu 
buvo karininkas, ėjo atsakomin 
gas pareigas, o ir 
artimų kontaktų 

i sluoksniuose.
i

Meno talka rezistencijai
Visas šiemetinis Nepriklauso-

| atsisveikina su motina. Gilia 
dramatine įtampa persunktas 
jaunuolio su motina dialogas ir 
puikus autoriaus perteikimas su 
darė vieną iš kulminacinių šven
tės programos taškų.

Rašytoja laureatė Alė Rūta,! 
didžiosios meilės kūrinių auto
rė, vargu galėjo ’ parinkti eilė
raštį, kuris geriau būtų derinę- 
sis su baigiamuoju prof. Bra
zaičio žodžiu. “Ne vėliavos ple
vena” deklamavo poetė, “tai, 
kas buvo 1941 metais, buvo vi
sos tautos darbas. Tikrasis he
rojus buvo mažasis žmogus. Aš 
ir kiti vyriausybės nariai hero
jais nesi jautėme ir nesijaučia
me”, kalbėjo Brazaitis.

Lietuvos himnu baigėsi Lai
kinosios vyriausybės ministerio 
pirmininko pareigas ėjusio prof. 
Juozo Brazaičio garbei suruoš- ‘ 
ti pietūs.

Šventė prasidėjo šv. mišiomis 
Šv. Kazimiero parapijos baž-

dabar turi 
kariniuose

mybės šventės minėjimas buvo nyčioje su kun. J. Kučingio pa- 
; pravestas lietuvių tautos rėžis-jmoksk1’ toliau parapijos salėje 
tencijos ženkle. Tai matyti iš £ražia kan. A. Steponaičio in- 
konsulo Bielskio informacijų I vokaeija, Alto sk. pirmininko 

inž. J. Jodelės įžanginiu žodžiū, 
miesto burmistro “Lietuvių die
nos’’ deklaracija ,eile sveikini
mų žodžiu ir telegramomis bei 
dalyvaujančios visuomenės dė
mesinga rimtim. Visai progra
mai vadovavo inž. J. Jodelė, tal
kinamas vietos Alto sk. valdy
bos. J. Viekšnys

i spaudai, tai liudijo lietuvių ir 
amerikiečių kalbėtojų žodžiai, 
tai pagaliau išreiškė šventės 
nuotaikas formuoti talkinę me
nininkai.

f

Gedimino ordenu
Pietinės Kalifornijos u-to politi
nių mokslų profesorius dr. Gra- 
ham .intelektualiniuose sluoks-

i

pasipuošęsAš įnešu rezoliuciją

Tarsi įsijungdamas į realis
tinių idealistų ir oportunistinių 
defetistų lietuviškąjį dialogą iš
kilmingų pietų metu kalbėjęs niuose įtakingas žmogus, pa- 
senatorius Roman L. Hruska i  ————_______
(Nebr.) pastatė tokius du klau 
gimus:

1, Ar tokie susirinkimai turi 
prasmės? 2. Ar tokios kaip Ku
chel - Lipscomb rezoliucijos A- 
merikos kongresė gali praeiti?

— Kai Hitleris užėmė Čeko
slovakiją, — kalbėjo čekų kil
mės senatorius, — mes irgi to
kius susirinkimus organizuoda
vome. Jais mes mobilizavome 
viešąją opiniją, taip pat stipri
nome pavergtųjų viltis, nes ži
nios apie mūsų pastangas juos 
pasiekdavo. Netenka abejoti, 
kad apie jūsų pastangas suži
no pavergtieji lietuviai .

Atsakydamas į antrąjį klau
simą, senatorius pasakė:

— Ne tai svarbu, koks nuo
šimtis galimybių yra tokioms 
rezoliucijoms praeiti, daug svar i

, menės ląstelėms dalyvauti susi
rinkime ir savaisiais reikalais 
pasitarti.

KARTU AR ATSKIRAI?
Daugelyje metų šalia centri

nio Nepriklausomybės šventės 
(Nukelta į 6 psl.)

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitSs šiuo ad
resu: Lith;:anian Catholic Hour.

Į Radio Station WLOA, Uraddock. 
Pennsylvania.
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PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Iškilmingas minėjimas salėje 
buvo baigtas J. Naumiestiškio 
“Vieno birželio” drama, kurią 
pastatė veiklus ir savo visuome 
ninę paskirtį gražiai suprantąs 
Los Angeles dramos sambūris. 
Veikalą režisavo Juozas Kari
butas, vaidino: V. Gilys, J. Pe- 
terienė, E. Dovydaitienė, J. Šių-,
pinys, V. Dovydaitis, D. Vebe- ributo, buvo tinkamas dalykas 
liūnaitė ir patsai režisorius. De Vasario 16-tos minėjimo pro- 
koraciją piešė Alg. Žaliūnas. 'gramai. Žiūrovai buvo susikau-

i

giedrus balsas išdavė jauną mer 
gaitę; stigo jai ir daugiau gri- 

! mo, kad davatka ar senmergė 
būtų įtikinamesnė. Gerai laikėsi 
ir Jonas Šiupinys Audronio ro
lėje. Kai kurie aktoriai darė ne 
mažai kalbinių-kirčiavimo klai
dų, kas jau būtų režisoriaus pas 
tabu lauke.

Apskritai, vaidinimas buvo 
žiūrimas su įtempimu, dėmesiu 
ir didžiai pagirtas plojimais.

A. R.

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 25 d., sekmadienį, po 
sumos, Bendruomenės centro 
patalpose kviečiamas metinis 
AL Bendruomenės Los Angeles

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.

Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas vfanma 
santaupoms

MUTUAL_XZ™/SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.-Tel. VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F.S.LI.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956—1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantiją

VESTUVIŲ
4UKSTOS RCSIth FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALI BE.

PRECIN PHOTO STI.IDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St, FR 6-1998 

rv RADIJAI HI-FI. VftSINTUVA) 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta 
*■♦ * . ♦ — ♦ — — *

Naumiestiškio “Vieną birželį”
Dviejų veiksmų drama “Vie

ną birželį”, parašyta J. Nau
miestiškio ir surežisuota J. Ka-

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplevvood Avė., 

Chicago 29, 111.

TEL E VI Z I J A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje 33.00, už ' 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys i

Pigios paveiksi ings lempoa. '
J. MIGLINAS

2549 W. «9th St, II u PR 8-IDOS

.VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III.

Telef. WAIbrook 5-5121

jom our stainless club
VALANDOS: 

Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite 
Amerikos 
Marąuette

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
GRovehiU 6-75756245 South Westem Avenue.

*
Chicago 36, Illinois

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Už santaupas, įneštas mėnesio 

d., nuošimčiai mokami nuo 
to mėnesio 1-mos dienos.

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

AND LOAN ASSOCIATION
8130 South Halsted Street • C7wco0o 8 • CLiffsidt

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. nuo 9 iki
Penktad. „ 9 iki
Šeštadiend. .. 9 iki

8
6
1
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B DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 20 d. REAL ESTATE

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE MARQUETTE PARKO CENTRE
Rargenas. 2-jų butų namas, 

j 3 kamb. Gera vieta. $14.600.
3-jų butų mūras ant kampo, 

ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28.600
• H aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

, f —II
' S2.S00 nuomos ’ Tik $11.900.

Nauja $100.000 likerių prekyba. 
Taverna ir liuksus butas. Mūro na
mas su nuostoliu parduoda už 
$56.800.

Visai geras mūras. 5 butai ir biz
nis. Vertas mokėti $14,900.

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po 
4 kamb. mūras. $14,500.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $3,000 įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidenciją. Garažai ir - - 
$20.500.

Naujas mūras. 5% kamb. 
statyba. 1% vonios. $16,800.

8 butų mūras. Alumin. 
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

Algos metinis priedas apie 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

I 3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
iREAL ESTATE REAL ESTATE

Los Angeles scenos darbuotojai 1962 metais sausio 28 d. sėkmin
gai suvaidino 3 veiksmų komediją “Teta iš Amerikos”. Nuotrau
koje po spektaklio apdovanoti gėlėmis. Pirmoje eilėje sėdi (iš k. 
į deš.) Jonė Peterienė, Litą Žilevičiūtė, rež. Juozas Kaributas, 
Ema Dovydaitienė. Antroje eilėje stovi: Vladas Gilys, Dana Veba- 
liūnaite, Juozas Raibys ir Emilijus Skistymas. (Foto L. Briedžio)

Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 
biznio namui statyti. $6,000.

8 kamb. mūro rezidencija. Mo- 
dern. didelis namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Prie parko. $26,900.

Namam
pastovus
$50,000 
$32,000.

Rūbų valykla — Cleaner ir gražus 
butas puikiam name Brighton Par
ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai
na $14.900.

2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb.
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. 
Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.

2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui
ki 8 metų statyba. Garažas. Prie 
parko. $17,900.

6 kamb. 5 metų mūras, garažas. į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20,700.

Už {mokėtus $2,000 ir $85 J mėn.
I galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

1 6 butų mūras ir $7,200
I atiduoda žemiau savikainos.
1 $15,000.

Prie mūsų įstaigos 2-jų 
metų, dailus mūras. 2 po 
$38,500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.

PILDOME INCOME TAX

K. VALDI S REAL ESTATE
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

reikmenys — hardvvare. 
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais

nuomos
ĮmokSti

butu, 8 
5 kamb.

ĮSIGYKITE DABAR!
i

(Atkelta iš 5 psl.i
minėjimo yra ruošiama vienas 
ar keli mažesnės apimties, k. t. 
atskirų organizacijų, mokyklų, 
kompaktiškesnių kolonijų ir t.t. 
Tai ypač ryšku Chicagoje.

Jau keleri metai kai Los An
geles mieste organizuojami du 
minėjimai: Alto ir L. N. Talkos. 
Taip buvo ir šiemet.

Kaip reikėtų grupinius minė
jimus vertinti? Gražu, jei at
skiros organizacijos tokius mi
nėjimus daro savosios organi
zacijos ribose ar su kviestiniais 
svečiais. Labai sveikintini minė
jimai mokyklose, įvairiose jau
nimo grupėse ir t.t. Tuo būdu 
šventės prasmė pagilinama, Va
sario 16 idealai plačiau pasklei
džiami. Bet reiktų suabejoti to
kių minėjimų prasmingumu, kai 
atskiros organizacijos taikstosi 
į visuotinumą, į konkurenciją 
centriniams minėjimams ir į vi
suomenės pinigines.

Gražu ,kad Talkos sk. minėji
me buvo prisiminta Kuchel - 
Lipscomb rezoliucija ir jai pa
rinkta aukų, tačiau šios organi
zacijos vadovai ateityje turėtų 
savo organizuojamų minėjimų

I 
ti ryšį ir su kitais vietos vado- j

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo 

Kun. K. Matulaitis. M.LCJ. 
Išleido 

lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

vais ir skautiškai pabendrauti j 
bei pasitarti rūpimais klausi
mais.

KULTŪROS KLUBO RĖMĖJAI

Ryšium su Kultūros klubo pa 
rengimu (statomas vaidinimas 
“Čiurlionis”) bus išleista neei
linė vaidinimo programa. Toje 
programoje tilps ir skelbimų. 
Talpindami savo skelbimus to
je programoje gydytojai dr. J. 
Jurgilas (10718 White Oak Av., 
Granada Hills) ir dr. A. Hagen- 
tornas (4655 Kingswell Avė.) 
paaukojo Kultūros klubo veik
lai paremti po 5 dol.

O

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių. spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 ncvenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ii 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos: šv. Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotyr 
ir Lt

Los Angeles lietuvių knygne 
šys Vacys Prižgintas populia- 
riąjai klubo lietuviškų knygų 
loterijai paaukojo puikią kny
gą: A. Baranausko Anykščių 
šilelį su Prano Lapės iliustraci
jomis, išleista Romuvos leidyk
los. Dramos sambūris su dide- 
liu ryžtu repetuoja vaidinimą.

i

Ši maldaknyge yra geriausias plr • 
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo 
Jau.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be: nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių: 3/ colio storumo
Kaina
Paauksuota |3.50

Užsakymus au pinigais siųskite

“DRAUGAS”
I

KALBĖS BANAITIS

Skelbiama, kad į Los Ange
les atvyksta Valteris Banaitis, 
kurys laikysiąs čia viešą paskai 
tą. Vienos srovės žmonės bando 
šiai paskaitai suteikti nepapras
tos reikšmės. Sudarinėjamas 
specialus komitetas, kuriam pri 
reikė asmenų ir organizacijų, k. 
t Alto, Bendruomenės, nuo ku 
rių šie paskaitos organizatoriai 
visuomeniniame kolonijos gyve
nime ne tik šalinasi ,bet ne kar 
tą parodo ir visai nedraugiškų 
gestų.

SVEČIAI .IŠ ARIZONOS

rezidencijoje 
dr., Anaheim,

rajono vado

DŽIAUGIASI AKTORE

DRAUGAS, 4545 W. 63 St.

Chicago 29, Illinois

Korespondentė iš Los Ange
les savo laiške redakcijai rašo, 
kad aktorė Litą Žilevičiūtė y- 
ra gerai atrodanti ir gerai pasi
ruošusi aktorė, gražiai užsire
komendavusi buvusiuose pasta
tymuose.

>

Skelbkitčs “Drauge”.

Lėktuvų katastrofos
1961 metais lėktuvais skrido 

daugiau kaip 112 milijonų žmo- 
į nių. Buvo keletas sunkių ka
tastrofų. Lėktuvo katastrofa 

j mumyse sukelia šiurpą. 1961 m. 
lėktuvų katastrofoje iš viso 
žuvo 1,200 žmonių. Kitaip pa
sakius, 100,000 lėktuvais skri
dusių žmonių tenka vienas už
muštas.

Vyr. skautininkės pavaduoto
ja v. s. K. Kodatienė sausio 
25 d. su savo vyru Keistučiu 
atvyko iš Arizonos į Californi- 
ją ir laikinai apsistojo skauti
ninkų Pažiūrų 
1284 Live Oak 
Calif.

Sausio 28 d.
sktn. VI. Pažiūros buvo supa
žindinta su Palangos tunto va
dovėmis ir dalyvavo jų sueigo
je: paskatindama darbe ir duo
dama įvairių tolimesnei veiklai 
patarimų. Vasario 3 d. dalyva
vo skaučių-tų tėvų komiteto su
ruoštame koncerte-pobūvyje, 
kur tėvų komiteto pirmininko 
p. A. Mažeikos buvo pristaty
ta visiems į pobūvį atsilankiu
siems ir pasveikino vyriausios 
skautininkės ir Skaučių seseri
jos vardu. Vasario 4 d. daly- 
yavo Palangos tunto jūros skau 
čių valties sueigoje, kur skaitė 
ideologinį pašnekesį ir tarėsi 
sesėms rūpimais klausimais.

Viešnia Los Angeles apylin
kėse dar pasiliks iki kovo mėn. 
vidurio ir turės progos užmegs-

Katastrofų aukos nėra taip 
didelės. Žmogus, kuris ieškotų 
mirties lėktuvo katastrofoje, tu 
retų iš eilės skraidyti lėktuvu 
2,000 metų ir skristi kartą per 
savaitę. Tik tada jo “noras” 
būtų patenkintas. Bet šitas ka
tastrofų skaičius dar gali būti 
sumažintas. Dalyko žinovai ka
tastrofų skaičiui sumažinti siū
lo šias priemones: turi būti į- 
vestas geresnis kilimo ir nusi
leidimo kelių apšvietimas, turi 

į būti išplėstas radarų tinklas 
1 aerodromuose ir lėktuvuose, to
bulesnis parnešimas apie oro 

i stovį ir t. t.

! Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. S35.5GG už 9 mv
; Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. ,• arti mūsų įstaigos.
! Geras rūsys. Garažas. Labai geroj --------- -
I vietoj. Brighton Parke. $21.000. 

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild.
i Cementiniai pamatai. Naujai atre- 
i montuoti butai. Skalbykla ir pasto- 

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie
*----- — —---- Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p.

sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17.900

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

Turime daug ir įvairių namų rt- 
-ose kolonijose. parūpiname paskn 
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

8 tr

Mū-

priedai.

Tvirta

langai.

$5,000

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
:wsiBiaaaBciaacx3^

MOVING
F. KASPARAS

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

4aaaaaiaBiaiaoūia^^

3237 W. 63rd St., Chicago 29. I1L 
Tel. 434-4660.

Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios- 
brangenybės, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

Alyva, anglys, kūrenimo uistemų 
- pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

124 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, hE 4-5880

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

$35.900 už 9 metų mūrinis, 2x4 U,

33.800 mūrinis po 3 mieg., butas 
Į ir $200 nuomos į mėn.. 69 ir Tal- 
! man.
. 87.900 už 4 kamb. medinį Gage p..
lotas 25x125.

837.500 mūrinis 2x5 su 3 mieg., 10 
' metų. 71 ir California.

$12.500 medinis 2 butai (6 ir
■ 33 p. lotas. Gage p.

538.500 visai naujas mūrinis.
i butai ir patalpa. 59 ir Mozart.

$10.000 įmokėti. 4 m mūrinis, 
; virš $400 Į mėn. iš 5 nuomų.

5).

2

$14.500 mūrinis 3 butai. Aušros 
Vartų parapijoj.

$18,500 mūrinis 2x4 Brighton p.. 2 
bl. nuo mokyklos.

817.900 mūrinis 6 
tas. garažas, naujas

$10,900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

$46.000 liuksusinė
i rezidencija, priešais Marąuette parką. 

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6. 40
' p. lotas, atsk. šild. gazu. pastogė.

$19.500 naujas 3 mieg. mūrinis ar
ti mūsų įstaigos, gazo šild.

$30.700 mūrinis 2 po 5 su daug 
priedi). naujas šild.. puiki vieta.

$30,800 mūrinis 1H a.. 10 metų.
1 gerai išlaikytas, M. parke.

$18,500 mūrinis 10 metų, 5 kamb.
i su valgomuoju, arti M. parko.

kamb., 30 p. lo- 
šild.
kamb., rūsys, ga-

3 metų 6 kamb.

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19,500.

3 apt. 5, 4. ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36,000.

o
va.

apt. 6 ir 5 kamb. Šildymas aly- 
$21,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399
PRIE MARQUETTE PARKO

' 2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb.
! Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Westem Avė. Viskas tik 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų 
namas. Alyva-karštu vand. šildy
mas. Naujas garažas. Mėnesinių 
pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4y2 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 

• išvyksta į California. Nužeminta 
kaina — $45,250.

Grosernė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Vis&ls Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

%

LIETUVIU PREKYBOS MAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5.
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Western Avė. krautuvė
f

Clarence Sayen, Amerikos 
lėktuvų pilotų profesinės sąjun 
gos pirmininkas, šitaip sako: iš 
28 sunkių katastrofų, kurios į- 
vyko arti arba pačiuose aerod
romuose, 20 katastrofų buvo 
galima išvengti, jei lėktuvų ki- 
ligo ir nusileidimo keliai būtų 
buvę ilgesni.

“Aerodromų išsivystymas yra 
bent 10 metų atsilikęs nuo lėk
tuvų išsivystymo”. V. Litas

Ii

$23.900 mūrinis 2 po 4, garažas, 
30 p. lotas. Gage p.

$18.900 medinis 2x4. pilnas rūsys.
garažas. 43 ir Campbell. __ _____________ _

$15,500 medinis. 2 po 4, Brighton j $15.500 už 3 lotus Gage p.
p., 2 blokai nuo mokyklos. I $6,500 lotas 31 p. M. parke.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 Wesi 69th Street. Tel. 436-5151

Nauj. mūr. 2x5)4 (3 m.)—$36.500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$18.900 
Didelis pasirink, gerų ir pigių namu.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233

I

$10,500 METINIŲ PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

2x5 ir 6x4 ir krautuve, šviesus, sti
prus i rlabai gerai išlaikytas. $61,000.

NAUJAS MCR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga, 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.

LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVE
Krautuvė lietuvių kolonijoje, 

biznio gatvSs. 4% metų 
tartis. $9,000,

3 BUTŲ MED. — 
Prie 67-os ir Damen. 

traline karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

% BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4 % • kamb. mūr. 

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

36 pėdų sklypo Marąuette Pk. Įreng
tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa
vininkas perkeltas iš Midway į O’- 
Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LE ON AS
REAL ESTATE

2735 VVest 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

nuomos

816.500
Nauja 

alyvos

ant 
su-

cen- 
šilu-

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

i

Mar- 
sistemos.

Turime pardavimui įvairiausių 
namų bei biznių visur. Be co labai 
tvarkingai, gerai ir greitai pildome

INCOME TAX

NAUJU NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

Savininkas parduoda 6 kamb. 
Cape Cod namą. Apšild. Geram 
stovy; naujai dekoruotas. Mar
ąuette Pk. apyl. arti mokyklų. 
Prieinama kaina- GR 6-0966.

HELP WANTED MOTERYS

$36.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

po 5 % kamb., 3 mieg. šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St. WA 5-5030

Pilnas 
vieta.

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 

garažas. $21,500.
Pelningas, švarus, 8 butų, 2-jų 

aukštų kampinis. $66,500.
6 metų, 3 mieg. medinis, 

rūsys. 30 p. sklypas. Gera 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau
tuve; tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
Iow. A. ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

I. STONKUS, R. E. 
2617 W. 71 st St

HE 6-1517 arba PR 8-1595
MAROUFTTE PARKE

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

73-čia ir Richmond. Mūrine 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

Palikimas. Brighton Parke du me
diniai namai. Vienas 6 kamb., ant
ras 4 kamb. ir biznis $14,000.

VAINA REALTY
| 6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

i

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 S0. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

"š I L D YRI AS

A. Standauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gasu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) vigų dydžių oro vesintu- 

į vus bei Air Conditioners ir atlieka 
; visus skardos darbus.

< 7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

i

Svvitchboard Typist į 
GENERAL OFFICE

Good at figures. Near Loop.

Telephone TA 9-2500

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Išnuom. apšildomas kambarvs, 
vyrui. Galima valgis pasigaminti. į 

6815 S. Maplewood Avė.
RE 7-6251

Išnuom. 6 kamb. butas, gazu 
apšild., sienoje įmontuotos kros
nys. Be mažų vaikų. Brighton' 
Parke. $85 mėn. FR 6-5810.

,, VIK D O“
HEATING SERVICE

Įrengia naujus ir perstata se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos "conversion burners", 
vandens "boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. VESTERN AVĖ.. Chi
cago, III., VI 7-3447 — D. Žu
kauskas.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmali narni ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re.coated). Dažymas iš lauko. 
‘•Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

I

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE ST 8-9*7-.' 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų lšsi- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI.

3431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23. IUlnoia

Tel. 277-1443 Res. OT. <-0413

CONSTRUCTION CO

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDIČI NO 8 ir PRE KY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAV1MA, 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 

2301 W. 69th St, Chicago

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

PROGOS - OPPORTUNITIEs

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 147 West 112th Place

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, IU.

V. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 7 Ist STREET 
Tel. PR 8-4268 jg TE 9-5531

4

4

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS W

Gyvenami namai Biznio, in-T 
vdustrijoe bei ofisų pastatai. J 
Taip pat įvairūs pastatų re-Jį 

7montai. I

L STAŠAITIS.
Statybos Kontraktorius

V 6043 SO. SA1VYF.R AVENUEU 
CHICAGO 29, ILL.

į Namų Tel. PR 8-8378 |

IŠNUOM. VIETA RESTORANUI, 
ant labai judraus kampo. Nepra
leiskite geros progos; atvažiuokite 
pamatyti. Charles Motei, Harlem 
Avenue ir Southwest Highway, | 
Worth Illinois. Tel. GIbson 8-9606.

t
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Kun. V. Bagdanavičius kalba invokaciią Vasario 16 d. minėjime Chicagoj. Fone matyti Dainavos 
choras ir organizacijų bei veteranų vėliavos. Kairėj Chicagos Alto pirm. kun. A. Stasys.

•' Nuotr. A. Gulbi nsko

UOŠVE I DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 20 d. 7

%

PABĖGĖLIO IŠ LIETUVOS RAGINIMAS kaitė ir V. Bobinaitė padekla
mavo patriotinių eilėraščių. Sol. 
N. Linkevičiūtė pasirodė sugry 
nai lietuvišku repertuaru ir bu
vo publikos išprašyta pakarto
jimui.

Aukų surinkta $660.73. Stam 
blausias aukotojas buvo dr. Ki
sielius, davęs šimtinę Kuchel — 
Lipscomb rezoliucijos komite
tui. Pagal B-nės apygardos su
važiavimo nutarimą, pinigai bus 
pasiųsti Centro Valdybai ir pa
naudoti politinei veiklai finan
suoti.

Po minėjimo būrelis jaunimo 
— kurio paprastai neišgirsi lie
tuviškai šnekant — ėjo į na
mus, dainuodami lietuviškas 
dainas. V. Z.

lė surengti atskirą susirinkimą 
su Miklovo pranešimu.

Minėjimą atidarė B-nės apy
linkės pirmininkas A. Juškevi
čius. Pranešimus iš pasima
tymo su prez. Kennedžiu pa
darė JAV LB CV pirmininkas 
J. Jasaitis, pabrėždamas, kad 
naudingiausia pasimatymo da
lis buvo aprašytai amerikiečių 
spaudoje.

Šv. Antano parapijos vyrų 
choro grupė padainavo kariškų 
dainų. Jiems- dirigavo A. Skri- 

“Žilvičio’’ šokė-

I

Pirmoje savo viešoje kalboje simus dėl laiko stokos ir pasiū-
Amerikos lietuviams, vėliausias 
pabėgėlis iš Lietuvos, Juozas Mi 
klovas ragino jaunimą būti tvir
tu ir sąmoningu savo tautos gy 

4°ėju
— Maskvos teroristas nebau

džiamas ilgus metus reiškėsi 
Lietuvoje, — kalbėjo su kartė
liu Miklovas. — Ten, Lietuvoje, 
ir jūs Lietuvių B-nės nariai tu-' 
rite vienodus beveik reikalus, 
bet ten Lietuvoje yra nepalygi
namai sunkiau šventą tautos 
darbą dirbti ir kovą vesti. Su
pratimas šito jus turi įparei- Į dūlis. Vietiniai 
goti dar ryžtingiau, dar veik- jai, vad. V. Remeikytės, pašo- 
liau įsijungti ir varyti kultūrinį 
ir tautinio savitumo išlaikymo 
darbą.

Pabėgėlis kalbėjo Ciceroje, 
per Vasario 16-tosios minėjimą, 
praeitą šeštadienį. Parapijos sa 
lė retai yra mačiusi tokią minią 
tautiečių, kurių tarpe buvo se
nųjų, ateivių ir jaunimo, viso 
apie 350 asmenų.

— Geriausias atžymėjimas ne 
priklausomybės šventei ir ge
riausias indėlis už Lietuvos lais 
vę būtų tame, būtų tame,—tęsė 
kalbėtojas, — kiek mes ten Lie 
tuvoje, ir jūs čia laisvajame pa
saulyje, sutelksime sveikųjų, 
tautos jėgų ir kiek mes suar- 
tėsime vieni su kitais, tautos 
kovoje už laisvę.

— Ir šitam visų pirma reikia, tytoją.
‘ - - - - -

į ateitį, nę patraukliai atliko Aušrelė, MIC, kun. Baltrušaitis, MIC, 
kun. J. Prunskis.

Viskas praėjo 
nuotaikoje.

ko tautinių šokių, o L. Lašins- 
Įi
iI JAUKIOS DAINOS, SKANIOS VAIŠĖS

Tėvų Marijonų rėmėjų Bridge. niką, kuris įvyks liepos mėn. 
porto kuopa sekmadienį suren
gė savo metinę vakarienę šv. 
Jurgio par. salėje.

Prel. Ant. Martinkus malda 
pradėjo skaniai paruoštas vai
šes, kurias puikiai parengė 
Bridgeporto šeimininkės.

Prel. Ant. " " "
džiaugė, kad Bridgeporto rėmė
jos gražiai talkina tėvų marijo
nų darbuose. Jų didžiausias dar 
bas yra leidžiamas dienraštis 
“Draugas” Ragino kiekvieną 
rasti po naują “Draugo” skai- be aukščiau minėtų dvasiškių, 

buvo dar kun. V. Bagdanavi-
Lietuviškų dainų ir eilių py- čius, MIC, kun. K. Vengras,

i

Clevelande veikiančios Vlado! natūraliai jautėsi scenoje. I. 
Braziulio studijos aktoriai va- Stasaitė — panašiai. Kiti sten- 
sario 17 d. Jaunimo centre, Chi 
cagoje, pastatė Balio Sruogos 
komediją “Uošvė”. Balys Sruo
ga — didis dramaturgas, tačiau 
šis kūrinys atsirado kacetiniuo- 
se karo sunkumuose, gal Sruo
ga ir neturėjo tinkamų sąlygų 
kūrybai, dėl to “Uošvė” dar 
reikalinga ir šlifavimo, ir kupiū

Tai būtų gal daugiau far- 
kaip komedija ir dėl visų 
aplinkybių reikia manyti, 

profesionalai aktoriai tą

i
gėsi irgi, bet žinoma, Chicaga 
yra gana išlepinta šauniu pro
fesionalų pasirodymu ir, saky- 

I sim klojiminio lygio vaidinimu, 
kokiais kitados džiaugėsi Lie
tuvos kaimas, dabar čia neuž
imponuosi.

Prie šio pastatymo daug pri
sidėjo Vytautas Matulionis — 
režisorius ir dekoracijų kūrėjas. 
Dekoracijos nesudėtingos, bet1 
keliaujančiai dabarties trupei 
pakankamos. Režisūroje vieto-1 
mis matėsi ir išradingo vaidini- 
minių problemų sprendimo. Ga
lima džiaugtis, kad Vyt. Matu
lionis, Westem Reserve univer
sitete baigęs dramos studijas, 
dirba su mūsų vaidybos mėgė
jais. Tačiau teor. studijos duos 
gerus rezultatus tik išėjus ilgą 

(A. scenos praktikos mokyklą. Re-
— I '*•_ !_ _ 2.— j 1 T7

nai lietuvių visuomenei yra di- 20.5 mil. gyventojų. 1960 
deli. Banketas gera proga pa
rodyti seserims mūsų pagarbą 
ir dėkingumą. Lauksime svečių, 
kurie nebus apvilti. R.

r 
per visus metus buvo sužeisl 
46.4 mil. gyventojų. Daugiai 
šia žmonių sužeista San Frai 
cisco mieste, 332 sužeidimu 
1,000 gyvetojų.—

— Amerikoje 1961 metų pir- — Kristus tau uždeda kryžii 
mam pusmetyje buvo sužeista ir tai yra garbė! —W. Muelk

GUŽAUSKU BEVERLY H1LLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

rų.
sas, 

-tų 
kad
veikalą galėtų “išvežti”, bet mė 
gėjams jo pastatymas labai ne
lengvas.

Turiny: Mikasė (I. Stasaitė) 
susižiedavusi su Jurgiu (A. Pau 
tienis) — labai jau lėto bū
do vaikinu (“Man vis tiek pat”), 
kuris įsipainioja kai pažiruoja 
vekselį poetui Jeronimui 
Vasiliauskui), mūzų garbei mėg žisoriaus asistentas buvo V. Gę
stančiam butelius tuštinti. Prie čys, lietuvių kalbos priežiūra— 
poeto meilinasi jo šeimininkė 
Juozapata (A. Kazėnienė), o 
prie Jurgio — Mikasės motina 

uošvė — Paulė (O. Kalvai- 
tienė). Toje painiavoje tvarką 
palaiko policininkas Adomas (J. 
Kalvaitis). Baigiasi Paulės san
tuoka su Jurgiu ir Adomo su 
Mikase. Poetas pasilieka savo 
svaičiojimuose, o Juozapata tai 
kstosi kitur į šeimininkes. Ku
nigas (R. Grincius) “sutvarko” 
poras.

Ką gi pasakyti apie vaidybą? 
Aktoriai — atvykę iš toli su 
kultūrine dovana mums. Apie 
svečius norisi tik šiltai kalbėti;

į

VI. Braziulio, švietos ir garsi
niai efektai — J. Kalvaičio, sce
nos tvarkytojai — A. Pautie- 
nis, A. Vasiliauskas, J. Vencius 
ir R. Grincius. J. Daugi.

AUKSINIO JUBILIEJAUS
BANKETAS

Kanklininkės Vaičeliūnaitės
perdavė melodijų pynę “Leiskit visų pirma reikia pasigėrėti jų 
į tėvynę” ir kt. Kanklininkėms ryžtu To pačio šeštadienio rytą 
vadovaujant, visi susirinkusieji iš cievelando išvažiavę, po to- 
smagiai padainavo eilę lietuviš- kjos varginančios kelionės sce- 
kų dainų. noje nuovargio neparodė. Šis

Virėjos, kurios paruošė pui- “Uošvės” spektaklis jiems buvo 
kius valgius: Fr. Vaišvilienė,

Martinkus pasi- H. Dovydauskienė, St. Greb, A.
,_-j l_ - Radauskienė, Ant. Juškienė,

Urš. Petraitienė. Skyriaus pir
mininkė — St. Kaulakienė. Da
lyvavo ir rėmėjų apskr. pirm. 
E. Samienė. Prie garbės stalo,

tik antras to veikalo pastaty
mas. Vis dėl to matėsi, kad jau 
įstengę rūpestingai roles išmok 
ti — sufleriu nesinaudojo. A. 
Kazėnienė jau gana laisvai ir

L

Banketas, minint auksinį Se
serų Kazimieriečių įsisteigimo 
Chicagoj jubiliejų įvyks sekma
dienį, vasario 25 d. 5 v. v. Ma
rijos Aukštesniosios mok. salėj. 
Vos kelios dienos beliko iki šios 
reikšmingos šventės. Rėmėjai 
nuoširdžiai kviečia Chicagos ir 
apylinkių visuomenę atsilanky
ti ir šia gražia proga įamžinti 
savo vardą į rėmėjų eiles. Po 
skanios vakarienės bus progra
ma, dalyvaujant Marijos Aukšt. 
mok. mergaičių orkestrui

Bilietus pravartu įsigyti iš 
anksto, nes svetainė nėra di
delė.

Seserų kazimieriečių nuopel-

L

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO I 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
<605-07 South Hermifage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Dainaviečiui

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME JJ-LL
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Iri Sf. Telef. GRovehill 6-2345-6
*410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

kad mes pagrindini šios dienos 
dėmesį sufelktumėm 
ateities kovą—praeitin pažvelg- Jūratė ir Danutė Vaičeliūnaitės. 
darni, tik 'pasimokyti iš savo 
klaidų — ir 
šiandien dirbę ir realistiškai žiū kalboje priminė 
rėję į gyvenimą ir įvykiams į Lietuvoje, priminė Bridgeporte 
akis. esančią raudonųjų spaudą. Lie-

x Po paskaitos jaunas geologas tuviams 
~buvo apimtas klausimais. j.

klausimą, ar Lietuvos komuni- rijonai ir dirba. Dėkojo už tai-- 
štai kiek "Skiriasi nuo maskvi- Į 
nių, atsake, kad pvz., politiką 
prieš lietuvybę partija varo iš moksleivis, Vaičeliūnaitėms pa- 
Maskvos, kai tuo tarpu antire- lydint kanklėmis, padainavo, 
liginė propaganda yra diriguo- “Km* banguoja Nemunėlis”, 
jama vietos kompartijos. Toji “Supinsiu dainužę”.
tokiu būdu tikisi įsiteikti rus- 
kiams ir gauti šiek tiek laisves
nes rankas kitose srityse.

Minėjimą pravedęs dr. P. Ki
sielius turėjo sustabdyti klau-

Tėvų marijonų viceprovincio- 
nėpaliautumėm las kun. dr. V. Rimšelis savo

labai mieloje >
J. Žv.

persekiojimus

svarbu turėti gerą
Į spaudą. Šioje srityje tėvai ma-

Ph. Gapshis, šv. Jurgio par.

— Neramus klajūnas paga
liau ilgesio atvedamas į tėvy
nę ir randa ten, savo trobelėje, 
prie savo žmonos krūtinės sa
vo vaikų ratelyje, jų išlaikymo 
rūpestyje tą laimę, kurios jisai 
veltui pasaulyje jieškojo.

J. W. Goethe

Kun. J. Baltrušaitis pasvei
kino Marijonų seminarijos va-' 
dovybės vardu. Užkvietė j pik-

Spaudoj ir gyvenime

Ą (Atkelta iš 3 psl.)
dinta tame pat numeryje iš Uk
mergės:

— Mano dukrelei akių specia
listas patarė nešioti akinius ir iš
rašė receptą. Kadangi Ukmergė
je jų negalima gauti, teko važiuo
ti į Kauną ir užsakyti Medicinos 
ir optikos priemonių parduotuvė
je. Tai buvo praeitų metų liepos 
mėnesį. Iš manęs užsakymą pri
ėmė ir išdavė kvitą Nr. 343. Lie
pė už pusantro mėnesio atvykti 
akinių atsiimti. Nuvykau. Akiniai 
nebuvo padaryti. Patarė vėl at
važiuoti už pusantro mėnesio. Ta
čiau vėl apgavo. Paaiškėjo, kad 
vežant vienas akinių stiklas su
dužo. Užsakymų priėmėja norėjo 
dar iš manęs išreikalauti pinigus 
už sudaužytą stiklą. Paprašiau iš
kviesti vedėją, bet jis atsisakė.

^Jepė laukti dar 2 mėnesiu...
Daugiau kaip pusę metų Lietu

vos žmonės negali įsigyti akinių, 
net pakartotinai iš provincijos 
važinėdami -jv-Kauną...

J. Daugi.

JOSEPHINE BUGARIS
• Gyveno 5333 South Natchez 

Avenue, ‘

Mirė 
metais, 
žiaus.

GiinS
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Krank, duktė Eoretta ir 
jos vyras Stanisha. sūnus 
Krank, Jr., seserėčia Bernice ir 
jos vyras Anthony Rimkus, 
anūkė Susan Stanisha.

Kūnas pašarvotas Sobiesik 
Funeral Home. 594S W. Ar
cher & Corner of Major Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, vasario 21 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta j 
St. Daniel the Prophct parap. 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, 
sūnus ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. Sobiesk Funer- 
al Home, Telef. PO 7-8808.

Chicago, Illinois. 

vasario 17 dieną. 1962 
suaukusi 43 metų am-

Cb.icago, Ilinois.

I

A. f A.
IGNACAS JASAITIS

Gyveno 4504 S. Wood St.

Mirė vas. 18 d., 1962, 5:45 
v. v. sulaukęs senatvėj.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš ITž- 
ventės parapijos Daugvictų 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Elzbieta (Karnauskai- 
tė). 3 sūnūs: Paul. marti Mar- 
tha, Peter, marti Adeline ir Ve
to. marti Irene, duktė Jadvyga 
Slikcr, žentas Harry, 7 anūkai, 
sesuo Alice Kasper, švogeris 
Niek ir šeima, pusbrolis Louis 
Jasaitis su šeima. 2 pusseserės 
Domicė Klimas su šeima ir 
Ona (gyv. Californijoje). bro
lienė Liudvisė Eišmontienė, 2 
švogerkos: Kazimiera Žalncrū- 
nas su šeima ir Barbora Da
nauskas, kiti giminės, draugai 
ir pažjstami.

Lietuvoje liko sesuo Morta 
Jasaitis.

Kūnas bus pašarvotas ant
rad. 1 vai. p. p. John F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Avė.

laidotuvės jvyks ketv., vas. 
22 d., iš koplyčios 8:30 vai. į 
ryto bus atlydėtas j šv. Kry- I 
žiaus parapijos bažnyčią, kurioj I 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliontes sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus. dūk- Į 
te, marčios, žentas ir anūkai.

l^aid. direkt John F. Eu- I 
de.ikis, tel. YArds 7-1741.

JULIUI ŠIRKAI ir šeimai, 
jo motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Dainavos Ansamblis

A. "J” A
VICTOR M. GIEDRAITIS

Gyveno 6930 So. Campbell Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė vas. 17 d., 1962, 1:55 v. ryto, sulaukęs 46 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lottie (Šukytė), sūnus 

Victor, tėvas Zigmontas, sesuo Genevieve Puidokas, švogeris 
John ir jų šeima, brolis Anthony, brolienė Aldona ir jų šei
ma, uošvė Cecilija šūkis, 2 švogerkos: Bernice Mastri, jos vy
ras Carmen ir šeima, ir Pauline; švogeris Stanley Šūkis, jo 
žmona Ann ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažjstami.

Priklausė Šv. Vardo Dr-jai. Buvo amžinas narys T.T. Jėzui
tų ir T.T. Pranciškonų Rėmėjų Dr-jų ir Our Lady of Snows.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., vasario 21 d. Iš ko
plyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Panelės 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnus, tėvas ir
Laid. direkt. Mažeika-Evans, Telefonas REpublic 7-8600.

bus nulydėtas j Šv.

draugus ir pažįsta-

visi kiti giminės.

yK
ONA AMBROZAITIENĖ

(MERGAUTINES PAVARDE SHIMKVS)
Gyveno 7939 North Crawford Avenue, Skokie, Illinois.
MirS vasario 17 d., 1962 m., 11:00 valandą vakaro, sulau

kusi 75 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Ukmergės pa

rapijos. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys — Monica Brazis, 

žentas Walter, Ann Guhl, žentas Herman ir Patricia O'Neil, žentas 
John; 4 anūkai — Ted Shaf. Geraldine Shafranas, John ir Rod- 
ney Brenner; 2 proanūkai: brolio sūnus Anthony Shimkus Ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Šventos Cecilijos Draugijos.
Kūnas pašarvotas Gogolinski koplyčioje. 1850 No. Wood St 
Laidotuvės Jvyks trečiadienį, vasario 21 dieną. IS koplyčios 9:00 

valandą ryto bus atlydėta J Švento Mykolo parap. bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz, Telefonas — RE
public 7-1213.

į EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėlos 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 

: kapus Jūsų artimųjų.
3942 W, 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

i

"S

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublic 7-8601

t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

8319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—1139

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-12J 3
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrgfaia 7-6672
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DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 20 d.

Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicagos apskrities svar 
bus susirinkimas įvyks trečia
dienį, vasario 21 d. 7:30 v. v. t. 
m. vienuolyne prie Draugo. Sky 
rių atstovai prašomi dalyvauti. 
Po susirinkimo arbatėlė, kurią 
paruoš Marąuette Parko sky
rius.

X Kun. A. Linkus, Šv. Kry
žiaus parapijos klebonas, serga 
ir guli Loretos ligoninėje, dr. J. 
Meškausko priežiūroj, 518 kam
bary.

X Dr. Kazys Bobelis, Vasario 
16 d. proga, įvertindamas kon
krečius Lietuvos laisvinimo dar pardavėjų ir 
bus Kuchel rezoliucijai remti pa ‘Chicagos 
aukojo 100 dol.

X Šv. Jurgio Moterų klubas 
vėl ruošia vartotų daiktų išpar
davimą kovo 1 ir 2 d. Jos pra
šo visų, kad visus atliekamus 
rūbus bei kitus daiktus atneš- 
tumėt į parapijos salę vasario 
22 d. iš ryto nuo 9 vai. iki va-1 
karo 9 valandos. Ten lauks mo
terys, kurios priims dovanas. 
Pelnas skiriamas statybos fon- 
dui.-

X Mediciniškų tyrimų net 
10,000 buvo sausio mėnesį pa
daryta Šv. Kryžiaus ligoninės 
laboratorijoje. Dabartinė labo
ratorija senojoje ligoninėje te
turi vieną kambarį ir kraujas iš 
ligonių imamas atitvertame 
kamputyje koridoriuje. Kai šią 
vasarą bus atidaryti naujieji 
ligoninės rūmai, ten bus erdvios 
laboratorijos su pačiais moder- 
niškiausiais įtaisais.

X Lietuviai televizijoje. Chi
cagos skautų rengiama Kaziu
ko mugė kovo 4 d., sekmadienį, 
bus filmuojama ir parodoma te
levizijoje pirmadienį 10 vai. v., 
tinklas 9.

X Šv. Pranciškaus seserų vie 
nuolyno Chicagos apskrities šau 
kiamas svarbus susirinkimas šį 
trečiadienį, vasario 21 d., 1 v. 
p. p. vicepirm. J. Kerulio na
muose, 2421 W. 45th St. Prašo
ma visų skyrių valdybas ir at
stoves dalyvauti. Turime pasi
rengti apskričio 35 m. jubilie
jaus minėjimui. Vakaras įvyks 
kovo 25 d- Nekalto Prasidėjimo 
Šv. P. M. parapijos salėje.

X Antanas Valonis, Lietuvių i 
! R. K. Labdarių sąjungos pirmi- ! 
ninkas, praneša, kad vasario 21 
d. sąjungos centro susirinkimo 
nebus.

X Standard Federal Savings 
patalpose, 4192 Archer Avė., 
vasario 20, 22, 23 ir 24 d. So
čiai Security reikalais speciali
stai duos patarimus. Suintere- 
ruoti gali kreiptis Standard Fe
deral bendrovėn darbo valan
domis antra., penkt. ir šeštad. !

TURĖTŲ ATSAKINGUMO JAUSMŲ 
TAUTOS ATEIČIAI

Nepriklausomybes šventes minėjimas Chicagoje

Kongr. Madden kalba
Inž. A. Rudis pristatė svečią 

kongr. R. Madden, kuris jau se
niai reiškiasi kaip lietuvių drau

Į gas. Jis yra atlikęs svarbų vaid
I

Laisvės idėja Chicagos lietu- • 
viuose taip gyva, kad nei snie- I 
gas, nei blogi keliai nesukliudė 
pripildyti Marijos Aukšt. mo
kyklos salę vasario 18 d.

Dariaus-Girėno ir Don Varno ,meni Kersteno komitete ir da- 
postams vadovaujant, buvo įneš ^ar kelia lietuvių reikalus kon- 
tos organizacijų vėliavos ir me- t^ese. 
lodingai nuskambėjo Dainavos ■ - - -Kongreso atstovas Madden

nuo 9 vai. r. iki 4 v. p. p., ket- Ansamblio diriguojamo S. So- ka^oje pasidžiaugė, kad
virt, nuo 9 v. r. iki 8 v. v.

X Vilniečiai gerai atsimena 
spalvingas Kaziuko muges kiek-

ŽIEMA
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PAMINKLAS KARŽYGIAMS | Tėvų gimtoji žemė
Chicagoje yra paminklas žu- 

vusiems už Lietuvos laisvę. Ja
me yra šitokie įrašai: “Redde 

— Grąžink ką pri
valai. “Dulce et decorum ėst 
pro Patria mori’’ — Saldu ir

tiek daug lietuvių susirinko:
“Aš įsitikinau, kad audros lie- _

' tuvių nesulaiko, kai reikia pa- qU(Xj debes:
vienais metais skaitlingai lan-; katalikams, o ev. kun. P. Dilys j r°dyti pritarimą savo tautos

—evangelikams. Nepriklausomy nePriklausomybei ’. Jis pasisa- ____ ____ _
ninkai turėdavo progos parduo- bės aktą perskaitė savanoris -;k®’ kad tyrinėdamas komunistų kilnu mirtį už tėvynę”, “Žuvu- 
ti savo prekes, o taip pat ir įsi- kūrėjas Ad. Jotka. į veiklą, dirbdamas Kersteno ko- sįems jėl Lietuvos Laisvės” ir
gyti reikalingų reikmenų. Visa i 
mugė margavo gražiausiai pa- Gyvybė ir laisve—brangiausios 

[puoštais dirbiniais ir klegėjo- teisės
■ pirkėjų balsais.

_ lietuviai turės progą , Alto Chicagos sk. pirm. kun.
pagyventi Vilniaus Kaziuko mu-! A- Stašys atidarė minėjimą, pri 
ges prisiminimais kovo 4 d. sek- mindamas susirinkusiems ‘ Ati-

deikos, giedami JAV ir Lietu-| 
vos himnai. Kun. V. Bagdanavi- j 
čius, MIC, sukalbėjo invokaciją

komas Vilniuje. Apylinkių ūki-

Kai buvau mažytė,
Turėjau rogytes;
Ledu čiuožinėjau, 
Rogėm važinėjau. *
Štai kalnas aukščiausias, 
Mums džiaugsmas didžiausias; 
Kai į jį lipau,
Į sniegą klimpau.
— Ei, vaikai, ką man daryt, 
Kaip iš sniego reik išlįst? — 
Būrys vaikų atsirado,
Ir pagelbėt būdą rado.

I
Vienas koją, antras ranką, 
Bet jėgų jų nepakanka.

j Atsistojau aš tvirta,
— Čiuožinėti bus gana!

Marija-Zita Girginaitė, 11 m.

Esu mažas aš dar vyras,
Daug nuveikti negaliu,
Bet tėvų gimtajai žemei
Širdy meilę brandinu.
Svetur žymėtas gimimas, 
Lietuvos nematęs,
Bet jos kančia, jos narsumas, 
Užbūrė man dvasią.

Už tai prašau tai šalelei 
Laisvės kogreičiausiai, 
O už jų triūsą tėveliams 
Palaimos Aukščiausio.

Vytenis Žygas

mitete, turėjo progą pažinti 250 «t0 for jj.
liudininkų parodymus apie ko-, thuania’s Freedom”. Be to, ei- 
munizmo barbariškumą. Tie liu- jg metų skaičių ir vietovardžių 
dijimai pasklido po pasaulį, at- -primenančių mums, kada ir kur 

žuvo lietuviai už savo tėvynę, 
i Iš jų sužinome, kad 1919 me
tais lietuviai nustūmė rusus už 
Dauguvos ir Daugpilio priemie
styje kautynės su jais buvo tam 
kartui baigtos, kad tais pačiais 
metais mūsų kariuomenė kovo
jo prieš bermontininkus ir kad 
1920-tais metais turėjo lietuviai 

i gintis nuo lenkų. Tos datos dar 
pasakoja mums, kad 1260 me
tais žemaičių ir kryžiuočių ka-

skleisdami tikrąjį komunizmo 
veidą.

Lenkai, latviai, ukrainiečiai ir
Nuo kalniuko

madienį Jaunimo namuose skau- duok, k4 privalai”, kartu išrys- daugybė kitų pavergtųjų tautų 
tų ir skaučių rengiamoje Kaziu
ko mugėje. (Pr.)

X MURGT! URGŠTINĖJ —
Pakšto salėje, Lietuvių studen
tų šokiai įvyks vasario 24 die
ną, 7:30 vai. vak. (Pr.)

Iš arti ir toli

Demingo, New 
kun. Simonas

iš Lietuvos j J-

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. kleb. Jonas Juodei

ka, Canutillo, Tex., išvyko va
sario 7 d. į Meksiką dviem sa
vaitėm. Jo kelionės tikslas pa
skleisti meksikonų tarpe kuo 
daugiausiai Aušros Dievo Moti
nos paveiksliukų. Parapijoj jį 
pavaduoja iš 
Mexico atvykęs 
Bareaitis.

— Pirmosios
AV ekskursijos dalyvių žiniai. 
Yra kilęs sumanymas šią vasa
rą Kanadoje sušaukti 1939 me
tais įvykusios pirmosios iš Lie
tuvos į Ameriką prekybininkų, 
pramonininkų ir amatininkų eks 
kursijos dalyvių suvažiavimą.

Suvažiavimo reikalu (galuti
nai nustatyti vietą, laiką ir t. 
p.) teks susisiekti su visais 
ekskursantais paskirai. Tam tik 
slui visi tos ekskursijos daly
viai yra prašomi pranešti savo 
adresus ekskursijos vadovui 
dr. J. Kaskeliui, 1385 Queen st. 
W. Toronto 3, Ont., Canada.

Geol. inž. J. Miklovas, 
neseniai pabėgęs iš pavergtos Lie
tuvos, kalba nepriklausomybės mi
nėjime. (Nuotr. A. Gulbinsko)

palaiko gyvą kovą prieš komu
nizmo grėsmę. Komunistai te
gali valdyti pavergtas tautis tik 
persekiojimais ir vergų stovyk
lomis. Istorija yra liudininkė, 
kad tokie tironai bus sunaikinti 
laisvę mylinčių tautų. Atėjo lai
kas, kalbėjo toliau, kad JAV ir 
kitos tautos pradėtų skelbti Af- riuomenės kovėsi ties Durbės 
rikos ir kitoms tautos, kokią ežeru, kur kovą laimėjo žemai

čiai, kad 1370 metais Algirdas 
buvo nuėjęs prie Maskvos var
tų, kad 1410 metais daug lie
tuvių žuvo prie Žalgirio kovo
dami

l vergiją neša komunizmas. Lais- 
j vasis pasaulis turi draugų pa
vergtųjų tarpe. Jos kovos, lai- 

i kui atėjus, kartu su mumis 
prieš tironus. Didelė klaida, kad 
mes neskelbiame tikrųjų faktų 1505 metais lietuviai 
apie komunizmą laisvojo pašau- prieš totorius, kad 1514 metais 
lio spaudoje ir J. Tautuose. Ir lietuviai smarkiai sumušė Mas- 
jis pats pažadėjo kovoti, 
pavergtos tautos galės įsijungti 
į laisvąjį pasaulį.

Atstovas iš pavergtosios
Lietuvos

Nuo kalniuko vakar rytą 
Aš rogutėm važiavau 
Ir iš džiaugsmo ramta-drita 
Švilpinėjau, dainavau.
Bėga putpelės į šalį, 
Slepias topoly genys,
O manęs pavyt negali 
Dzidorelis nei Benys.
Vėjau, vėjau, niekadėjau, 
Nepaspruksi, — tau sakau! 
Šimtą žingsnių jį lydėjau, 
Kol į pusnį įsmukau.
Ar ne laumė užkerėjo, 
Atklampojus iš dausų?! 
Skrenda rogės be vežėjo, 
Aš — pusny ligi ausų.

Jonas Minelga

prieš kryžiuočius, kad 
kariavo

k°l kvos kariuomenę prie Oršos, 
kad 1918 — 1941 — 1947 me
tais žuvo už savo tėvynę lietu
viai partizanai ir, kad 1831 — 
1863 ir 1940 — 1947 metų daug 

. lietuvių mirė šaltajam Sibire. 
Tai vis metai ir vietos, kur dy
go lietuvių karžygių greitai už
miršti kapai. Jiems visiems Chi
cagoje yra paminklas su bran
giais mums tautiniais ženklais: 
Gedimino kryžiumi, Gedimino

PATARLĖS

TRUPUTĮ PAGALVOK
Mįslės

1. Galva medinė, plaukai auk
siniai. (2 taškai)

2. Esu tarp medžių, rodau 
viską, pats nieko nematau.

(2 taškai) 
Atsiuntė Birutė Paliulytė 

Iš dvidešimties (20) atimk 
dvidešimt du (22), kad liktų 
aštuoniasdešimt aštuoni (88).

Ne tiek įkando, kiek išsigando. 
Dreba, kaip epušės lapelis.

I
i
t

I

(3 taškai)
Atsiuntė Zita Girginaitė, Grand 

Rapids, Mich. 4

X J. Tarulis, 1438 S. 50 et., 
Cicero, pateko į Loretos ligoni
nę, kur jam padaryta operaci
ja.

X Rasa Augiutė, Vita Oerš- 
kutė, Donata Kamauskaitė, Ni
jolė Manelienė, Irena Pagedin- 
skienė, P. Urbutienė ir Giedrė 
Žumbakienė sutiko modeliuoti 
Korp! Giedra ruošiamoj madų 
parodoj, kuri įvyks kovo 11 d. 
3 vai. p. p. Jaunimo Centre.

(Pr.)
X Tauragės Klubas maloniai 

kviečia visus š. m. vasario 24 
d. į linksmavakarį, kuris įvyks 
Hollyvvood salėje, 2417 W. 43rd 
St. Gros Ramonio orkestras. 
Pradžia 7 v. v. (Pr.)

X Čikagos Lietuvių Sporto 
Klubų komitetas rengia jauni
mui šokių vakarą š. m. vasario 
24 d., 7:30 vai. vak., Jaunimo 
Centre. Gros geras orkestras. 
Kviečiame visus atsilankyti.

(Pr.)
X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 

4259 S. Maplevvood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)

Giedros korp. atstovėms E. 
Juknevičienei ir R. Žukaitei 
kongr. Madden įteikus dovanų 
knygą, kalbą pasakė neseniai iš 
Lietuvos pabėgęs ir Chicagoje 
gyvenąs geol. inž. J. Miklovas. 
Jis perdavė sveikinimus iš pa- stulpais ir vytimi, 
vergtųjų Lietuvoje ir ragino vy

kindamas visos tautos laisvės sus nešti atsakinglmą už tau- 
troškimus bei mūsų kovos pras- tos ateit* ir Jos uždavinius. Jau 

noji lietuvių karta, kalbėjo jis 
toliau, išaugusi partizanų dva- 

Liet. gen. kons. dr. P. Dauž- j šioje ir praktiškai pažinusi ko- 
vardis savo kalboje pabrėžė, munizmo žiaurumus, liko ištiki- 
kad gyvybė ir laisvė yra šven- ma savo kraštui ir laisvės idea- 
čiausios Dievo duotos teisės ]ams

Jis priminė, kaip kartą vie
nas jaunuolis iškėlė Lietuvos 
vėliavą, nepaisydamas, kad jam 
grasė enkavedistas.

— Mačiau Sibirą, Rusiją. Ir 
ten žmogus komunistinės dikta
tūros iškankintas ir kankina
mas, kalbėjo inž. Miklovas. Ir, 
kreipdamasis į lietuvišką jauni
mą, priminė, kad jie turi taip 
pat turėti atsakingumo jausmą 

..... _ ___ _ Alto pirm. L. šimutis prane- “ laisvę' nes 3aWstės Pašy-
zas, atsiuntė čekį 340 dol. 75 c. šė aPie audienciją pas prez. Ken mys nepaliaujama kova, 
sumai. Nesvarbu suma, bet pat nedy> primindamas ankstesnius A. Repšys perskaitė paruoš- 
rioto lietuvio valia.

Velionis Pov. Budreika, gim
1909 m. birželio 17 d., Utenos rod^s lietuviams daug nuoširdų žiūtė paskaitė sveikinimus iš
apskrityje, buvo baigęs Vytau
to Didžiojo universiteto Kaune 
teisių fakultetą. Į Kanadą at
vyko 1948 metais iš Vokietijos.

KANADOJ
— A. a. Povilas Budreika, 

gyv. Toronte, testamentu užra- 
■šė Lietuvos generaliniam kon
sului' J. Budriui, New Yorke, 
ketvirtąją dalį savo palikimo, 
“su viltimi, kad jūs savo nuo
žiūra panaudosite, kaip rasite 
geriau kovai su Lietuvos oku
pantu”.

Tai pirmas toks atsitikimas. 
, Šiomis dienomis palikimų admi- 
I nistratorius, velionio brolis Juo-

čiausios Dievo duotos 
žmonėms ir tautoms. Bolševikai 
yra žiauriausi šių teisių laužy
tojai ir hipokritai, kurie vie
naip kalba, kitaip daro. Jie kal
ba apie tautų apsisprendimo 
teises ir laisvę, bet patys vyk
do žiauriausią kolonializmą ir 
atima tautoms laisvę. Tikėkime 
į Lietuvos laisvę — Lietuva bus 
laisva, baigė generalinis kon
sulas.

apsilankymus pas prez. Wilsoną 
! ir Rooseveltą. Prez. Kenedy pa-

A. Repšys perskaitė paruoš
tas rezoliucijas (jas spausdinsi
me atskirai. Red.). E. Miku-

Aleksandras Pakalniškis
(11 metų)

AR ŽINAI?
Erdvių laivą veikia iš vienos 

pusės karštis, iš kitos pusės šal
tis. Kad žmogaus viena pusė 
neperkaistų, o antroji nesušal- į 
tų, raketa per minutę laiko tu
ri aplink save apsisukti.

Raketos paviršius turi būti 
baltas ir ne metalinis (padary
tas iš keramikos), kad atsimuš
tų (reflektuotų) saulės spin
duliai ir tuo būdu apsaugotų 
(izoliuotų) lakūną kabinoj nuo 
karščio.

las, Illinois gubern. Kerner, me
ro Daley ir kt. Buvo pranešta, 
kad Chicagos at-kai sendr. įtei
kė 1,000 dol. auką laisvinimo 
reikalams. Aukšt. Lit. mokykla 
įteikė 55 dol. “nuo moksleivių, 
kurie Lietuvos nėra matę”. Dai 
navos ansamblis įteikė 260 dol.

X Dr. Vladas Simaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)

DEGANT GARAŽUI, ŠUNYS 
IŠBĖGIOJO

Gaisras visiškai sunaikino 
Yellow Cam kompanijos gara- 
Yel’ow Cab kompanijos gara
žą, 6222 S. Wabash. Sudegė 
išvežti 29 mašinas. Nuostolių i 
padarvta $300.000. šalimais vra 
Gyvulių apsaugos Ivgos namai. 
Jame buvo virš 150 šunų, ka-1 
čių, bezdžioniukių ir kitų gyvu
lių. Prižiūrėtojams juos bene
šant lauk, pabėgo 30 šunų. 
Nors gaisro stebėtojai pagelbė
jo sugaudyti šunis, bet 12 pa- 

1 spruko į laisvę.

mo ir kalbėjęsis apie 20 min. Valst. sekr. D. Rusk, šen. Doug

i

Lietuvos nepriklausomybės 44 metų atkūrimo sukakties iškilmingo minėjimo dalyviai Chicagoje
Marijos Aukštesniosios mokyklos salėje vasario 18 d., giedant Lietuvos himną. Nuotr. A. Gulbinsko

II
Vaidyla — L. Degutis. Kaukė 

laimėjusi premiją vaikų kaukių 
i baliuje.

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI

1) Mįslė — Krosnis.
2) Lietus negali lyti dvi die

nas iš eilės, nes tarp dviejų 
dienų yra naktis.

Taškų laimėjimai
Pakalniškis — 16, Siliūnaitė 

—15; Pocius — 15; Girginaitė 
—13; Brakauskaitė—12; Paliu
lytė—10; Palytė, Balsys, Aršti- 
kytė, Pračkailaitė po 10; visi 
kiti mažiau. Iš viso dalyvauja 
16 sprendėjų.

— Ar žinai, kad ten, kur nė
ra oro (atmosferos), mėnulis, 
meteorai ar raketos yra labai 
karšti saulės pusėjo, labai šalti 
tamsiojoj pusėj (kur saulės 
spinduliai nepasiekia).

— Mūsų kūnas spinduliuoja 
pakankamai šilumos, kad vieną 
galioną ledų, kambario tempe
ratūroje per vieną valandą pa
verčia vandeniu.

f

reikia tik pasidžiaugti, kad mes 
įrodėme, jog meilė Lietuvai mu 
myse yra dar gyva ir nugali vi
sus sunkumus. J. Pr.

Meninė programa

Sol. Monika Kripkauskienė, 
pijaninu palydint V. Jakubėnui, 
padainavo Toli, toli nuo Lietu
vos (Vanagaičio — Jakubėno),| 
Klajūną (S. Gailevičiaus) ir 
Lakštingalos giesmę (V. Kupre
vičiaus). Sol. A. Brazis galin; 
gai užtraukė Lietuva brangi (J. 
Naujalio), Pavergta šalis (L. 
Šimučio, Jr.), Dainavos ansam 
blis, diriguojamas A. Šimkaus 
užbaigė meninę programą, dar
niai sudainuodamas Mylėsi Lie
tuvą iš tolo, Džium-džium ir Lie 
tuviais esame mes gimę.

Pabaigoje visiems padėkojo 
programos vedėjas ir Alto Chi
cagos sk. pirm. kun. A. Stašys.

Programa praėjo sklandžiai, 
nors su geroku pavėlavimu. 
Būtų gera, kad pritrauktume 
tokiems minėjimams daugiau 
jaunimo, 1 
trumpesnių kalbų, o daugiau 
geresnės programos. Bet tai pa- į nusipirkti ateinančiam sezonui, 
geidavimai ateičiai, šį kartą Ann Eilioti

CHICAGOJE
PUOTA IR PAGERBIMAS
Vasario 19 d. įvyko Marąuet

te Parko parapijos mokyklos 
'■ Motinų klubo parengimas ir su 

sirinkimas parapijos salėje.
Buvo pakviestos visos buvu

sios pirmininkės per 30 metų 
ir jos buvo pagerbtos kavute ir 
užkandžiais, kuriuos ruošė Jo 
Brazen ir Elvira Degutis, talki
ninkaujant trečio skyriaus mo
tinoms.

Buvo ištinkta ir apdovanota Va 
lentine karalienė (Širdžių kara
lienė). Tuo rūpinosi klubo vice
pirm. ir programos vedėja Lu- 
cille S. Shotas. Ji rūpinasi ir 

bet reiktų mažiau ir Velykų, pavasarinių kepurių pa 
rodą. Motinos galėjo kepuraičių

t
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