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BERGŽDI NUSIGINKLAVIMO PASITARIMAI
Nusiginklavimo svajonė yra tiek pat pavojinga, kaip ir lenktyniavimas 

GEDIMINAS GALVA
t

Š. m. kovo 14 d. Genevoje į- 
vyksta 18 valstybių atstovų pa 
sitarimas, kurį globoja Jungti
nės Tautos. Jis vyksta grėsmin 
game tarpsnyje. Sovietams už
baigus branduolinių sprogmenų 
ilgai užtrukusius bandymus, J 
AV pradėjo savuosius požemy
je. Apsiginklavimo srityje vyks 
ta aršios varžybos. JAV per
tvarko kariuomenę, didina nai
kinimo pajėgumą ir sukuria y- 
patingus dalinius vesti mažuo
sius karus. McNamara ir Mali- 
novskis grasiai, grūmodami pra 
byla. Prancūzija bando sukur
ti oro laivyno ypatingus dali
nius. Sovietai kariuomenę me
chanizuoja, o Kinija siekia bran 
duolinių ginklų. Kai pasaulis 
gąsdinamas branduolinėms spro 
gmenomis, kai Europos kai ku
rių kraštų didmiesčiai pvz. Lon 
donas ir Stockholmas jau pa
ruošiami karo atvejui, kai JAV 
tiesiog nervai palūžo bešaukiant 
apie piliečių saugumą, bet iki 
šio meto nieko nesugebėjus pa
daryti jų apsaugai — visi kraš 
tai tyli apie pačius pavojingiau 
sius cheminius, bakteriologinius 
ir mirties spindulių ginklus, ku 
re neturi priešginklio.

Istoriniai bandymai
Daugelis vyrų praeityje

jojo apie taiką ir dėjo didžiau
sių pastangų nusiginkluoti. Pra 
eities amžiai liudija, kad galy
bės nusiginkluoja, kai jos ne
mato pavojingo užpuolimo. Už
puolimo pavojui esant griebia
masi apsiginkluoti. Apsiginkla
vimas yra ženklu numatomo pa 
vojaus. Galybė, pasiekusi tikro 
višką ar menamą apsiginklavi-

įmo persvarą, pradeda karą. Šia 
me amžiuje, kuris pasižymėjo 
kruvinais karais, buvo daryti 
bandymai nusiginkluoti. Hago
je 1907 m. pradėti dar iki šio 
meto neužsibaigę pasitarimai nu 
siginkluoti. Pirmasis visuotins 
karas sutrukdė pasitarimus iki 
Versalio suvažiavimo. Buvo de
dami naujos “sąrangos” pama
tai, patylomis lenktyniaujant 
ginklų kalime.
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Naujausios 
žinios

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės nesuinteresuotos bet ko
kiais tarptautiniais pasitarimais 
dėl situacijos Vietname, kaip 
siūlo raudonoji Kinija. Tai va
kar pareiškė pareigūnai.

— Alžirijoje vakar teroristai 
nužudė 28 asmenis ir sužei
dė 40.

— Prezidentas Kennedy pa
prašė kongresą taikos daliniams 
paskirti 64 milijonus dolerių;

Įvykęs Chicagoje Marijos Aukšt. mokyklos saleje vasario 25 d.

Suklastoti pažymėjimai

pa- 
ka-

Aukštai iš kairės j dešinę: 
pranešimą daro vakaro vedėjas 
kun. A. Zakarauskas; sėdi vysk. 
V. Brizgys, prel. J. Paškauskas 
ir kun. J. Petraitis, MIC;

viduryje sėdi bendradarbių
pirmininkės: S. Juškienė, K. Ko- ; 
Valskienė, A. Nodienė, V. Stan- i 
kuvienė, N. Kazlauskaitė, J. Į 
Evanseck ir V. Paukštienė;

žemai sėdi: Felicija ir Jonas jie dabar dirba 12 kraštų ir jų 
Gilmore, J. Kuzmickienė, V. pareikalavimas auga.
Galnaitė ir K. Pocienė. — - - - —

Švedijos ekspor- 
Sąjungą papras- 
sutartyje numa-

— Sovietų diktatorius Chruš
čevas grįžo į Maskvą iš savo 
vasarvietės, esančios prie Juo
dųjų jūrų.

Washingtono ir Londono 
sitarimuose atskirų kraštų 
rinio laivyno pajėgumą aptarus, 
dalyviai džiaugėsi laimėjimais.

i Nepatenkintieji kraštai jau pla
navo kuriuo būdu sutartis ap
eiti. Anuometiniai įvykiai pri
mena istorinius įspėjimus: me
ne, tekel, upharsin, kurie buvo 
užrašyti ant Belšazaro pilies šie 
nų, prieš pat jos sugriovimą.

(Nukelta į 6 psl.)

MASKVA. — Laikr. “Kom-. 
somolskoja Pravda” vasario 18 
dienos laidoje pranešė, kad So
vietų Sąjungoje išaiškinta ap
gavikų grupė, kuri įteikdavo 
mokytojams kyšius ir aprūpin
davo pasiturinčių tėvų vaikus 
dokumentais, reikalingais stu
dijoms.

Vienos Maskvos laboratorijos 
vedėjas, vadojĮ^ęs apgavikų 
grupei, reikalavr net iki 4,000 
naujų rublių už “atestato išra
šymą” negabiems ir nepažan- 
giems mokiniams. Ši grupė taip 
pat pasirūpindavo, kad visai ne
turį brandos atestato mokslei- 
viaLbūtų priimami į aukštąsias 
mokyklas kaip geri ir pažan
gūs. Tuo tikslu grupės nariai 
“papirkdavo” universitetų dar
buotojus.

Laikraštis praneša, jog visi 
grupės nariai atiduoti teismui.

Švedų ir sovietų 
prekyba

STOCKHOLMAS. — Naujo
je švedų ir Sovietų Sąjungos. 
trimetinėje prekybos sutartyje 
numatomas Švedijos eksportas 
sieks 950 milijonų kronų. Tai 
žymus padidėjimas, lyginant su 
1959-61 metų eksportu, sieku
siu 625 mil. Drauge pažymima, 
jog faktiškas 

j tas į Sovietų 
tai nepasiekia 
tyto lygio.

— Izraelyje baigtas pašto tar 
nautojų streikas.

ATSKLEISTOS ĮDOMYBES

— Vakar Washingtone Glenn 
pagerbimo parade pasirodė pla
katas: Glenn į JAV preziden
tus 1964 metais.

Latvių vyskupas 
ištremtas Baltgudijon 
RYGA, pavergta Latvija. — 

Spaudos agentūrų žiniomis, Ry
gos vyskupas Dulbinskis, ko
munistų valdžios yra ištremtas 
Baltgudijon ir gyvena viename 
kolchoze, kur jam tenka eiti 
staliaus pareigas. Mišias vysku 
pas galįs atnašauti tik savo 
kambaryje, nes bažnyčion eiti 
jam uždrausta. Latvijos katali
kai jau 1960 metais mirus Ry
gos vyskupui Strods, neturi nei 
vieno aukščiausiojo ganytojo.

Reikšmingas pašto 
ženklas

ŠVEICARIJA. — Šveicarijos 
paštas nesenai išleido naują ke 
tūrių pašto ženklų seriją, ku
rioje atvaizduota keturi evan
gelistai su jų simboliais. Ženk
lų paveikslų pagrindu paimta 
medžio raižiniai iš 15-jo šimt
mečio.

— Astronautas Glenn pakvies 
tas į Chicagą; 1,500 mokinių pa 
sirašė, kviesdami jį atvykti.

KALENDORIUS

Vasario 27 d.: šv. Gabrielis, 
šv. Fortūnatas, Ašmantas.

Vasario 28 d.: šv. Romanas, 
Šilė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 20 laipsnių; rytoj — 
šalta, galimas sniegas.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 5:37.

Astronautas John Glenn, vakar kalbėdamas Washingtone jung
tinėje kongreso sesijoje, pareiškė, jog mes įžengėm į naują pažan
gos laikotarpį. Už jo sėdi viceprezidentas Johnson ir atstovų rūmų 
pirmininkas McCormack.

Washingtonas pagerbė Glenn
Nors lijo, bet JAV sostinė įspūdingai pagerbė 

savo herojų

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy ir astronautas 
John H. Glenn vakar atskrido 
prezidento sprausminiu lėktuvu 
iš Palm Beach, Fla., į Wash- 
ingtoną dalyvauti erdvių hero
jaus priėmime ir pagerbime.

Nors sostinėje lijo, bet astro
nauto Glenn priėmimas buvęs 
nepaprastas ir įspūdingas. Mi
nios pasveikino erdvių herojų.

Jungtinė kongreso sesija — 
atstovų rūmų nariai ir senato
riai
Glenn, kuris pasakė kalbą, pa
brėždamas mokslinės pažangos 

i reikšmę. Kongresas sukėlė jam 
, didžiausias ovacijas.

pagerbė astronautą

Šiandien Glenn ir, gal būt, 
kiti astronautai, jo draugai, da
lyvaus atstovų rūmų mokslo ir 
astronautikos komisijos posė
dyje, gi rytoj panašų posėdį tu
rės su senato aeronautikos ir 
erdvės mokslų komisija.

Ketvirtadienį jam bus suruoš 
tas paradas New Yorke.

*

i

Caroline, daugiau kaip 4 me
tų amžiaus Mrs. id prezidento 
Kennedy duktė, Palm Beach, 
Fla., paklausė astronauto Glenn, 
kur gi yra beždžionė. Tai Glenn 
savo kalboje 
je kongrese.

iškėlė, pasakyto-

Jūrininkų pulkininkas Įeit 
John H. Glenn, tris kartus or
bitoje apskrisdamas aplink že
mę, atskleidė eilę įdomybių. 
Glenn, skrisdamas 17,500 grei
čiu, kaip dienrašty “Chicago’s 
American” rašo aviacijos redak 
torius P. Reich, galutinai įro
dė, kad; I

1) Aplink žemę skrendąs žmo 
gus. tinkamai apsaugotas, gali 
sėkmingai veikti, atlikdamas 
jam skirtą uždavinį.

2) Tolimosios erdvės gali bū
ti panaudojamos kaip ypatin
gas punktas stebėti žemę moks 
lo ar kariniams tikslams.

3) Tik 100 mylių aukštyje 
virš žemės, yra erdvės reiški
nių ,kurių mes nesuprantame.

Glenn įrodė, kad žmogus ga
li erdvių laivą valdyti savo ran 
komis, jis patvirtino, kad gali
ma imti maistą, spaudžiant juo 
pripildytas tūteles; jis įrodė, j 
kad žmogus gali eilę valandų 
egzistuoti padėtyje, kur praran 
damas svoris. Glenn spaudos 
konferencijoje netgi pareiškė, 
kad svorio netekimas yra ma
lonus. Jis savo kamerą “paka
bino” ore net 35-kioms minu
tėms, atlikdamas kitus uždavi
nius.

Glenn įrodė tai, ką jau iš 
anksčiai numatė specialistai, 
kad lekiant 17,500 mylių grei
čiu 100 mylių aukštyje nesu
daro ypatingesnio jausmo, kaip 
skridimas 600 mylių greičiu per 
valandą sprausminiu lėktuvu.

Pasilieka paslaptimi, kas bu
vo tos šviesios gelsvai žalios 
dalelės, lyg Šv. Jono vabalėliai, 
kuriuos žibančius Glenn matė 
visus tris kartus, kai jis pergy
veno saulėtekį. Glenn jas matė 

j baltas, kai jos nežibėjo saulė-

je; jos buvo iki 3/8 colio didu- galėjo valdyti savo kapsulę erd- 
mo, nuo 6 iki 10 pėdų nuo vie
na kitos, erdvje lėkė kartu su įtaisai. Taipgi nelauktas Glenn 
kapsule.

Iš pradžių Glenn manė, kad 
čia tos erdvių adatėlės, kurios 
dingo amerikiečių paleistos į 
erdves, betiriant radijo bangų 
atšokimą. Paskui jis manė, kad 
gal tai gabalėliai jo naudojamo 
kuro (hydrogen peroxide) ma
žose raketose, kurios kontro
liavo kapsulės padėtį erdvėse. 
Tačiau tos švieselės nebuvo a- 
datų išvaizdos ir jos nedidėjo, 
kai jis iššovė daugiau raketų. 
Taigi abudu tie anksčiau minė
ti spėjimai atmesti. O gal tai 
buvo dažų gabalėliai, miklin
tą nuo kapsulės? Pats Glenn 
mano, kad tos dalelės nebuvo 
nuo jo kapsulės.

Ypatingos vertės faktu laiko
ma, kad Glenn, šaudydamas tas 
mažąsias kontrolines raketas, gulį ar skausmą.

Puolamas Robert 
Kennedy

VILNIUS, pavergtoji Lietu
va. — Lietuvos komunistam pra 
dėjus akciją prieš Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir kitur 
gyvenančius tremtinius, dau
giau triukšmo keliama dėl ta- 
diamai amerikiečių įstaigų “sle
piamo” Mečio Paškevičiaus.

Vilniaus “Tiesa” 37 n-ry rie
biomis raidėmis straipsnyje tie
siog apkaltino JAV teisingumo 
ministerį Rob. Kennedy — esą, 
blogai, kad į jam pasiųstą “Tie
sos” rašinį, ministeris atsakęs, 
kad jis negalįs pranešti tyrinė
jimų rezultatų. Pasak dienraš
čio, reikalas palaidotas... ir ta 
proga užpulta ir amerikiečių dė 
mokratija, pasijuokta iš Ameri
koje esančios “laisvės bude
liams ir žmogžudžiams” ir pa
dejuota, kad JAV-se vis, esą, 
žiauriau persekiojami komunis
tai. (E.)

vėse, kai sugedo automatiški

atradimas, kad tolimosiose erd
vėse žvaigždės nėra aiškesnės, 
žiūrint nuo žemėj nedebesuotą 
naktį, nesant mėnulio.

Glenn įsitikinęs, kad tolimo 
siose erdvėse yra galimas dvie
jų kapsulių susitikimas, ką A- 
merikos mokslininkai jau ir pla
nuoja. Tai leistų pasiekti daug 
naujų dalykų: papildyti kurą 
erdvių laivo, lekiančio aplink 
žemę, — būtų galima patikrin
ti ir pataisyti lekiančius be 
žmogaus satelitus ar net erdvė
se sudaryti specialias platfor
mas — “miestus”.

Lėkdamas tolimosiose erdvė
se, Glenn nepanaudojo jokių 
švirkštais leidžiamų vaistų, ku
rie jam buvo įduoti pavartoti, 
jeigu pajustų blogavimą, svai-

Trumpai iš visur
— Indų premjero valdanti 

kongreso partija laimi į parla
mentą ir kitas valstybines įstai 
gas. Galutini balsavimų rezul
tatai paaiškės sekančią savai
tę.

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro užvakar buvo atvykęs 
pamatyti baseballo žaidimo Ha
vanos Lotynų Amerikos stadio
ne ; buvęs pirmasis viešas jo pa
sirodymas nuo vasario 12 die
nos. Buvo gandų, jog jis esąs 
komunistų namų arešte.

— Prezidento Kennedy žmo
na atidėjo numatytą kelionę į 
Indiją ir Pakistaną. Kelionę ji 
pradės kovo 12 
sekančią savaitę.

Nori pagelbeti Afrikos 
ir Azijos tautom

PARYŽIUS. — Kančios sek
madienį — balandžio 8 dieną — 
visoje Prancūzijoje bus praves
ta rinkliava kovai su alkiu pa
saulyje.

Kiekviena šeima yra kviečia
ma gavėnios pasniko metu su
taupytus pinigus paaukoti mais 

[to stokojančiom Afrikos ir A- 
zijos tautoms. Tokiu būdu Pran 
cūzijos katalikai gavėnios pas-

dieną, vieton nikui nori grąžinti tikrąją pras

Nepaprastas jubiliejus 
Japonijoje

Katalikų veikla Joponijoje
JAPONIJA.' — Katalikų Baž

nyčia Japonijoje šiais 1962 me
tais švenčia 100 m. jubiliejų nuo 
atnaujinimo savo misionieriš
kosios veiklos Japonijoje.

Kaip žinoma, daugiau kaip 
200 m. Japonijoje buvo uždraus 
ta katalikų tikėjimas ir neleis
ta gyventi bei veikti katalikų 
misionieriams. Tik 1862 metais 
vėl buvo atšauktas draudimas 
ir Jokohamoje pastatyta pir- 

' moji katalikų bažnyčia. Didžiam 
visų nusteibimui Nagasaki apy 
linkėse sutikta dar pirmųjų 
krikščionių palikuonys, kurie 
per ilgus šimtmečius išlaikė gy
vą katalikų tikėjimo dvasią.

Dabartiniu metu katalikų 
skaičius Japonijoje labai auga 
ir ypač pasižymi gausiais pa
šaukimais į kunigus. Daugiau 
kaip 220 seminaristų Tokijo ir 

J Fukuoka seminarijose ruošiasi 
kunigystei, neskaitant gausius 
pašaukimus atskirų vienuolių 
ordinų mokyklose. 1961 m. bu
vo pašventinti 26 nauji japonų 
kunigai, kurių laukia didelis dar 
bas tarpe 93 milijonų Japoni
jos gyventojų.

mę.

— Mums atrodė, kad kūry
bos laisvė yra aukščiau negu 
žmogaus laisvė, bet šiandien jau 
aišku, kad mes klydome, o tuo 
pačiu ir prie tautos nelaimės 
prisidėjome. Tepasimokai išmū 
sų klaidų. Menos nėra nei di
desnis, nei svarbesnis už žmo
gų. Kam gi galop jisai, jei ne 
žmogui, yra skirtas?

i Aistis.
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Vai.

NUSKENDO DAUG ANGLIES

krekenomis

Astronautas pulk. John H, Glenn vos sulaiko ašaras, susitikęs su 
savo žmona Anna. (UPI)

P. ŠILEIKIS, Q. P.
Ortliopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) lr t.t 

9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS technikos lab 
2850 W. 63rd SL, Chicago 29, fil 

Tel. PRospect 6-5084

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 27

^SRašo DR. AL RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
■i——fr—4342 Kicher Avew Chicago, 32 »

BAKTERINIS ENDOKARDITIS
t

Uždegimas širdies vidujinės dėmės pasirodo ant rankų ar 
plėvės, mediciniškai vadinasi 
“endocarditis”.

Endokardito yra dvi rūšys: 
1) Aršusis endokarditas ir 2) 
Poaršus endokarditas. Kiekvie
nos endokardito rūšies yra 
daug porūšių, kas svarbu ži
noti ne tiek eiliniam skaityto
jui, kiek gydytojui.

endokardito pa
tikras stebuklas

kojų pirštų — tai vis todėl, kad 
sukrekėjusio kraujo gabaliukai 
iš užsikrėtusios širdies vidaus 
atitrūkę atkeliauja kraujagys
lėmis ir ištrinka į pirštus.

Širdies klapanai (valves) ap- 
mauroja kraujo
per endokradinę ataką. Tose 
krekenose auga kaip mielės bai
sieji mikrobai. Mikrobiniai bei 
enzyminiai veiksmai supūzdina 
tas kraujo krekenas, ir kraujo 
trupiniukai, atitrūkę nuo širdies 
klapanų, gyslomis gali nuplaukti 
ir įstrigti bet kurioje kūno da
lyje. Jei kraujo krekena įstrin
ga smegenyse, tai žmogų mo
mentaliai suparalyžuoja ir ligo
nis miršta. Jei kraujo krekenos 
trupinėlis įstringa į inkstą, tai 

! inkstą skausmai lyg ylomis vars 
to, o šlapumas krauju pasrūva. 
Je; kraujo krekenos gabaliukas 
nueina ir įstringa į plaučius, tai 
krūtinę suima neišpasakyti 
skausmai ir visi pamano, jog li
gonis gavo pneumoniją.

Pamenu, prieš kiek metų pa
šaukė mane pas ligonį, kuriam 
kojos sąnarys baisiai gėlė. Ligo
nis balsiu balsu šaukėsi pagal
bos. Išegzaminavęs atradau, kad 
ligonis turi širdies endokarditą. 
Niekas man netikėjo ir visi prie- 
Mtai buvo įsitikinę, kad ligonis 
turi reumatizmą kojoje... Pašau
kė profesorių, kuris taipgi pa
sakė. jog ligonis turi širdies li
ga. Tąiį brangųjį profesorių už 
“durną” lupiką paskaitė, ir prie- 
teliai toliau šėrė ligonį kapsulė- i
mi-s “nuo reumatizmo”. Ligonis, | Atsakymas P. U. — Kraujo 
pasirgęs apie 19 mėnesių, mirė, spaudimui sumažinti bet kokių

Tačiau ne visi ligoniai nuo vaistų, be gydytojo priežiūros, 
poaršaus endokardito miršta, vartojimas yra rizikingas. Ypač 
Tam tikras nuošimtis, jei tinka- nuo Rauwolfia Serpentina table- metrikus ir 2 liudytojus 
mai gydomi, išlieka gyvi ir pa
sveiksta; yra šiokių tokių vil
čių ligoniui pasveikti, žinoma tik 
ne “bobišku” gydymu.

Didoka prekinė valtis, baržas, 
vežęs 900 tonų anglies į Chica
gą, nuskendo prie Brandon 
Road šliužo vartų arti Jolieto. 
Sutrukdytas vandens susisieki
mas iš Chicagos upės per kana
lą į Illinois upę.

i
i
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DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priimu ligoniu* pagal susitarimą 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. Ir šeštad

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

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

1) Aršusis endokarditas ang
liškai vadinasi “acute or ma- 
lignant endocarditis”. Kai aršu
sis endokarditas paguldo žmo
gų lovon, tai nuo infekcinio už
degimo vidujinės plėvės širdy
je ligonis baisiai serga: jis klie
di, labai prakaituoja, dažnai 
virpa ir dantimis kalena, labai 
nusilpsta, greit sunyksta. Li
gonis išserga trumpiau nei še
šis mėnesius ir miršta. Jei kasc ■' t 
nuo aršiojo 
sveiksta, tai
— taip retai pasveikimai pasi
taiko.

Priežastys — širdies vidun 
įsimetę ir širdies vidų trikdą 
mikrobai, kurie dažniausia bū
na vieni iš šių: — a) Gono- 
kokai, b) Streptococcus Hemo- 
lyticus mikrobai, c) Steptoco- 
ccus Viridans mikrobai. Rečiau 
užatakuoja širdies vidų Sta- 
phylococcus ar Pneumococcus 
mikrobai. Taipgi retkarčiais 
širdies vidų atakuoja Bacilus inf 
luenzae, Bacilus Friedlanderi, 
įvairios kitokios bakterijos.

2) Poaršio endokardito (angį. 
Subacute Bacterial Endocardi
tis) vaizdas bei viltis pasvei- 
kirno yra kitoki. Liga atakuo- 
-je širdį lėčiau, mat, kai žmo
guje yra daugiau atsparumo, 
tai kraujas pajėgia ilgiau at
laikyti mikrobų atakas. Nely
gioje kovoje tarp mikrobų ir 
kraujo leukocitų (kraujo poli
cijos), nors galutinai mikrobai 
pergali, bet visgi nevisada bū
na nugalėtojais.

Poaršio endokardito apraiš
kos yra maždaug tokios: Iš
pradžios ligonis jaučia lyg nuo tamstą, kad pagelbėtum man 
vargį, lyg nusilpimą., popiečiais mano rūpimu klausimu. Aš la- 
nedidelis karštis gali pasireikš- bai mėgstu žalius cibulius (svo- 
ti, šiurpas gali nukrėsti Ir ūpas gūnus) su silke, arba net ir šiaip 
pablogėja, kartais apima toks 
graudumas, kad ligonis prade
da verkti ir nežino, kodėl ver
kia. Tokie neryškūs simptomai 
daugelį suklaidina, net ir dak
tarui tikros padėties nelengva sa? Prašau apie tai paaiškinti 
pastebėti. Vėliau, ligai įsigalint, “Drauge”.
kaltais vidurius pradeda gelti, 
ir daug kas pamano, jog tai 
apendicitas; o iš tiesų tai su
krekėjusio kraujo kruopelytė 
atitrūksta nuo sergančios šir
dies piėvės ir kraujo srove nu
keliauja į blužnį ar kur kitur, 
ir ten įstrigusi sukelia didelę

ar česnakinių piliulių. Žinoma, čių galima gauti nervų depresi
ją, nosyje rinitą ar užsiblokavi
mą, skilvyje perdidį rūgštingu
mą ir visokius kitokius sukriki
mus. i 

Klausia J. J. — Turiu kažko-. 
kokią odos ligą. Daktarai sako, 
kad tai nepagydoma liga — pso
riasis. Dabar mano plaukai labai 
slenka. Argi nuo psoriasis gali-i 

' ma netekti plaukų ir praplikti?

Atsakymas J. J. — Psoriasis 
kaltininkas, 

ko 
gi

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9vai.- _____

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- I 
dien. uždaryta Kitu laiku susitarus. | 

Ofiso telefonas PR 8-322P
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

Telefonas: GRovehell 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.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir Archer) 
VAL.: kasdien nuo 2 iki.A vai. vak 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

truputį vartojant nepakenks, bet 
kas perdaug, tai sveikatai 
kenksminga.

Klausia P. U. — Buvau pas 
vieną ir pas kitą daktarą ir, 
sveikatos stovį patikrinę, rado 
peraukštą kraujo spaudimą. Pri
rašė man tokių mažų baltų tab
lečių. Nuo jų jaučiuosi lyg ge
riau, bent mažiau nervingas. 
Kai sustojau tas tabletes varto
jęs, vėl tas pats. Ir be daktaro nėra praplikimo 
naujo recepto vaistininkas man 
tų tablečių daugiau neduoda. 
Dabar vienas mano pažįstamas 
'irgi vartoja tokias mėlynas tab
letes nuo augšto kraujo spaudi
mo, kuriose yra Rauwolfia Ser
pentina ir dar kas. Jis tas tab
letes perka vaistinėje be recep
to. Ir aš vartoju tas tabletes, 
bet, man rodos, nuo jų lyg blo
giau. Sustojau vartojęs, pabū
gęs, kad nepakenktų. Ir prašau 
daktaro patarimo, ar tos tab
letės yra geros, ar ne.

Yra kitos priežastys, nuo 
plaukai slenka. Pavasariop 
daug kas šeriasi.

Iš laikraščių sužinojo 
savo mirtį

Rez. HE 6-1670 ;
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS j 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446

I Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 VVest B3rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 .<

I Rezid.- 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubiic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

į nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampa? 47 tos ir Damen 
Vai. kas 'ien nuo 6—8 vai 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. lr Kitu laiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. WAlbrook 5-3048

Avė. 
vak.

sutarti.

Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
id. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:80 

i—4 vai., trečiad.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpubiic 7-2290.

Vai.: 
penktad. __  .
vai. vak. šeštad. 
uždaryta.

*sl ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
K^^len popiet nuo 12—3 vai.—. ... vai.

DR. J. RIMDZUS
CHl ROPRACTOR

Headaches. Arthrttis, Rheumatlsm. 
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadway, Gary, 1 Indiana 
Valandos — pirmadieniais S Iki f 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą.

Telef. Office Gary: Gary 8858635
Res. Chicago BIshop 7-5833

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

keičia stiklas tr rėmus 
4455 S. California Avė. Y A 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia V. S. — Kreipiuosi į

su duona. Mano draugai mane 
net “žydeliu” pradėjo pravar
džiuoti, o kiti sako, kad svogū
nai silpnina širdį ir sudaro augš- 
tą kraujo spaudimą. Ar tai tie-

Sausio viduryje Temzės upėje 
I rastas jaunos moters lavonas. Pa
skenduolėje buvo atpažinta vieno 
Londono restorano padavėja Pau
line MacGee. Po lavono ištyrimo 
nutarta, kad P. MacGee mirties 
priežastys neaiškios. Ir šis nuta
rimas buvo spaudoje paskelbtas.

Pasirodė, kad nutarimas klai
dingas. Paulina iš laikraščių su-

> žinojo, kad ji mirus, o ji buvo gy
va, tad pasiėmusi savo gimimo 

; skubiai 
atvyko j teismą, kad šis atšauktų 
savo nutarimą, bet turėjo apsi- j 

l į vilti: teismo valdininkas Davis jai
TELEVIZIJAS i pasakė: “Labąį gaila, bet mes 

paprastas ir spalvotas nebrangiai tai- ' tamsta laikome legaliai mirusia 
sau. Už patarnav. vietoje $3.00. už | įaugome legaliai nurusią,
dirbtuvės darbą — 810.00 ir dalys nes koroneris nutaria, kad kas 

Pigios paveiksiinės lempos. nors miręs, tad tik aukštesnė teis- 
4549 W. ?9th pi 6-1963 mo instancija tegali jo nutarimą

I panaikinti. Kol aukstesnis teismas
to nepadarė, mes turime tamstą 
laikyti mirusia. Tamstos laimei ši 

j klaida paaiškėjo dar prieš laido- 
n AC'o+Mvr.o i. A (tuves. Jei paskenduolė bus dabarR ŠERĖNAS perkrausto baidus atpažinta, tamstai bus lengviau 
ir kitus daiktus. Ir iš toj-. Miesto pakeigti nutarimą p. MacGee ne. 

67DP1.PWA 5-8063 k&d teiSmaS Pri‘

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

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

Valandos pagal susitarimą
OH. ofiso HE 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--č., š.ešt. pagal sutartj,
sekm. uždary ta

vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 
Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Westem Avenue 

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

vai. ryto — 1 vai. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

_ South Westem Avenue 
nuo 11 vai. iki *1 vai.

11

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr. W. Ross Dr. L Seibutis

Inksto, pūsles ir šlapumo taką 
chirurgija

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

Valandos pagal susitarimą

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Penkt. tik 1—8 p. m. •
Trečiad. ir- šeštad. pagal sutartj.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

Atsakymas V. S. — Nėra jo
kių rimtų įrodymų, kad svogū
nai širdžiai pakenktų. Tačiau jei 
svogūnai valgytoją veikia afro- 
diziniai (jaudina lytinius orga
nus) , tai aišku, kad didina krau
jo spaudimą. Todėl, turintiems II 

_ __ t o___ _____ ____ . peraukštą kraujo spaudimą rei- I.
gėlą. Kartais skaudžios juodos kia vengti svogūnų ir česnakų,

I

J
OR. J. G. BYLA * BYLAITIS

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL. 8U8IT4RIMĄ 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street 

pirmad. ir ketvirtad. 1-4

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

reL

Vai.: _ ___
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

D- D

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.

Geriausios
Anglys ir Kūrenama Alyva 
Žemiausiomis Kainomis 
Geriausias Patarnavimas ! 

Telefonuokite MR. PETER P. RINKUS 
GRovehill 6-1000

Special Representative^Reiner (oal&Qil(ompany
47-ti Metai adresu — 1804 West 59th Street

Nervų-smegenų chirurgija, ligos
i

i

2737 WEST 71st STREET 
V'.landos tik susitarus 
TeL GRovehiU 6-3409

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-os lr Campbeil Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

LIGOS
5-2670.

Jei ne-
8-0001.

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

16132 S. Kedzie Avė. WA

Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterą ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbeil Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 lr 6—s vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p. nMarrt#

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU LR SMEGENŲ LIGOS 

5480 Sv.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 Iki . -----

Iną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kasdie-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
rel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą. 
--------------------------------------------------- 1 ■
Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASDNIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Strtet
Priima ligonis pagal susitarimą* 

Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehiU 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street

į Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 
UGO8

■ balandos: nuo 1-4 lr 8-8 vai vak.
t S.JCa— Ji i—  - _ v tt

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

Current Dividend up to 4%,%

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. tr kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
nrilm® narsi simltArlrn.

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namu-rez. tel. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOKIA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VATKU LIGOS 
2656 VVest 63 Street

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 Iki 
4:80: ant-, ir penkt nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik

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

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 We8t 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. lr <
Iki 8 vai. Trečiad. ir Mtt. ušdarvta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGE 

Vidaus llgoa
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offlso: PUllman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946

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

Tel. ofisą RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. lr penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namą 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos
5159 So. Damen Avenoe
Valandos pagal susitarimą

šeštadieniais nuo 1-4 vaL popiet 
_____ Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9406
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. res. HE 4-1150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2429 W. Marąuette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. ▼. lrTJkllv.v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. HaJsted Street
Tel. ofiso CA 8-0257, rez. PR 6-M59 

Rez. 6600 So. Artesian Avenne__
Vai.: 11 ▼. ryto iki S ▼. p.p., 8-7

----------------------------------------------------- Į

Perskaitę "Draugą", duoki 
♦p ii kitiems oasiskaityti.

I DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Stalgiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 6 valandoa ryto, kaadiea.

Split by PDF Splitter
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Altą sustiprins

BŪTINOS REFORMOS
Amerikiečiai verčia raudonuoti vokiečiu istorikus

William Chirer veikalas apie 3 Reichą sukėlė rūpestį vokiečių istorikų tarpe

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 27

Vasario mėnuo — mūsų tau 
tinės atgaivos mėnuo. Visose 
kolonijose vyko sėkmingi ne
priklausomybės paskelbimo mi 
nėjimai, ir dabar svarbu tą 
naujai sukauptą patriotinį ryž 
tą išlaikyti ir toliau ugdyti, 
kad jis dienos rūpestėlių slink 
tyje neišblėstų, bet lyg nuo 
aukšto kalno paristas sniego 
kamuolys vis augtų, didėtų, pa 
keliui triuškindamas laisvės 
kliūtis. *

Pradeda ryškiau spragėti ne 
sutarimų kibirkštys ir rūkti 
trinties dūmai ryšium su de
legacijos sudarymu pas JAV 
prezidentą. Visų pirma — tie 
nikeliai neturi niekam uždeng
ti ano svarbiojo įvykio. Viš
tas pas prezidentą buvo mūsų 
visų didis laimėjimas, tuo mes 
džiaugiamės, didžiuojamės ir 
esame visi dėkingi. Džiaugia
mės kartu su pavergtos Lietu
vos žmonėmis, nes visiems 
mums tai yra įrodymas, kad 
didžioji pasaulio galybė, demo 
kratijos ir laisvės sargas — 

Ą JAV — mus stipriai ir akivaiz 
džiai remia.

*

Kai kurie Lietuvos laisvės 
priešai jau ima trinti rankas, 
džiaugdamiesi, kad mūsų pat
riotinės grupės “susigrūmė” 
dėl Amerikos Lietuvių Tary
bos ir ypač kai kurių jos na
rių taktikos, ir dabar jau ma
nytų, kad tos institucijos pa
matai susiūbavo, kad griauna
mas tarybos autoritetas.

Taip nėra. Toksai laisvės 
priešų džiaugsmas būtų per 
ankstyvas ir toli nuo tikrovės. 
Amerikos Lietuvių Taryba at
liko svarbų vaidmenį dar tada, 
kai čia nebuvo kitų panašių 
patriotinių institucijų, ji yra 
pasiekusi eilę laimėjimų vėliau 
ir ji turi savo uždavinių atei- 

* čiai. Niekas Amerikos Lietu- 
vių Tąrybos, išskyrus Lietuvos 
laisvės priešus, nenori griauti. 
Priešingai .norima jos įtaką 
ir veikimą tik sustiprinti, pa
šalinant tas kliūtis, kurios truk 
d o jos darniai veiklai ir ja pa
sitikėjimui visuomenėje.

*
Jeigu kurie jos nariai neiš

laikė takto, tai dabartinis su- 
purtymas bus jiems proga sa
vo liniją persvarstyti, reviduo
ti, nukreipti didesnio ir sklan
desnio bendradarbiavimo kryp 
timi. Jei kuriame jos naryje 
pasireiškė nepataisomai dikta
tūrinės tendencijos, tai jį pa- 
siuntusioji grupė turi teisę ir 
pareigą tokį asmenį atšaukti

ir jo vieton pastatyti kitą, ku 
įio Laktas ir ryžtas dar labiau 
sustiprintų Alto įtaką ir veik
lą. Momentas yra perdaug svar 
bus, kad dangstytume pūliuo
jančias žaizdas vienon jas gy
dę. Būna valandų, kada orga- 
nzmui yra būtina net ir dides
nė operacija ir, ją padarius, 
organizmas naujai atsigauna; 
chirurgas čia ateina ne kaip 
priešas, o kaip gelbėtojas ir 
geradarys.

*
Kas dar mūsų Amerikos Lie 

tuvių Taryboje yra reikalinga 
reformų, tai informacijos biu
rų, sekretoriatų veikimas. Da
bar jų yra du: New Yorke ir 
Chicagoje. Abiejuos dirba žmo 
nės, kuriuos mes gerbiame ir 
vertiname, tačiau visas jų dar
bas yra būtinas pertvarkymas. 
Abiejų šių biurų išlaikymas me 
tams kainuoja daugiau kaip 
$10,000. Imkime paskutinį de
šimtmetį. Per tą laiką iš tų 
dviejų biurų neišėjo jokio žy
mesnio veikalo Lietuvos lais
vinimo reikalu, neduodama jo
kių pastovių informacijų lietu 
rių spaudai, nesudaryta jokių 
pastovių kontaktų informacijų 
perteikimui amerikiečių spau
doje, o tuo tarpu per tą de
šimtmetį tie Alto biurai lietu
viškai visuomenei kainavo per 
$100,000. Tai yra per brangus 
liuksusas dabartinėse sąlygo
se!

*
Mūsų vargšai studentėliai, 

džiūstą prie knygos universi
tetų salėse, negaudami jokio 
atlyginimo ir patys dar susi
ieškodami lėšas, per tą laiką 
jau devinti metai kaip regulia
riai leidžia “Lituanus”, kurio 
keliasdešimt egzempliorių spin 
di universitetų ir didžiųjų bib
liotekų lentynose, kai tuo tar
pu net jau priežodin įėjo, kad 
mūsų Alto biurai nieko kito 
neišleidžia, kaip tik pinigus. 
Tuos du biuru'reikia sujungti 
i vieną ir sutvarkyti taip, kad 
jie būtų kūrybingi Lietuvos 
laisvės kovoje. Kada okupan
tai tonomis verčia savo pro
pagandą ir per radijo stotis 
tėšk a raudonosios diktatūros 
agitac ją. mes negalime pasi
tenkinti anemiška savo infor
macijos ir organizavimo cent
rų vegetacija. Alto įtaka ir 
autoritetas milžiniškai paaugs, 
pravedus tas reformas, ko mes 
ir laukiame. Alto patyrimą jun 
giant su Lietuvių Bendruome
nės ryžtu ir energija, susilauk
sime gražių rezultatų laisvės 
kovoje. J. Pr.

V. ALSEIKA, Vokietija

pe žymių istorikų, tačiau blo
giausia, kad jie, girdi, nepagau
na laiko dvasios. Kai kuriose 
srityse (žiūr. “Die Welt” 1961 
m. 270 nr.) vokiečių tyrinėtojai 
savo įnašu yra pasižymėję. Štai, 
kas norėtų žinių apie Metterni- 
clią gali pasinaudoti Syrbik’o 

į veikalu, o kas gilinasi į Karo
lio V-jo laikotarpį, tam patar
tina pasiskaityti prof. Brandi 
knygą. Įdomu Prūsijos istori
ja? Čia jau be Rankės veikalų 
neapseisi. Visa blogybė yra to
ji: sunku nurodyti vokiečių pro 
fesoriaus knygą tuo atveju, jei 
kas susidomėtų Hitleriu, jo vyk 
dyta antisemitine politika, žy
dų persekiojimais, antruoju pa
sauliniu karu, pagaliau, NSDAP 
ar SS istorija.

Vokiečių istorikų tarpe ne
pastebėsi platesnio užmojo, ne
rasi žymesnių, su laikotarpio 
dvasios nušvietimais veikalų — 
biografijų apie politikus: Bis- 
mareką, Stresemanną, Erzber
gerį, Hindenburgą, Ebertą, Ra- 

Bethmanną-Hollwegą,

apie Weimaro respublikos žiu- 
• girną (Brecher), nacionalsocia
listinį valdžios užgrobimą (Bra 

■ cher, Sauer, Schulz), partijų 
galą (Mathias, Morsey), apie 

j “Fall Gelb” ar antrąjį pas. ka
rą (Hans-Adolf Jacobsen).
JAV tyrinėtojai knisasi vokiečių 

istorijoje
Svetimšaliai, ypač amerikie

čiai, jau nustelbia vokiečius ty
rinėtojus — toks šauksmas gir
dimas^ šių dienų Vokietijoje. 
Šiuo požiūriu daugiausia turi
ma galvoje pastarųjų 50 metų 
Vokietijos istorija. Keletas pa
vyzdžių — vienintelę biografi
ją apie Weimaro laikų vieną 
politiką. Erzbergerį, parašė jau 
nas amerikietis Epstęinas. To
liau seka amerikiečių darbai: 
Hitlerio biografija (Bullocks), 
apie totalitarinį valdymą (Han- 
nah Arendt), apie galios neme- 
zį (Wheeler Bennett), apie vo
kiečių valdymą Rusijoje (Alex. 
Dailin) ir kt.

Tie patys amerikiečiai, žmo-

Pradedama nepasi+iketi dolerio 
pastovumu

JAV išlaidos ir dolerio sveikata

j. vilutis

Buvęs valiutų karalius — J 
AV žaliaspalvis doleris — poka 
rio metais vis labiau ir labiau 
netenka sveikatos ir patrauklu
mo. Krašto viduje eilinis ame
rikietis, tik pirkdamas kurį di
desnį dalyką ar nekilnojamą 
turtą, gali pajusti, kad dolerio 
perkamoji galia yra gerokai su 
mažėjusi. Bet uolus taupytojas, 
kurio sąskaita bankelyje gra
žiai auga, o pusmečio gale pa
didėja palūkanomis, dažniausia 
nepastebi, kad geroka santau
pų vertė tolydžio vis slūgs
ta. Nelyg, kad piltumei grūdus 
į aruodą, o pro skylę grindyse 
jie nepaliaujamai byrėtų į po
grindį.

Bet užsienių biznieriai ir šiaip
I 
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kad, jei kas tyrinėja Streseman- banko aukso atsarga iš 22.7 bi- 

laikus .daugiau šaltinių ieš- lijonų nuslūgo iki 17.3 bilijonų, 
užsienių tyrinėtojų darbuo- 
Apie šį politiką išleista net 
svetimšalių tyrinėtojų darbų 
vos šeši vokiečių parašyti.

Kas čia darosi, klausiama Vo
kietijoje? Juk vokiečių moks
lininkai šiaip esą veiklūs, ta
čiau... jie gyvai reiškiasi kon
gresuose, radiofonuose ,bet juos 
rečiau sutiksi bedirbančius ar
chyvuose. Seniau mokslininkai 
paaukodavo savo privatų turtą, 
norėdami išleisti didesnę kny
gą. Šiandien mokslininkai gau
na įvairią paramą, tačiau di
desnių studijų vis trūksta. Kas 
čia kaltas? Atsakymas lengvai 
nerandamas ir tai kelia dar di
desnį rūpestį vokiečių tarpe. 
Neabejotina, William Shirerio 
veikalas šiuo požiūriu nulėmė

daugiausiai.

apdairūs dolerio taupytojai, ku 
rie turi pasidėję “žaliukų” juo
dai dienai, visai realiai įvertina 
pašlijusią dolerio padėtį. Jie jau 
maloniai žvalgosi į Vakarų Vo
kiečių markę bei Italų lirą, ne
kalbant apie Šveicarų franką, 
kurio sveikata jau ilgą laiką vis 
tebėra “geležinė”.

Dolerio smukimai

Kokios gi pagrindinės dolerio 
negalavimų priežastys? O gi tai, 
kad J. A. V-bės vis nepaliauja
mai užsieniuose išleidžia, inves
tuoja ir dovanoja daug daugiau, 
negu iš užsienių gauna. Užsie
niuose susikrovė didžiulės su
mos popierinių dolerių, o fede
ralinio banko aukso atsargos 
gerokai nuslūgo. Vien per pas
taruosius ketverius metus fed.

fb Katalikų pasauly linėje Šv. Andriejaus dela Valle. 
bažnyčioje atlaikė iškilmingas 
jubiliejines mišias.

William Shireris, parašęs kny 
gą apie trečiojo Reicho kilimą 
ir žlugimą ir vis tebeturįs di
džiulį pasisekimą amerikiečių 
skaitytojų tarpe tikriausiai ne
buvo nujautęs, kad jo, ne isto
riko, parašytas veikalas sukels 
tokį sąmyšį Vokietijos istorikų 
tarpe ir net privers juos rau
donuoti. Vokietijoje (čia turi
ma galvoje tik Vak. Vokietiją) 
jau nuo seniau kraštų kultūros 
ministeriai, profesoriai ir kiti 
intelektualai vis kelia reikalą 
daugiau gilintis į Vokietijos, 
ypač nesenos praeities įvykių 
studijas. Gi pasirodo, kad ne vo 
kiečiai, bet svetimtaučiai su
skato gilintis į Vokietijos pra
eities įvykius ir šioje srityje 
amerikiečių tyrinėtojai užima 
vieną pirmaujančių vietų.

Shirerio veikalui neteikia
respekto, bet...

W. Shirerio veikalas Vokieti- į 
joje pasirodė tik 1961 m. vėly
vą rudenį ir bematant atkreipė I
ne tik eilinių skaitytojų dėme- thenau, 
sį. Kritikai jame rado eilę ne- , Wilhelmą II-jį, Buelową, Ossietz nės, pamėgę Wild West istori- 
tikslumų, iškreipimų, net tik- kį, pagaliau ir Karolį Marksą, jas ir gangsterių įvykius bei 
rovės sužalojimų ir priėjo išva- Vos keliolika rimtesnių veikalų pagarsėję hollywoodinėmis fil- 
dos: knyga nėra verta respek
to... Tačiau čia pat iškilo klau
simas — raskite vokiečio para
šytą kitą panašią knygą, ku
rioje būtų paliesta tokia svar
bi tema. Štai čia ir prasidėjęs 
vokiečių, pirmoje eilėje istori
kų, raudonavimas. •

Atsirado ir priekaištų: kodėl 
vis vokiečiai šaukia “ne, taip 
visai nebuvo”, kai tik svetimša
lis tyrinėtojas paskelbia kokią 
studiją apie Reichswehrą, apie 
nacionalsocialistinę ideologiją, 
apie Hitlerį ir apie kitus Vo
kietijos nesenos istorijos įvy
kius. Kai dabar Vokietijoje 
prieš akis guli William Shirerio 
storoji knyga su įprastine svas 
tika tamsiame viršelyje, tai su 
sirūpinę 
išvados: 
ga nėra 
bet tai, 
istorikų, 
todais ir savo dvasiniu lygiu 
sugebėtų nurodyti svetimšalių 
pseudoistorikų ar šiaip istori
jos mėgėjų klaidas. Iš viso, e- 
są, blogi reikalai su dievaite 
Klio, istorijos mūza, — Rau
kės ir Mommseno kraštas da
bar jai jau virto tikra provin
cija...
Hitleris vokiečių istorikams

tabu

no 
ko 
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14 
ir

Kardinolo testamentas

Vatikano dienraštis “L’Osser 
vatore Romano” paskelbė jau 
mirusio kardinolo Cicognani dva 
sinį testamentą, kuriame kardi
nolas dėkoja visiems, kurie jam 
darė gero gyvenime, atsiprašo 
už savo netobulumus ir trūku
mus ir ypatingai išreiškia savo 
giliausią ištikimybę ir pagarbą 
Bažnyčiai ir aukščiausiajam ga 
nytojui — popiežiui. Visa savo 
nuosavybę kardinolas paliko ca 
ritatyviniams tikslams ir bažny 
tinėms institucijoms jo numylė
tose vyskupijose Faencoje ir 
Brisighelloje.

Ukrainiečių katalikų 
arkivysk. kankinys

Romos vyskupų sukaktis

Šv. Tėvo vyriausias vikaras, 
paskirtas jo vardu valdyti Ro
mos miestą ir vyskupiją, kar
dinolas Luigi Traglia, atšventė 
savo 25 metų vyskupavimo ju- 
bilėjų. Vyskupu konsekruotas 
jis buvo 1937 metais sausio 6 
d. ir kardinolu pakeltas 1960 m. 
kovo 28. d. Ta proga Romos 
ganytojas kard. Traglia, sausio 
6 d. šv. Joakimo bažnyčioje at
giedojo iškilmingą padėkos Te 
Deum ir sausio 14 d. savo titu-

Keista, bet vokiečių istorikų 
tarpe rasime ne daugiau kaip 

.vieną tuziną rimtesnių pajėgų, 
, kurios lig šiol savo studijų ly
giu šį tą svaresnio įnešė į Vo- 

i kietijos naujosios istorijos la- 
'pus. Čia minėtini Gerh. Ritte- 
rio veikalai apie politinį meną 
ir karo vedimą, antinacinį pasi
priešinimą ir Goerdelerį, profe
sorių Conze (vokrpdių - lenkų 
santykiai pirmajame pas. ka
re), Hubatsch (admir. štabas) 

į ir Fischerio (kaizerinės Vokie
tijos karo tikslų politika) vei
kalai. Iš jaunesnių tyrinėtojų 
daugiau verti dėmesio veikalai

i

Žinoma, esama vokiečių tar-

mif dramomis, parašė ir išleido 
kapitalinius veikalus apie “Vo
kiečių Reichswehrą ir respubli
ką”, “Politines Meinekės idė
jas”, “Ūkį ir politiką Vokietijo
je 1815 — 1871 m.”, “Konser
vą tyvinius judėjimus tarp kai
zerinio Reicho ir nacionalsocia- 
lizmo”. Taip, dabar vokiečiai 
pripažįsta, kad kai kurie tų vei
kalų jiems atrodo pragmatiš
kai, net naiviai parašyti, bet 
esą, ar pakanka 
skaičiuoti ir nieko 
ti?
Istorikai aktyvūs

Dabar esanti tokia padėtis,

kitų klaidas 
savo neįneš-

radiofonuose

kritikai prieina tokios 
ne, toji Shirerio kny- 
paties pykčio šaltinis, 
kad trūksta vokiečių 
kurie moksliniais me-

Prez. Kennedy drauge su pulk. Gienn apžiūri kapsulę. (UPI)
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JAV ukrainiečių katalikų arki

vyskupų metropolitas Senyšyn ga- 

. nytojišku laišku kreipėsi j savo 

tautiečius visame pasaulyje, kvies

damas vasario 18 d. ypatingu bū

du atžymėti Ukrainos kankinio 

Lvivo arkyvvskupo Slipyi 70-sias 

amžiaus metines. Arkivyskupas iiiiiiiiiiiiiiiiuii 

i Slipyi buvo sovietų areštuotas 

1945 metais ir išvežtas j Sibirą. 

Atlikęs aštuonerių metų bausmę,; 

ganytojas iš naujo buvo teisia

mas Maskvoje ir Kieve ir vėl pa

smerktas dėl tariamų “nusikalti

mų prieš sovietinę vyriausybę”. 

Daug kartų komunistai arkivysku

pui Slipyi siūlė laisvę ir pelningas 

vietas, kad tik atsisakytų nuo 

Romos bažnyčios ir prisijungtų 

prie Maskvos ortodoksų patriar

chato. Minėdami šio Bažnyčios ir 

Ukrainos kankinio 70-tas amžiaus 

metines ukrainiečiai nori atkreip 

ti viso laisvojo pasaulio dėmesį į 

sovietų žiaurumus.

Vienuolynas Švedijoj

Apaštališkasis delegatas Skandi

navijoje Mons. Bruno Heim sek

madienį iškilmingai pašventino se- 

l»crų karmeličių naujo vienuolyno 

kertinį akmenį. Vienuolyna-s yra 

j statomas Glumsloev, Vidurinėje 

Švedijoje. Tai bus pirmas kon- 

templiatyvinis vienuolynas po re

formos Švedijoje.

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS
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nendres ir sustoja prie sauso stuobrio. Toks turtin
gas jeigu užsispirtų, tai šią mergionę, kaip stirną, 
prieš save patiestų.

Gaudižadą ima svaigulys — Eigela pamažu iš- 
brenda. Šypso savimi pasitikėdamas. Ir vis varsto 
žvilgsniu mergelę: jos kojas vandenyje, rankas, dai
laus sudėjimo lankstymąsi.

„Tai ka dabar nari?” — galop klausia Lirga 
juokdamosi.

„Ka nari!”,— žvengia kareiva.
„Eš gi klausiuo!”
„Ale nejau nežinatumbei ?”
„A iš kur galėt ja žinati?”
„A-a-a-a!” — Eigela žvengia dar šėlsmingiau.
Lirga, apsimesdama supykusi, kultuve tykšteli 

vandens jo pusėn.
Eigela

krust. Tik vis įbedęs į ją tamsias akis.
„Esi mana materė.”
Mergiotė tik žydi juoku, tik žiburiuoja kibirkš

čiuoja akimis.
„Būsiuo, kai šitas stuobris suožaliuos,” — jos 

balse mėgavimasis.
„Tava tėvan šnekinsiuo.”
„Saniai raikėja. A nūnai jau vėluo,” — jos balse 

padažnėjęs alsavimas.
„Vėluo?” — kareiva kaitina mergą, įbedęs į ją 

tamsiai rudas akis.
„Vėluo,” — jos balse jaudinimosi priedūsis.
„Eš makėsiuo tava tėvan paršnekėti. A ne, tave

(Tęsinys)

Eigela turįs įlankon atsirasti kiekvienu metu: 
šitos eldijos atsiimti, kaip yra sakęs. Ne ko kito Bu
kantas čia dabar ir lūkuriuojąs.

Gaudižadas sujuda eiti; dėkui, dėde, už bičiu
liškus žodžius. Liki su dievais ir būki sveikas.

Palieka įlankoje Bukantą ir eina. Jau paežerėje 
lyg ne taip. Kodėl jis šįryt neišjojo Vilnion?...

Girdėti — kultuvė skanduoja. Velėja, tur būt,
Lirga. Ją gi pirma matė su kultuve. Skanduoja — 
nematyti per uosius, tik spėja — ten Maudyklėse ar 
šiupšino pakrantėje...

Uosių aukštos viršūnės, lyg pavargusios, lėtai 
šiurena...

Ties žilvičiais vytvyčioja kregždės, strėlėm įstri
žai pralėkdamos...

Taip, Lirga skalbia. Ji velėja, skanduodama kul
tuve. Netoli to sauso stuobrio.

Gaudižadas prisėlina kiek begalima arčiau.
Stebi. Ogi gražu į ją žiūrėti.
Bet iš įlankos išplaukia Eigela, tur būt, ta nau- ____

jąja eldija. Žydriai balzganame ežere pasisuka lanku ^kalbinį ir švaistosi, neva taikydama užduoti vilioto- 
ir atsiiria tiesiai čionai.

I Gaudižadui žiauru matyti — turčius iriasi paliai,

nors ir visu šliūkšniu aplietas — nė

Į
naktin išvagsiuo.”

„Akins išdraskytja!” — išraudusi Lirga griebia

Tuo tarpu užsienių pretenzijų 
dydis į JAV auksą nuo 15 bi
lijonų paaugo iki 19.4 bilijonų. 
Jeigu užsienių dolerio laikyto
jai dabar pareikalautų iškeisti 
popierinius dolerius į auksą, tai 
dolerinis bankas pritrūktų 2.1 
bilijonų dolerių aukso. Jei prie 
šio trūkumo dar priskaityti tą 
aukso kiekį, kurio reikaluja lai- 
kj u. atsargoje įstatymas, bū
tom 11.4 bilijonų, tai dabarti
niu metu federalinis harkna 
trūksta 13.5 bilijonų aiiksn,

Vien tik 1960 metais JAV ir 
jos piliečiai išleido užsieniuose 
10,2 bilijonų dolerių (kurių tar 
pe 3 bilijonai kariškų išlaidų 
ir 3 9 bilijonai užsieninių inves- 
tavimų). Tuo tarpu iš užsienių 
prekybos, turizmo ir kt JAV 
pernai gavo tik 6.4 bilijonus 
dolerių. Taigi mokamasis balan
se- buvo 3.8 bilijonai deficito, 
ku> o dalis buvo padengta iš 
aukso rezervo.

- kylė, pro kurią byra auksas

Viena iš didžiausių skylių, 
pro kurią labai daug nutekėjo 
Fort Knox laikomo aukso re
zervo, tai vadinamoji “pagalba 
skurstantiems, ekonomiškai at- 
silikusiems bei komunistinės ag 
resijos gresiamiems kraštams”. 
Per 16 pokarinių metų pro šią 
skylę nutekėjo į užsienius dau. 
giau kaip 85 bilijonai dol. Dar 
ir šiais biudžetiniais metais 
(1961.7.1 — 1962.7.1) bus šiam 
reikalui išleista 4 bilijonai dol

(Nukelta į 4 psl.)

stebi lyg sukaustytas. Tikrai, Lirgos jau spėta su 
Eigela iš arti apsiuostyti.

Mato, kaip kareiva įsidegęs — net begėdiškai- 
Ilgiau neištverdamas, Eigela staigiai ją griebia ir ap
glėbia, kaip didelis liepsningas gaidys vos tespėjusią 
užaugti vištelę.

„Eš tau šalin!” — patinas aistriai lanksto ir tar
šo Lirgą.

Gindamosi ji neva šūkčioja barnį, bet tokiu sal
džiu, dūstančiu ir užsikertančiu balsu. Gi Lirga 
džiaugsmingai visa verda, lanksti ir neršti!...

Gaudižadui svyla ir temsta akys. Jam suveržia 
krūtinę. Jis suspaudžia kumštis iki sopulio, nagams 
įmygiant delnus. Jau šoks prie jų ir nežinia kas bus. 
Bet ištveria nekrustelėjęs. Tik susyk pasidaro labai 
koktu.

Gaudižadą nupurto kraupulys. Jis nusigręžia ir 
atsargiai slenka nuo jų tolyn.

O argi verta? Būtų paskutinė kvailystė čia muš
tis dėl jos. Karčiai šypteri. Ale kaip galėjęs tiek zy
lioti paskui šitą? Surišti save su ja visam gyvenimui? 
Dėl tokios atsakyti Mindaugo ir Vilnios? Atsisakyti 
žygių į tolimąsias šalis?...

Baigta su tokia! — atsikvepia Gaudižadas, bris
damas per žolę. Nuo dabar jau tik katras sau.

Grįžęs Vilnion, išsišnekės su Tauralga. Papasa
kos — ir jau ne kaip priešui: jau susitaikomai, ranka 
numojamai. Mergos apkerėtas Tauralga šito nedova
nos: tokio pasityčiojimo, suvedžiojimo ir apgaulės. 
Tegu tad abu turčiai, juodos kasos apsuktom galvom, 
lupa vienas antram akis ir stveria vienas antro gerk
lę. Dėl ko gi jam dabar ilgiau ėstis su anuo kernezu! 
Vis dėlto anas
iš aukštuomenės priešą dėl to, kas jau praėję ir nu
trūkę ?...

stiprus priešas. 0 kur protas turėti

jui. „Šalin iš tja!”
Gaudižadas, skaudžiai sukrėstas ir silpsterėjęs,; (Rua daugiau)
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KELIONĖ PER LIETUVĄ SU B. KVIKLIU

Reportažas iš turtingo lietuvio buto

užrašomas į lapelius ir dedamas 
į kartoteką.

Renkant medžiagą šiam vei
kalui buvo išstudijuoti visi “Au 
šros”, “Varpo”, “Tėvynės Sar
go” numeriai (Pennsylvanijos 
u-to bibliotekoj), naudotasi Pa
ryžiaus, Romos (lenkų) ir kai 
kuriomis Vokietijos bibliotekų 
knygomis, Pasaulio Lietuvių Ar 
chyvo medžiaga, dr. Račkaus, 
prof. Kolupailos ir kitų biblio
tekų bei asmenų leidiniais, do
kumentais, fotografijomis.

Savo akimis pamačiau ir kai 
kuriuos leidinius išleistus sovie-

Chicagoje mes jau turime 
daug turtingų lietuvių. Vieni 
jų savo turtų dalį Įamžina Mi
lijoniniam fonde, antri — pom
pastiškuose inžinierių baliuose, 
treti skiria premijoms, dailinin
kų kūriniams, studentų stipen
dijoms ir t.t. žodžiu, kiekvienas 
individas žėruoja savo šviesa, 
savitus spindulius skleidžia.

Aną vakarą sustojau pas vie
ną turtingą lietuvį—Br. Kviklį, 
5747 S. Campbell. Jo turtai įpi- 
lietinti ne bankų knygutėse, ne 
namų prabangoje, bet knygose. 
Tūkstančiai tomų knygų jo na
muose, sienos vien knygų len- i tinėje Gudijoje. Gudų mokslinin 
tynomis apstatytos. Čia senieji kai drąsesni, jie įrodo, kad Gu- 
Amerikos lietuvių leidiniai, N. dijoje yra likę lietuvių. 1960 m. 
Lietuvos literatūra, tremties ir Minske išleistas ir lietuvio isto- 
išeivijos knygos, vertingesnioji ' riko prof. Jablonskio paruoštas 
okup. Lietuvos literatūra, kai Lietuvos statutas. Keista, bet 
kurie leidiniai, išleisti Gudijoje, Gudijoje laisviau kvėpuoja lie- 
Vokietijoje ir 1.1.

Br. Kviklys virš 10 metų kaip 
gyvena Amerikoje. Per tą laiką 
jo atostogos, laisvalaikiai, šven 
tės praleistos ne kurortuose, pa 

■ plūdimiuose ar linksmose kom
panijose, bet tarp knygų. Nuo 
jaunų dienų pamilęs Lietuvą, 
jos praeitį ir grožį, jis ir trem 
ties dienas paskyrė Lietuvos 
praeičiai tyrinėti ir visą surink
tą medžiagą pasiryžo įamžinti 
didžiuliame veikale “Mūsų Lie
tuva”, kurį 3 tomuose išleis 
Liet. Enciklopedijos leidėjas J. 
Kapočius. /

Vartau tos knygos rankraš
čius. 2,500 mašinėle rašytų la
pų. Atskirai apskritimis ir val
sčiais suklijuota 3,000 įvairiau
sių Lietuvos vietovių fotogra
fijų. Kai kurios jų siekia pasku 
tinius metus.

I

Kaip reikėjo atrinkti tą medžią 
gą iš šimtų ir šimtų tomų įvai
riausių knygų, leidinių, žurna
lų? — klausimas kyla prieš 
mane. Br. Kviklys mano parodo 
didelę, plačią kartoteką. Joje 
tūkstančiai lapelių surinkta pa
gal vietoves. Per 15 metų, se
kant įvairiausią literatūrą ir 
spaudą, kiekvienas surastas vei 
kalui reikalingas šaltinis buvo

tuvis.
Valandėlę pasėdėjęs su 

i Kvikliu, mes labai paskubomis 
jau buvom prabėgę gražiąją Lie 
tuvą, o aplink mus staiga išsi
rikiavo aukštoka krūva knygų. 
Kiekvienam charakteringesniam 
knygos sakiniui paremti, Br. 
Kviklis nešė veikalus, kurių ži- 

i niomis pasiremiant, tie ar kiti 
į faktai aprašyti.

Sustojom prie mano gimtosios 
i Biržų apskrities. Bematant bu
vau apkrautas seniai užmiršto
mis knygomis: M. Yčo, K. Ša- 
kenio, Akiro Biržio ir kitomis, 
kuriose neprik’ausomybės me
tais buvo aprašytos įvairios tos 
apskrities vietovės.

Įdomu, kad pats veikalas nė
ra sausas, vien datomis ir var
dais išmargintas. Kiek daug ja
me legendų, linksmų ir liūdnų 
nuotykių, poezijos gabalų. Net 
sena sukilimų metų sukilėlių ir 
baudžiauninkų poezija į jį įves
ta. Beskaitant įvadą į Saločių 
aprašymą, pamatau šiuos Tado 
Kosciuškos žodžius: “Dabar Lie 
tuva ties Saločiais žūna, ties Sa 
ločiais ji ir kils”.

Pranašystė išsipildė. 1919 Ne 
priklausomybės kovų, smarkiai 
įsiliepsnojusių ir Saločių apylin

Br.

i

Pradedama nepasitikėti
(Atkelta iš 3 psl.)

I

sukakties minėjime vasario 25 d. Marijos Aukštesnio- 
> ir J. Kuzmickienė, dešinėje

Seselių kazimieriečių bendradarbių 50 metų s...................V -
sios mokyklos salėje daro pranešimą V. Paukštienė (aukštai kairėje) __ __________ ,_____
krašte, sėdi D. Kamm; žemai kairėje: M. Bankevičienė (Banky), O. Juščienė ir kt.: dešinėje M. 
Rudienė kalbina savo dukrelę, amžiną seselių narę.

Naujasis jūrų skautijos na
rys, Bostono jūrų skautų vieti- 
ninkija, Kalėdų gerojo darbelio 
sąskaiton, Vokietijoje paremti 
jūrų skautus, pasiuntė $7.00

lAjDflinfl^S
TV-RADIJAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam žemiausios kainos ir garantija
|332_1 S. Halsted St - CLlFFSKX4-5665Į

I KAJETONAS STELINGIS
I * 4837 West 14th Street Club
p Tel. TO 3-9517 — Cicero, Illinois
| Turės oficialų atidarymą savo užeigos — 14th Street 

Club, kovo 2, 3, 4 dienomis ir vakarais. Muzika,
| užkandžiai ir kiti pasilinksminimai. Prašau visus 1

kėse, laukuose Lietuva kilo. To
se pačiose apylinkėse ji ir vėl 
bandė kilti 1944-51 metų Lietu
vos partizanų kovose.

“Mylėk Lietuvą iš tolo, visa 
širdim, visais jausmais”, daina
vo tremtyje Bern. Brazdžionis. 
Br. Kviklys su savo veikalu 
“Mūsų Lietuva” tą “Lietuvos 
meilę iš tolo” mūsų širdyse dar 
labiau .kaitins, nes jis atveria 

' tos gražios šalies gražią ir gar
bingą praeitį amžių bėgyje, ku
ri išaugino nemarius sūnus ir 
dukras, nesilenkiančius prieš jo 
kius okupantus ir svetimas įta
kas sunaikinti savitam lietuvių 
tautos charakteriui, kuris am
žių kovose subrandintas ir už
grūdintas.

Tenka tik prašyti leidėjo, kad 
ši brangi medžiaga leidžiant 
knygą nebūtų apkarpyta ir kad 
būtų panaudota kaip galint dau 
giau fotografijų!

Maloni šiluma mane gaivino 
išėjus iš “turtingo’’ lietuvio Br. 
Kviklio namų, kur ne konjakas 
ar alus pokalbius puoselėjo ir
jungė, bet knyga ir nemarioji • mę, ir p. V. Adamkavičius per- 
Lietuva. VI. Rmjs j leido savo žodį dr. P. Grigai-

i

PAREIŠKIMAS LIETUVIŲ VISUOMENEI

Amerikos Lietuvių Delegaci- čiui, kuris buvo pasiruošęs pra
jos atsilankymas pas prez. J. F. bilti.
Kennedy yra Įvairiai aprašytas 
lietuvių spaudoje. Neliečiant 
skelbtųjų pranešimų autentišku 
mo, jaučiame pareigą atsiliepti 
Į Naujienų dienraščio, Apžval
gos skyriaus, vasario 24 ir 26 
d. pagrindinius teigimus, kurie 
visiškai prasilenkia su tiesa.

1) Naujenose delegacijos na
riui p. V. Adamkavičiui grubiai 
primesta, kad jisai melavo pa
reikšdamas, kad, jam tariant 
žodį, prez. prašęs paaiškinti Va 
sario 16 prasmę.

2) Naujienų apžvalgininkas 
tvirtina, kad p. šimutis neprašė 
prezidento tarti žodžio. Deja, 
turime vėl patvirtinti, kad gir
dėjome ir matėme, kaip delega
cijos pirmininkas p. Šimutis 
kreipėsi į prezidentą, prašyda
mas padaryti pareiškimą.

Reiškiame pagarbą

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

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

Telef. VVAIbrook 5-5121

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms,

St. Barzdukas, dr. A. Nasvytis, krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su- 
Jonas Jasaitis, Z. Dailidka,

Alg. Rėželis
(

sitaupęs pinigų, tau jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

Red. pastaba. Pranešimą, til
pusi Drauge vas. 17 d., iš Wa- 
shingtono yra davęs telefonu 
pats Alto pirmininkas L. Šimu
tis. Kas sakė netiesą, Naujie
nos tepasiieško savo namuose.

I • ’•

I

Mes žemiau pasirašę Amer. 
Liet. Delegacijos nariai, dalyva
vę audiencijoje, pareiškiame, 
kad Apžvalgos rašytojas dr. P. 

■ Grigaitis prasilenkia su tiesa, 
klaidindamas lietuvių visuome
nę bei pajuokdamas delegacijos 
narius. Mes girdėjome ir matė
me, kaip prez. Kennedy kreipė
si į kalbėjusį su prašymu pa
aiškinti Vasario 16-sios reikš-

GIIADI.VSKAS
J. G. TELEVISION CO.

Zol2 W. 47th St., FR 6-1998 
rv RADIJAI HI-FI. VRSINTT*VAl 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

HI-FI.

r
NAMAMS PASKOLOS

MUTUAL JŽX,/SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicag®, 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginio 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

J
Kas tik

Viską p
turi gėrę skonį, 
erka pas Lieponj!

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

pagalbos, Vak. Vokietija — 3.6 
bil. dol. ekon. ir 1.0 bil. doL 
karinės pagalbos, Jugoslavija
— 1.4 bil. doL ekon. ir 0.7 bil. 
dol. karinės pagalbos, Olandija
— 0.9 bil. dol. ekon. ir 1.2 bil. 
dol. karinės pagalbos, kitos vals 
tybės — 4.5 bil. dol. ekon. ir 
4.3 bil. dol. karinės pagalbos.

Rytų Europos valstybės — 
Lenkija, Sov. Sąjunga ir kit

Ekonominė ir karinė pagal
ba ligi šiol buvo teikiama kam 
reikia ir kam nereikia, tikriau 
sakant, kas jos nevertas. Mil
žiniškas sumas dolerių gavo ne 
tik Amerikos sąjungininkai, bet 
ir paraudę “neutralieji” ir net Į 
priešų stovykloj esančios vals
tybės (Lenkija). Beveik kiek
viena valstybė šiokiu ar tolau 
pretekstu išgavo iš JAV kiše- J'5, biL dok P*
nės gerokas krūvas doL

Labai dažnais atvejais 
dolerių sėja neatnešė jokio 
liaus.

ŽEMIAUSIU
NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

NUOŠIMČIU
IB G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

i

I

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

i galbos. Artimųjų Rytų ir Pie
tinės Azijos valstybės gavo iš 

ata JAV — 12.8 bil. dol.
der-

Pietų Vietnamui, saugojant jį 
nuo raudonųjų grėsmės, Ameri
ka sukišo kone 2 bilijonu dol. 
Bet iki šiol ši grėsmė net pa
didėjo. Dvigubai daugiau sukiš
ta Pietų Korėjai, siekiant su
kurti stiprią, prieškomunistiš- 
ką, demokratišką valstybę. Ta
čiau ir ten viena valdžia ver
čia kitą ir valdėsi diktatūriš- 
kai. Jugoslavija gavo, per 2 bi
lijonu dok, kad būtų neutrali. 
Tiek pat gavo iš JAV ir “neut
ralioji” Indija.

Daugiausia tos pagalbos (e- 
konominės ir karinės) gavo Va
karų Europa — 40 bilijonų dol. 
Stambiausi gavėjai buvo: Pran
cūzija — 5.4 bil. dol. ekonom. 
ir 4.3 bil. dol. karinės pagalbos, 
Didz. Britanija — 6.5 bil. eko
nom. ir 1.2 bil. dol. karinės pa
galbos, Italija — 3.1 bil. dol. e- 
konom. ir 1.9 bil. dol. karinės

Pietų Amerikai JAV valdžia 
davė gana santūriai. Joms vi
soms teduota 3.4 bilijono dol.

Dolerio sveikatą taip pat la
bai silpnina ir nepaprastai di
delės karinės išlaidos. Jau per 
eilę metų JAV savo ir kitų kraš 
tų apsaugai kasmet išleidžia 
apie 46 bil. dolerių. Sąryšy su 
padidėjusia tarptautine įtampa 
dėl komunistinės agresijos atei
nančiais biudžetiniais metais 
karinės išlaidos numatomos net 
48 bil. dol.

Trečia didžiulė dolerio liga 
— tai retai kuriais metais su
balansuojamas federalinis biu
džetas ir sąryšy su tuo vis di
dėjančios valstybės skolos. Ne
tenka aiškinti, kad biudžeto ba
lansas būtų vienas pagrindinių 
veiksnių sustabdyti dolerio ver 
tės nuolatinį smukimą, o taip 
pat suteiktų užsienių dolerio 
laikytojams didesnį

i mą jo verte.
pasitikėji-

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

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

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

aikštės jūsų

patogumui

Dvi automobi

liams pastatyti SMKS

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet. šeštad:eniais nuo 9 vai- ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEVVTCH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEIVICII Jr., 
President

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

Vedėjas J. LIEPOMS

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 tVestern Ave. krautuvė

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS P«T4LFAS!

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

4 72%

STzVNDARD 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION c p—1
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Virginia 7-1141

Naujas aukštas dividendas
mokėti ant investavimo sąskaitų s ne Vas
4N1GAJ ĮNEŠTI IKI IS D. PELNO tiUOSIMCIUS NUO 1 D- * 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d,
ir KETV.............................9 v. r. iki S p. p. į
ir PENKT. .....................9 v. r. Iki 5 p. p. J

9 v r Iki 12 v d Trečiad uždaryta, i
VALANDOS: antrad

ŠEŠTA D
pš-;

f Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Vieno Birželio pastatymas
1962 m. vasario mėn. 11 d., 

minint Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį, Los Angeles 
Dramos Sambūris suvaidino J. i 
Naumiestiškio dviejų veiksmų 
dramą — “Vieną birželį”. Re
žisavo Juozas Kaributas.

miškus, tęsti partizaninę kovą 
prieš pavergėjus.

Šiam, kad ir trumpam lietu
vių tautos tragedijos pavaizda
vime, buvo gerų ir blogų mo- į 
mentų. Vietomis aktoriai su aiš 
kiu vidiniu atsipalaidavimu, jau 
triai ir nuoširdžiai išgyveno vei 
kalo aplinkybes. Tačiau kai kur 
jautėsi stoka įsijautimo, pasi-' 
tenkinta vien išoriniu jausmo 
pavaizdavimu. Tos vietos pra
skambėjo neteisybe. Kaip daili
ninkas, norėdamas išreikšt dro
bėje savo vidinio regėjimo ska
lę. rūpestingai maišo dažus, kad

Veikalas trumpas, nesudėtin
gas. Siužetas — žiupsnelis skau 
džių brutalios sovietų okupaci
jos prisiminimų. Parodyta ti
pinga lietuviška Buivydų šei
ma, kuri, kaip ir tūkstančiai a- 
nais metais kitų, išgyvena vi
sas sovietų valdžios užmačias, paveikslas turėtų gražias, sod- 
Duktė (E. Dovydaitienė) išva- rias spalvas; kaip muzikas, no- 
roma "iš universiteto, malūnas 
atimamas, Buivydas (VI. Gilys) 
ir Buivydienė (J. Peterienė) iš
vežami Sibiran. Net senelio (J. 
Kaributas) sunkiai per ilgą gy
venimą sutaupyti pinigai kon
fiskuojami. Berkis (V. Dovydai 
tis), sovietinės valdžios patai
kūnas, purvinais batais nori su 
trypt skaisčios lietuvaitės sie
lą, kruvinais nagais apkabint 
jos liemenį ir užkariaut jos šir
dį. Mergaitę išgelbsti buvęs ka
pitonas Audronis (J. Šiupinys). 
Įpykęs Berkis, su ginklu ran
kose šoka prieš Audronį ir be- 
sigrumdamas, savo paties gink
lo peršautas, krinta. Buivydai- 
tė su Audronių pasitraukia į

I

rėdamas išliet pasąmonėj gimu
sią melodiją, renka, derina a- 
kordus, taip ir aktorius, norė
damas perduot vaidmens jaus
mus, turėtų atidžiau išstudi- 

j juot jausmų prigimtį, pažinti 
i fizinius atitinkamų jausmų ju

desius ir tik tada pateikti žiūro 
vui tų jausmų paveikslą.

Reikia pasakyt, kad Los An- Į 
gėlės lietuviškoji publika Dra-1 
mos Sambūrio darbus giliai veri 
tina ir į vaidinimus gausiai lan
kosi. “Vieną birželį” buvo ant
ras šio sezono pastatymas. Su 
nekantrumu laukiame trečiojo, 
bene paskutiniojo šiame sezone 
— J. Gliaudos “Čiurlionio”.

N.

I

A.

M O SU KOLONIJOSE
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vėiui ir tapo “amerikoniškomis 
dešrelėmis”. Šiandien turime pa 

Nepriklausomybės minėjimas kankamai išsilavinusių žmonių
Smarki pūga, siautusi vasario 

18 d., neatbaidė šimtinės Lietu
vos laisvės liga sergančių tau
tiečių, kurie per sniego pusnis 
atvyko dalyvauti nepriklauso
mybės atstatymo minėjime.

9 vai. 30 min. iš ryto kun. 
J. Kupris, Šv. Kazimiero para
pijos klebonas, laikė pamaldas 
už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės ir pasakė dienos rimčiai ir 
svarbai pritaikintą pamokslą. 
Laike pamaldų grupė moterų 
giedojo lietuviškas ir gregori- 
nes giesmes. Tenka pastebėti, 
kad jau kuris laikas ir per lie
tuviams skirtas pamaldas nebe
sigirdi lietuviškos giesmės, nes 
nėra choro.

3 vai. p.p., šv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyko iškilmin
goji ir meninė minėjimo dalys. 
Garbės prezidiumą sudarė: prel. 
M. Krupavičius, kun. J. Kupris, 
MIC, prof. J. Šimoliūnas — se
nesnės kartos atstovas, Vyt. F. 
Kapočius — jaunesnės kartos 
atstovas ir Vikt. Kažemėkaitis, čius perskaitė rezoliuciją, kuri 
Alto sk. pirm. Minėjimas prade minėjimo dalyvių buvo priimta 
tas JAV himnu, kurį sugiedo- ir vėliau išsiuntinėta JAV vy- 
jo Ida Tamulėnienė. Maldą su- riausybės ir kongreso nariams, 
kalbėjo kun. J. Kupris. Žurna
listas Vyt. Kapočius perskaitė

Racine. Wis.

visose srityse, kurie gali sėk
mingai vesti laisvinimo kovą, 

•tik reikia žiūrėti, kad aplinka 
mus nesuvirškintų, kaip jau y- 
ra atsitikę anksčiau.

i
Nepriklausomybę atkovojome 

su palyginti mažomis aukomis. 
Turėjome apie 5,000 nuostolių, 
įskaitant ir sužeistuosius. Da
bar, tauta besipriešindama nau
jam okupantui neteko vien apie 
160 tūkstančių partizanų, jau
niausių ir sveikiausių vyrų ir 
moterų. Bendri tautos nuosto
liai siekia 800 tūkstančių žmo
nių. Tačiau nelaimė stiprina tau 
tinę sąmonę. Toji nelaimė pa
lietė milijonus buvusių laisvų 
žmonių, kurie yra bendri mūsų 
sąjungininkai. Ginklas, kuris 
nuolat turi mus toje kovoje ly
dėti yra ir tebūna lietuviškas 
pasiaukojimas, ryžtas ir dosni 
auka.

Astronautas Glenn kalbasi prie pusryčių stalo su savo daktaru W. K. Dauglas. Netoli sėdi būsimas 
astronautas Slayton ir dr. Voas. (UPI)
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BE TIKĖJIMO NEBUS LAIMĖJIMO

Vasario 16 New Yorke

ras, todėl publikos buvo ypatin 
gai daug. Programai vadovavo 
šių metų pirmininkas St.' Bre- 

tnjose vietose: jjew Yorke. Lietuvių vargui so dės. Vėliavas laikė skautai.

New York, N. Y. skaitė ir savo proklamaciją,
skelbiančią Vasario 16-ją Lietu- 

Šiemet niujorkiečiai Vasario vos Nepriklausomybės diena 
16-ją minėjo f
New Yorko mero oficialioje re-

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 27 5

kalbėtojai arba labai ilgai pri- jas kovotume mes ir kiti. Be 
versdavo mus jų atvykimo lauk 
ti arba savo žodį ištarę tuoj 
mus palikdavo.

Žodis ir veiksmas

tikėjimo, nebus laimėjimo, to 
dėl tikėkime net ir tada, kada 
niekas netikės.

Meninę programą atliko so 
listė L. Juodytė, Operetės cho 
ras ir Matulaitienės tautinių šo
kių grupė. Aukų sumesta $1,326 
su centais.

Antrasis kalbėtojas buvo sa
viškis dr. V. Vygantas, apžvel
gęs mūsų padėtį esamose ap
linkybėse, gyvenamąją aplinką, 
ginklus, strategiją, prelegentas 
ragino nepamiršti, kad esame kartą pridėtas naujas prašy- 
mažuma daugumoje, kurioje ga 
lime pradingti, jei patys jon 
sąmoningai neisime savo tur
tais reikštis ir savo reikalus ten 
pasakodami. Mes linkę toje ap
linkumoje reikštis negatyviai, 
tai yra ją kritikuodami, kas 
yra mums visaip nenaudinga. 
Tokia kritika varo nusiminiman 
mūsų jaunąją kartą — taip ma
no prelegentas. Jis ragina ap
linką panaudoti savo tikslams.

Ginklus reikią naudoti du —
* j. . - j. . isspausuintazodj ir veiksmą, žodis esąs efek spaustuvėje bos^i 
tingesnis, tik reikią mažiau sau b^^pj^iu
kalbėti, o išmokti kalbėti ki- ffl° Juodžio Pieštu aplankam, 
tiems. Ir veiksmo esą per ma- Knygos dydis: 9x6 colių; popierius 
ža — esą pavienių veiksmų, ta- kre,dini» <70 ibs. Enamei) s«4

Dar šio mėn. gale monografija 
[ bus pradėta siuntinėti mecenatams— 

ir prenu- 
šis leidi-

Rezoliucijoje tarp kitų jau 
daug kartų prašytų dalykų šį

mas — kad JAV vyriausybė 
atneštų Lietuvos bylą ir į Jung 
tinęs Tautas. O. TaK

KUN. A. MILUKO
MONOGRAFIJOS 

REIKALU
Kun. A. Miluko monografija jau 

išspausdinta Lietuvių Enciklopedijos 
>ne, ir duota įrišti

Ii
i
| čiau mums vis dar trūksta ma- 

vietų okupacijoje priminti jam Himnus ir maldą už tėvynę pa- i sinių veiksmų
. .. 1 bendraleidejams, rėmėjams

Kalbant apie strategiją mes meratoriams. Knygynuose 
. ..... , _ . j nys nebus pardavinėjamas,vis, esą, tikimės, kad musų ko

vas kiti kovos, o reikia gi, kad k. a. m. m. l. komitetas 
prašo bendraleidėjų, kurie 
tu yra pakeitę gyvenamąją. vietą, 
pranešti savo naują adresą, kad iš
vengtume nuostolių ir nesusipratimų.

zidencijoje, Baltijos Laisvės Na bUVo įteikta B. Armonienės iš- dėjo sugiedoti Operetės cho i 
muose ir Webster Hali. gyvenimų knyga “Palik ašaras ras. Poetišką susikaupimo žo

Dar šio mėn. gale

i

Po kalbos minutės susikaupi
mu buvo pagerbti žuvę dėl Lie
tuvos laisvės. Toliau Vyt. Kapo 
čius perskaitė rezoliuciją, kuri

Maskvoje”. Kitas tos knygos 
egzempliorius teko ir mero pa
vaduotojui. Dovanai pirkti išlai
das padengė P. Valiūnas.

Baltijos Laisvės namuose
Tą patį Vasario 16 vakarą 

priėmimą surengė Baltijos Lais 
vės Namuose ir mūsų Gen. 
konsulas J. Budrys su savo šta 
bu bei Lietuvos Laisvės komi
tetas. Šį kartą buvo netikėtai 
daug svečių, nors oras klajoti 
po New Yorką tą vakarą ne
buvo palankus.

Žinoma, lietuviai skaičiumi 
prašoko svetimtaučius, tačiau 

tų dovanų, įžymybių fotografi- dau^ buvo ir P^tarųjų - 
jų su jų ranka rašytomis dedi- mūsų Ukimo drau^ai Pa
kari™™ w ™mažm Hairi™ baltiečiai, atstovai visų tų, ku

rie dalyvauja Pavergtųjų Tau
tų seime, mums draugiškų vals 
tybių konsulai ar jų atstovai

Mero rezidencijoj
Į mero rezidenciją lietuvių ir 

svetimtaučių būrį sukvietė An
tanas Varnas, savo draugų de
mokratų partijos veikėjų pade
damas. Kvietimą priėmė ir atė
jo apie 170 asmenų, iš kurių 
apie 60 svetimtaučių. Toks lie
tuvių ir kitataučių subuvimas 
Gracie Mansion Lietuvos Ne
priklausomybės dienos proga bu 
vo pirmutinis ir už tą iniciaty
vą A. Varnas nusipelnė padė
kos.

Erdvios menės, pilnos viso 
kiaušių suvenyrų, merams teik-

kacijomis ir panašių dalykų, bu 
įvo sklidinos gyvai besikalban
čios publikos. Šeimininkai sve
čius vaišino šampanu. Matėsi

Meninėje programos dalyje 
Wisconsino gubernatoriaus Gay pasirodė čikagiečiai Birutė Ke- 
lord A. Nelson ir Racine bur- mėžaitė ir Valentas Liorentas, 
mistro Jack H. Humble prokla 
macijas, skelbiančias Vasario 
16-ją. Lietuvių diena.

Toliau kalbėjo prel. M. Kru
pavičius. Jis pareiškė, kad ne
sutinka su aukšto valstybės de
partamento pareigūno jam pa
reikštomis mintimis, kad tada 
pavergtos tautos išsilaisvins, 
kai jos bus užkrėstos laisvės 
liga. Tos komunizmo pavergtos 
tautos jau sirgo laisvės liga 
prieš okupaciją ir ja dabar te
beserga, tačiau bet kurios tau
tos visuotinas sukilimas prieš 
pavergėjus be išorinės paramos 
yra neįmanomas. Tai įrodė Ven 
griios sukilimas, taip tvirtina 
dabartiniai pabėgėliai iš už 
ležinės uždangos.

Penesnioji lietuvių karta 
siekė JAV neišsimokslinusi, 
išprususi, tačiau tvirta tautinė
je sąmonėje. Ji pristatė bažny
čių ir mokyklų, pristeigė orga
nizacijų ir išplėtė lietuvišką 
spaudą. Tiesa, dalis nuėjo pa

ten tą vakarą daug tokių lie- į_k^.2?raugai iš gyveni‘ 
tuvių, kurių per metus beveik 
niekur negali sutikti. Gerai pa
daryta, kad nepamiršta pakvies 
ti jaunimo.

A. Varnas su savo svečiais 
nebuvo vienas — su visais pa
slanki pakalbėti, bet niekam ne
užsimetanti, buvo ponia Wag- 
ner, mero Robert Wagner žmo- liuojąs gen. konsulas J. Bud- 
na. Ji buvo kiek nuošaliau di
džiojo kelio, bet niekad nebuvo 
viena. Ja ypač domėjosi moteriš 
koji subuvimo dalis. Su ja be
sikalbant greit teko surasti ir 
bendrų pažįstamų, ir bendrų dė 
mesio objektų.

Numatytam laikui gerokai pa 
svirus į antrąją pusę, atsira
do ir pats meras R. Wagner, 
trumpam pasidaręs svečiu savo 
paties namuose. Jis čia pats per

mo sričių.
Vaišių dalyviams skirti užkan 

džiai, kaip visada, buvo euro- 
piejiški, su didele Lietuvoje į- 

' prastų valgių doze. Visi patie
kalai greit sutirpo. Šeimininkai, 
sakėsi, tiek daug svečių nesi
tikėję.

Pastaruoju laiku vis sirgu-

I

I

ge-

pa-
ne-

dį pateikė pranciškonas poetas 
tėvas L. Andriekus.

i

Svečias kalbėtojas buvo kon- 
gresmanas Murphy iš Chicagos. 
Jis suglaudęs į bejausmius rė
mus pasakojo mums Lietuvos 
istoriją ir ant galo pridėjo, kad I A. 
visada būsiąs su tais, kurie • 
dirbs už laisvės atgavimą Lie
tuvai. Jei jo tas žodis ir nebu
vo toks, kuris galėtų mus bent 
jau didesniems žygiams nuteik
ti, tai jo pasilikimas su mumis 
iki minėjimo galo buvo mums 
itin malonus, nes kiti tos rūšies

"i
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REFRIGERATION SERVICE
Krautuvių, tavernų ir kitų rūšių 

šaldytuvų taisymas. Kainos žemos, 
darbas garantuotas.

GRYBAUSKAS
Tel. HE. 6-1987

i

fr

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRA N K ZAPOLIS 
320SJ4 VVest 95th Street 

Chicago 42, Illinois 
Tel.: GA. 4-8054 ir GR. 6-4339

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgę metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

maloniai 
šiuo me- 

vietą.

Tam tikras šios knygos kiekis yra 
skirtas pardavimui. Norį šią knygą 
įsigyti prašomi kreiptis šiuo adresu:

V. Mingėla. 153 E. Parkhurst PI., 
----  Detroit 3, Mich. Knyga bus tuojau 

iiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiimiiiiiiiiiniiiiii išsiųsta kiekvienam atsiuntusiam če- 
—! ki ar “Money order” 6 dolerių su

mai. Knygos bus parduodamos tik 
įrištos. Skolon nebus siuntinėjama.VLSTUVIV NUOTRAUKOS IR 

AUKŠTOS K CSI ES FOTOtiRAFUOP 
MCSŲ SPECIALYBE.

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

t lncorporated ) 
EDVARDAS U LIS, sav

Kun. A. Miluko Monografijos

Leisti Komitetas
II

l
I

Perskaitę "Drauga", duoki- " '
- ii kitiems pasiskaityti. Platinkite “Draugą1l”.

rys, tą vakarą tiesus ir laisvai 
santūrus, buvo visus matąs ir 
visiems žodį turįs šeimininkas. 
Turėjo pilnas rankas darbo ir 
jo abu padėjėjai — konsulai 
Stašinskas ir A. Simutis.

VV’ebster salėj
Plačioji visuomenė didžiosios 

šventės švęsti susirinko perei
tą sekmadienį į Webster Hali, i 
Ten minėjimą surengė Alto sky 
riaus vadovybė. Oras buvo ge-

JJ -'

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 IS W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chicago 29, Iii.

I

. join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

padainuodami po keturias dai
nas. Akompanavo Alvydas Va
laitis. Raciniečiai pirmą kartą 
girdėjo šį jauną ir talentingą 
pianistą. Programoje dalyvavo 
mažametės Rūta Budrytė, Rima 
Kažemėkaitytė. Bronė Pliurai- 
tė. Sigutė Tribytė ir Neringa 
Vindašiutė. Du eilėraščius gra
žiai padeklamavo Regina Pa- 
laitytė. Minėjimas buvo užbaig
tas gyvuoju paveikslu “Ken
čianti Lietuva”, kurį išpildė se
serys Bronė Kuliavienė, Juzė 
Pivoriūnienė, Genė Satkūnienė, 
ir tautos himnu. Meninę dalį 
pravedė M. Tamolėnas.

Aukų surinkta kiek virš 200 
dol. Minėjimą tvarkė Vikt. Ka
žemėkaitis. P. P.

— Tautos likimas yra spren-: 
ūžiamas ne tik krašte, bet ir 
visur, kur yra jos vaikų.

—Dr. J. Girnius .

Ask for SUNNY BROOK 
you'lllikeeverythingabout it

Už santaupas, įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

M O V I N G
F. KASPARAS

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

9 iki 6
9 iki 1

AND LOAN ASSOCIATION
USO South Halsted Street • Chicago 9 • CLiffside iįtfĮ

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „
Šeštadiend. ..

Kokia degtine Jums patinka? ALBERT J. AUKERS, Prezidentes

U HM DtST.ŪKO,«. KinwSIW6BI

švelni ir 
PIRKITE

švelni ir
PIRKITE

lengva? 
“STRAIGHT”

ekstra lengva? 
“BLEHD”

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Lietuvių uiuioa tauriausio), asmeny 6 paraginimų ir paaiškinimų for- 
■As Arklvysk. Jurgio Matulaičio- 5 moję.

Matul'vlčiaiia £
III. Vilniuje. Žvilgsni* | Arki

vyskupo kančias perneštas senoji 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng
damasis būti visiems vlsakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
ra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pus!., 
luotą ir- Įrišta j kietus 
Kaina 22.S0

Užsakymu*

“D R
4545 W. 63

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pas, 
yžimal, eta kaip tik atsiskleidžia

Arkivyskupo Jurgio eitus tiesos |žv.-l 
girnas bei visiškas pisiaukojlmat ta r 
na (Ui Dievui Bažnyčiai Ir sielą |« 
ganymui

II. laiškai Tai Įvairiems asninlm.- 
ašytų laiškų Ištraukos. <yvenlnilšk->• 
•snuntlM perlai, iAruIlDti patarimų.

pavetka- 
virtellus

su pinigai*
ALGAS"
St, Chicago 29, OL 
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6 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 27

Robert Kennedy apžiūrėjo sieną — Lydimas Vakarų Berlyno 
burmistro (kairėje), JAV Attorney General Robert Kennedy ap
žiūrėjo komunistų pastatytą sieną, aptvertą vielomis, kuri skiria 
Rytų ir Vakarų Berlyną. Iš Vokietijos JAV teisingumo sekreto
rius buvo nuvykęs į Olandiją. (UPI)

BERGŽDI NUSIGINKLAVIMO

PASITARIMAI GENEVOJE
■ ■

(Atkelta iš 1 psl.)
Šis pokaris apsiginklavimo 

ženkle
Pastarajam visuotinam karui 

dar nepasibaigus, jau imta ta- 
tis dėl pralaimėjusių kraštų nu 
siginklavimo. JAV ginklais lai
mėjo karą, bet politiškai jį pra 
laimėjo. Washingtonas jei ir tu
rėjo kai kuriuos sumanymus 
taiką įgyvendinti, bet jo valia 
buvo palūžusi. Jis nesugebėjo 
padaryti išvados, kai 1946 m. 
Sovietai atmetė tarptautinę 
oranduolinių ginklų gamybos 
priežiūrą. 1949 m. - Sovietai 
sprogdina pirmąją branduolinę 
sprogmeną. JAV ramiai miego
jo. Jų gilaus miego nesutrukdė 
net didelis garsas Sibiro tai
gose. Jos nenorėjo visiškai nu
siginkluoti, bet ir nesiryžo ap-

Nusiginklavimo pasitarimai 
prasidės Washingtone, Anglijos, 
Italijos, JAV, Kanados ir Pran
cūzijos atstovai bandys sutarti 
dėl laikysenos prie Lemano eže
ro. Teatras atidarytas, vaidi
los mokosi savo vaidemens, ir 
netrukus prasidės tragedijos pir 
masis veiksmas, kuris žiūro
vams nieko gero nežada. Va
kariečiai žūklautojai prie Lema 
no praradę sliekus ir nepagavę 
žuvies galės džiūgauti: aplaužy 
ta meškerė vis tik dar mūsų 
rankose.

Aišku, ne meškeriotojams su
prasti įspėjančius žodžius: me
ne, mene, tekel...

-
NAUJAS ŠVENTASIS

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Bargenas. 2-jų butų namas. 

8 kamb. Gera vieta. $14.600.
3-jų butų niūras ant kampo, 

ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1 Vį aukšto mūras. 6 Ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

Biznis tr 2-jų butų mūras. Apie 
$2.500 nuomos Tik $11.900.

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

Visai geras mūras. 5 butai tr biz
nis. Vertas mokėti $14.900.

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

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

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidenciją. Garažai ir priedai. 
$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. Vtsa kaina 
$21,000.

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

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 reikmenys — hardware, 
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 Dat 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 įmokėtus $2,000 ir $85 J mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

6 butų mūras ir $7,200 
atiduoda žemiau savikainos. 
$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,

harduare. 
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais

nuomos 
įmokėti

butų, 8
5 kamb.

Domininkonų tretininkas, pa- 
laimintasai Martinas Porres, 
kaip neoficialiai pranešama iš

siginkluoti. Kai Sovietai ėmė Romos, gegužės 6 d. bus pas
tipti ant amerikiečių kulnų, J.T. kelbtas šventuoju. Jis buvo is- 
priedangoj, JAV stojo kovon panų riterio ir jo indėnės žmo- 
Korėjoje. Krašto sunaikinimas, nos sūnus, gimęs 1569 m. T J-:

Mirė 
buvo

8 Ir

Mū-

Tvirta

langai.

$5.000

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. Ilsi St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

DĖMESIO !

Alyv^, anglys, kūrenimo uistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLLTEHRE OIL CO.
• DR 3-3683 •

(24 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

VALYMAS 

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI
IR SIENOS

J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

T ER R A
3237 W. 63rd St., Chicago 29, Hl. 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios- 
brangenybės, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FRontier 6-1882

iš

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADSi REAL ESTATE I REAL ESTATE

*

PRIOGOS-OPPORTUNITIES

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

HELP WANTED — VYRAI

I

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21.000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16.900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marquette Parko. Tik 
$17,900.

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

Turime daug ir įvairių namų vi- 
•ose kolonijose, parūpiname pasko 
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tas.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2890

$12,900 už 4 kamb. mūrini 55 ir 
Mozart. lotas 30x125.

$18,500 visai naujas. 3 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild.. geri plasteriai, 1% blo
ko nuo Maria High.

$7.900 už 4 kamb. medinį Gage 
; lotas 25x125.

$37,800 mūrinis 2x5 su 3 mieg., 
metų, 71 ir California

$38,500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart

$10.000 įmokėti, 4 m. mūrinis, 
virš $400 j mėn iš 6 nuomi*

$23.900 mūrinis 2 do • 4 garažas 
30 p. lotas. Gage d.

$18.900 medinis 2x4, pilnas rūšys, 
garažas. 43 ir Campbell.

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton 
2----- - * *

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

3 apt. 5, 
dymai.

O
va.

4, ir 3 kamb. Atskiri šil- 
$36,000.

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

JAV dideli medžiaginiai nuosto moję Peru valstybėje 
liai ir žmonių aukos amerikie- 1639 m., Palaimintuoju 
čių nepažadino. Po Korėjos se- paskelbtas 1837 m. 
kė tuščiomis ir neatsakingai pra 
leistas 8 m. tarpsnis, kurio me
tu Sovietai, pasiekę kai kurių 
pravaržų apsiginklavime, ėmė rių davė kraujo Raudonajam 
diktuoti politikos srityje. JAV Kryžiui. Jie ir kiti kraujo au- 
per vėlai ėmė pabusti iš con- kotojai ligoniams buvo susirin- 
tAinment ir liberation kliedėji- i Šv. Petro bazilikos aikštę,
mų. 1955-61 m. tarpsnyje įvy- Juos ir W šeimas Palaimino-
kę nusiginklavimo pasitarimai P°Piežius Jonas XXIII. 
įrodė, kad Sovietai nori tik sa
vo priešus nuginkluoti, bet ne- 
irusiginkluoti. 1958 m. spalio 
mėn. prasidėjusios šnekos dėl 
branduolinių ginklų bandymų tę 
sėsi net ištisus 353 posėdžius, 
kurie baigėsi niekučiu.

400 ŠOFERIŲ DAVĖ KRAUJO

Net 400 Romos taksių šofe-

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

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Ave. 

Chicago 29, DI.
I

— Nutausti gali betkas, ta
čiau nenutausti gali tik tas, kas ,
yra tvirtos dvasios. 1 Pirkite JAV Apsaugos

—Dr. J. Girnius. Bonus !

Pabunda Genevos ir Dovydo 
stovyklos vaiduokliai INVENTORINIS

JAV turi didelių nuopelnų So ' 
vietams. Jos leido sukurti ko- j 
munistinę imperiją ir ją išgar
sino įvairiuose pirmūnų pasita
rimuose. “Genevos taikos” vai
duoklis neilgai teištvėrė. Kito 
ieškota Dovydo stovykloje. 1960 
m. sekė spiūvis į veidą Paryžių 
je ir 1961 m. pamokymai Vie
noje, kaip JAV prezidentas tu
ri virškinti Maskvos ultimatu
mus. Šie keturi vaiduokliai, ku
riuos iššaukė JAV prezidentai, 
gal labiausia patalkininkavo J 
AV pažeminti.

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

Prieš pat būsimas šnektas Ge 
nevoje nusiginklavimo klausi
mais N. S. Chruščevas primyg
tinai ir pakartotinai prašėsi į 
pirmūnų pasitarimus. Išdavo
je Sovietai kai ką laimėjo, nes 
paruošiamuosius žygius atliks 
3 užsienio reikalų ministeriai, 
be Prancūzijos. Anglijos minis
teris pirmininkas nenoromis tu
rėjo atidėti pirmūnų pasitari
mus, kai pirmą kartą Washing 
tonas tarė aiškiai: — ne.

STEIN TEXTILE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARRISON 7-3737
Mūsų naujas adresas yra tik blokas į rytus ant Roosevelt Rd. 

nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.

Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo į šiaurę 
ant Jefferson St. — aikštėje

Atidaryta kasdien įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. r. 
iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.

$13,500 mūrinis, 3 butai Bridge
porte — 33 ir Emerald.

$26,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas. Gage p.

$21,000 už medini pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild.,

6 kamb. apačioj, 
ir ' ‘

3

ekstra lotas šalia. 
$24,800 mūrinis, 

ir 3 viršuj. 63-čia 
10 : $14.500 mūrinis

Vartų parapijoj.
$18,500 mūrinis 2x4 

bl. nuo mokyklos.
$17.900 mūrinis 6 

tas. garažas, naujas
$10,900 medinis 4 

zo sild., arti mūsų.
$41.500 naujas mūrinis 2 po 6. 40 

p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.
$30,800 mūrinis 1% a., 1» metų, 

gerai išlaikytas, M. parke.

PILDOME ĮVAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS /

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

P-.

2

P-. blokai nuo mokyklos.

1

Nauj. mūr. 2x5% (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 namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

California. 
butai. Aušros

Brighton p., 2 

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

*

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St. VVA 5-5030
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.
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 

į tuvė: tinka bet kokiam 
j ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3Tjų mieg. kamb. bunga- 
low. Aiti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskam moderniška. Gražiai iš- 

' dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

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

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

NAUJAS MUK. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.
LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE

Krautuvė lietuvių kolonijoje, --x 
biznio gatvės. 4% metų nuomos 
tartis. $9,000.

3 BŪTI' MED. —
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė 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 Mldway į O’
Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

PRIE MARQUETTE PARKO

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

Specialus investavimui — 5 butų 
namas. Alyva-karštu vand. šildy- 

Mėnesinių 
Arti Šv. Kryžiaus 

bažn. Pilna kaina $21,900.
5 butų mūrinis Gage Parke. Vi

si 4% kamb. butai: Naujas sto- 
s keris. Kampinis namas. Savininkas 
. išvyksta į California. Nužeminta 
i kaina — $45,250.

Grosernė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me- 

i tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

Ieškomas pensininkas vairuoti mas. Naujas garažas, 
automobiliui. Gyventi užmiesty, į pajamų $365. - -
nemokamas kambarys. PR 6-3005

DĖMESIO!

o

I

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

'iiiifiiiiHiiiiiiiiuuimimiiiiiiiiiiiiiiuiin j
Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu 
Kataliky Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA
IŠ STIPRIOS Ut GALINGOS

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

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

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
I resu: Lithuanian Catholic Hour 
! Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvanla
iiHiiiiniiiiiiiiiiniiiiiHiuiHiiiimiiiiiii

BAŽNYTINIU PAMALDŲ 
VADOKLIS

¥

1 yra gaunamas Drauge. Jame yra 
j visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, UI.

ant 
su-

Pilnas
Gera vieta.

po 5 kamb. 
graži krau- 
bizniui. Ar-

t
S1B.500
Nauja 

alyvos
cen- 
šilu-

Mar- 
sistemos.

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tel. PRospect 8-2233

2735 West 71 st Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

MARQl'ETTE PARKE
Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $20.000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 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 Ramb. ir biznis $14,000.

VAINA REALTY
| 6540 S. VVESTERN AVE.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

ŠIMKUS

A

STANKUS* 
CONSTRUCTION C0, I

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

INCOME TAX

f"/,

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVE.
Chicago 36, lllinois

A. ABALL ROOFING 
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai. Dum 
traukiai Pataisomi. Išsmalfn^tnl ar 

i ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
į mi (re.coated). Dažymas iš lauko 
Į “Tuckpointing". Pilnai apąidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At* 
dara dieną ir naktį bei sekmadie- 

i niais.
LA 1-6047, RO 2-87 78

4

liiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiii
NAUJI? NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
Bnn,nF.Ks

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! Į

ŠILDYMAS
A. Stančiauskag instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 $o. Rockwell Street
Tel. GRovehiU 6-7875

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. apšild. butas, 
suaugusiems. Naujai dekoruotas. 
2919 W. 65th St. PR 6-5015.

ĮSIGYKITE DABAR !

I

DIDYSIS NERIMAS
I

I Tokiu pavadinimu išleistas dr.
I Pr. Gaidamavičiaus veikalas yra 
viena iš geriausių knygų paskuti
nio laikotarpio lietuvių religinėje 

l literatūroje. Knygoje autorius na
grinėja didįjį žmogaus sielos ne
rimą, verčiantį ieškoti pagrindinių 
pasaulėžiūros

I mo. Autorius 
! mės, religijos,

sprendžia su
II psichologišku įžvalgumu, su istori- 

■ ko tikslumu ir su tyrinėtojo nau
jumu. Surinkta daug medžiagos iš

I rašytojų, mokslininkų, poetų, me
nininkų gyvenimo ir raštų. Knyga

1 turi 297 pusi., kaina $2.50, gauna- 
I ma “Drauge”.

klausimų išsprendi- 
čia gyvenimo pras- 
Dievybės klausimus 
filosofišku gilumu.

Perskaitę "Draugą", duoki 
kitiems pasiskaityti.•Į

Tolimosios Australijos egzotiką ir 
ten įsikūrusių lietuvių vargus pa
žinsi perskaitęs

J. MIKELIONIO

BENAMIAI

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS
- IEOICIHOSirPREKY b os

1 TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.
I ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 

PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949
2301 W. 69th St, Chicago

Tai pirmieji tremtinio išgyveni j 

mai. vargai ir skausmai, išemigra-! 

vus į Australiją, kur ir klimatas 

skirtingas, ir gamta žmogui nepa

lanki, ir žmonių papročiai svetimi, 

ir patys žmonės atšiaurūs, ši kny

ga yra viena tremties iškarpa, iš 

kurių bus rašoma nuo bolševikų pa

bėgusių lietuvių istorija. Stilius 

lengvas ir 'paprastas, kalba labai 

aiški.

Knyga turi 215 puslapių, išleista į 

Buenos Aires, Argentina, kaina tik 

$2.00.

Užsakymus tr pinigus siuskite

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street

Chicago 29, III.

JUOZAS ŽEMAITIS

CONSTRUCTION C0.

IR VIC. SKADE. ST 8-927 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru ir vaudš- 
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air condition rs, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų lžsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23. lllinois-

Tel. 277-1442 Res. OL 6-6411

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

436 - 5153
2501 West 69 Street

HE 4-7482

t
“NIDA” BUILDERS

STATOME NAUJUS NAMUS 
VASARVIETES. GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem Ave..
Chicago P, m.
Tel. VI 7-3447

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in
dustrijos bei ofisų pastatai. 
Taip pat įvairūs pastatų re
montai.

L. STAŠAITIS
Statybos Kon traktorius 

6043 SO.. SAWYER AVE.
CHICAGO 29, ILUNO1S 
Namų Tel. PR 8-8878

P

Apsimoka skelbtis “DRAUGE'

nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino>
■įsiems prieinamos

Remkit dien. “Draugę”

f
v. šimkusI

Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VEST 71st STREET

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5531 l|— p
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MUSŲ KOLONIJOSE
Dayton, Ohio

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

4

i Transliuota sol. St. Baro dai
navimas: K. Banaičio — Aš per 
naktį miego nemiegojau, Kača- 

i nausko — Vai gražu, gražu ant I
Vasario mėn. 18 d. Daytone kalno, padainavo — D. Stankai

minėjo Lietuvos nepriklauso- tytė. 
mybės paskelbimo 44 metų su
kaktį.

Lietuvių Šv. Kryžiaus parapi 
jos bažnyčioje įvyko pamaldos 
su šventei pritaikytu pamokslu, 
kurį pasakė parapijos klebonas 
kun. T. Narbutas. Giedojo pa
rapijos jehoras, vadovaujamas 
Eleonoroj Šliužienės, vargonais 
palydint"Juliui Raštikiui.

Po pietų tos pačios parapijos 
svetainėje, vyko antroji minė
jimo dalis. Kun. T. Narbutui 
tarus trumpą atidaromąjį žodį, 
sugiedota JAV himnas, po ku
rio Frank Ambrozė perskaitė 
Daytono mero Somers aktą; 
skelbiantį Vasario 16 Lietuvių 
diena Daytone. Judy Petrokas 
paskaitė referatą, anglų kalba, 
apie Vasario 16 dienos reikšmę, 
o dr. A. Kisielius iš Sidney, O-
hio, skaitė kruopščiai paruoš- n£- 
ta paskaitą. ■ Iškilmingose pamaldose daly

Pr. Gudelis perskaitė gautus vavo dauS lietuvių. Organizuo- 
sveikįnimus iš Ohio gubema- tai* su vėliavomis, dalyvavo A- 
toriaus M. DiSalle, senatorių merikos Lietuvių Rymo Katali- 
Frank- J. Lausche ir Stephen kių MoterU sąjungos 15 kp„ a- 
M. Young, bei kongresmano' U
Paul F. Schenck. čia pat buvo 
priimtos atitinkamos rezoliuci
jos, kurios bus pasiųstos JAV Į 
prezidentui, viceprezidentui, vai 
stybės sekretoriui Dean Rusk, 
ambasadoriui prie 
Tautų Adlai Stevenson 
siems. sveikinusiems.

Perduota lietuviškų melodijų 
rinkinėlis. Užbaigta Jonušo Lie 
tuvos maršu.

Klausytojai supažindinti su 
Lipscomb - Kuchel rezoliucijos 
turiniu.

Pamaldos
Vasario 18 d. 10 vai. Šv. Ka

zimiero bažnyčioje kun. A. Knei 
žys atlaikė šv. mišias, užprašy
tas A. Lietuvių Tarybos Brock 
tone.

Pamokslą pasakė Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seserų kapelionas 
kun. J. švagždys, pažymėdamas 
Dievo žmogui įdiegtą meilę, ku 
ri per savo tautą vėl grįžta 
Dievop. Pabrėžė, jog ne čia, kur 
tu gimei, bet ten, kur tavo pro
tėvių protėviai savo kraują per , 
davė kartoms — ten tavo tė- ‘ 
vyne. Tik patriotas turi tėvy-

I

sukakties minėjimo dalyviai vasario 25 dieną MarijosSeselių kazimieri-ečių bendradarbių 50 metų
Aukštesniosios mokyklos salėje. Viršuje matyti: Melkai, Petraitienė, Zaksienė, Petkūnienė, Snars- 
kienė, Cicėnienė, Mažeikienė. Viduryje iš pažįstamų veidų matyti T. Mačys ir kiti; žemai krašte sėdi 
seserų pranciškiečių bendradarbių pirmininkė Uršulė Rastenienė.

r
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Jungtinių 
ir vi-

Meninė dalis
E.
B.|

Gi-

Svarstė 20 metų
90 metų Matt Helier ir 73 

Hanna Hahan iš New Yorko
Į situokė praėjus 20 metų po pir-

m. 
su-

mos judviejų pažinties. “Pamilau 
jj iš pirmo pamatymo”, pasakė 
“jaunoji” Hanna, bet pridūrė, jog 
“jaunasis” Matt 20 metų galvojo 
vesti ją ar ne.

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 * PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
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

J. F. LI DEIKIS
^rnoTUVIŪ DIREKTORIUS

TRYS "MODERNIOS KOPLYČIOS

OIL 4605-07 South Hermifage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

• I 
teitininkų ir skautų jaunimas.^ 
Buvo JAV ir lietuvių vėliavos.

Minėjimas
Po pietų Franklin lietuvių klu 

bo salėje Alto pirm. Brockto- 
ne Jurgis Laurinaitis kalba ati
darė iškilmingą posėdį, pakvies 
damas minėjimą pravesti B. 
Burbą.

J. Plaušinaitis perskaitė Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo aktą.

Atsistojimu prisiminti žuvę 
už Lietuvos laisvę. Išvardinti 
broektoniečiai nepriklausomy
bės kovų savanoriai: F. Jano- 
nis,

ASTRONAUTAI KVIEČIAMI POLICIJA GIRIA VOGTŲ 
TOMOBILIŲ SEKLĮ

Sherman Durham, 1957 Jack- 
son Blvd., gavo Chicagos poli-

CHICAGON

Astronautas pulk. JohnGlenn 
ir Rusijos kosmonautas Yuri 
Gagarin yra kviečiami atsilan- • cijos pagyrimą už jo praktišką 

jkyti Chicagoje Darbo dienos ir naudingą pamėgimą, ieškant 
šventėje. Tuo metu Pick-Cong- 
ress viešbutyje vyks 20-asis pa
saulinis fiktyvių mokslo roma
nų rašytojų seimas.

Eilėraščius deklamavo: 
Drukteinis. I. Araminaitė, 
ir A. Masilionvtės. D. ir V. 
neitvtė^ J. Raštikis, L. Rašti-
kaitė ir V. Kisielius. Keletą lie
tuvis^ .melodijų, dviem akor- CirbuiėnaSj Babkaitis, Ži- 
deonais, pagrojo (Amerikoj gi- linskaS! A Mantautas ir Eiki
me lietuviai vyras su žmona) 
Sakalai. Programos užbaigimui, 
parapijos choras, vadovaujamas 
EI. Šliužienės. pianinu palydint 
Phyllis jPetrokaitei. sudainavo 
kelias lįstuviškas dainas. Minė
jimas -baigtas Lietuvos himnu.

Programą pravedė Aldona 
Masilionytė. Anglų ir lietuvių 
kalbomis, supažindindama klau 
sytojus su programos išpildy- valstybės kongresmanams. 
tojais ir trumpai paaiškindama Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi- 
tunnj. [ nimo^ komiteto vicepirm. J. Au-

Svečiij iš visur dėnas kalbėjo apie Lietuvos ru-
Po minėjimo. ponių paruoš- sinimą, lietuvių atsparumą ten 

tais lengvais užkandžiais besi- tėvynėje ir mūsų uždavinius 
vaišinant, dar ilgai kalbėtasi ir laisvėje, 
dalintasi įspūdžiais. Čia teko su 
sitikti ir gretimųjų kolonijų lie
tuvius, kurie nepatingėjo at
vykti į Daytoną ir šią šventę 
drauge praleisti. Jų buvo iš Cin 
cinnati, Columbus, Lima, Syd
ney, Schillicothe ir kit.

Minėjimą rengė L.R.K. drau
gijų sąryšis, o daugiausiai pasi
darbavo Lietuvos Vyčių orga
nizacijoj žmonės, kurių daugu
ma Amerikoj gimę ir Lietuvos 
visai nėra matę, bet savo tėvų 
gimtąjį kraštą myli. Jų pas
tangomis (M. Lukienės ir EI. Altui aukas. 
Šliužienės) gautas ir Daytonoj Salėje surinkta 655 dol. Po 
mero aktas, skelbiąs Vasario 25 dol. aukojo Varnas ir Duo- 
16-tą Ųiętuvos diena Daytone. i ba, 20 dol. . inž. V. Sužiedėlis, 

4 Minėjimo metu surinkta Lie- Kukauskas Kazimiero klubo var 
tuvos vadavimo reikalams au- du įteikė 100 dol. auką. Tą pat 

padarė ir Sandaros vardu Jur- 
geliūnas įteikdamas 100 dol.

Iškilmės baigtos tautos him
nu. Dalyviai buvo pakviesti į 
vaišes. Keblinskienė

■

i

I nas.
Stud. Jarūna Venčkauskaitė 

perskaitė Massachusetts valsty 
bės gubem. Volpe raštą, skel
biantį Vasario 16 Lietuvos ne
priklausomybės diena. Taip pat 
perskaitė rezoliucijas, kurios bu 
vo pasiųstos JAV prezidentui, 
valstybės sekretoriui, Jungti

nėms Tautoms ir Massachusetts

Į

Sol. Paulauskas iš Bostono 
padainavo porą dainų, akompa
navo J. Gaidelis.

Kompozitoriaus J. Gaidelio 
mišrus choras pagiedojo Ame
rikos himną, maldą už tėvynę 
ir padainavo keletą dainų.

Mokyt. Irenos Eivienės pa
ruošti šeštadieninės mokyklos 
mokiniai — Rafaelis Beržinskas, 
Dovilė Eivaitė ir kt. padekla
mavo.

Ateitininkės mergaitės, pasi
puošę tautiniais rūbais, rinko

I
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KLIERIKAI AUKOJO 
KRAUJO

kų 282 dol., kurias sudėjo day- 
toniškrai ir svečiai. Bet tikima
si, kad $ suma dar padidės ir 
prašoks "300 dol. Daytoniškis

Broekton. Mass
Lietuvos respublikos diena

Lietuvių Bendruomenės Brock 
tono apylinkės rūpesčiu, angliš
kai kalbančioji visuomenė, per j aukšta lentų siena užtvėrė dvie- 
Brocktoho radiją, supažindinta JU šimtų metrų ilgio tarpą, pro 
su Lietuvos istorija. Ypač bu-' 
vo plačiai kalbama apie dabar- gyventojai susirinkę iš tolo žen 
tinį Lietuvos likimą.

Pranešimus pakaitomis pa- Kitoje vietoje milicija plytomis 
darė Anelė Januškevičius ir stu užmūrijo namų langus, atsuk- 
dentas Eligijus Sužiedėlis. |tus į Vakarų pusę.

Užtvėrė
Ketvirtadienio naktį komu

nistinė Rytų Berlyno milicija

kurį Rytų ir Vakarų Berlyno

klais sveikindavo vieni kitus.

gavo daug užsakymų parduoti 
naujų automobilių.

ATJ ŽMOGUS ĮKANDO KIRPĖJUI

Tai įvyko Chicagoje. Žmogus 
įkando kitam žmogui. Kirpėjas 
Joseph DiFiore ramiai ėjo gat
ve, kai iš tavernos prie 3916 
Broadway išbėgo įkaušęs pilie
tis ir du kart jam įkando, {kan
dėjas ieškomas policijos.

i

ir atrandant vogtus automobi
lius. Pernai policija atrado 28.- 
000 vogtų automašinų. Durham 

.surado 112. Šiais metais iki šiol
Durham jau yra suradęs 17! 

! vogtų automobilių.

MINIOS LANKE AUTO 
PARODĄ

Užvakar Chicagoje užsibaigė 
54-ta metinė automobilių paro
da. Per 10 dienų McCormick pa 
rodų salę aplankė 723,639 žmo-

Penkiasdešimt klierikų iš St.
Meinrad
autobusu atvyko i Chicagą ir 
Shriners luošų vaikų ligoninei 
paaukojo savo kraujo. Tai da
rydami, jie atsidėkojo už pagy- nių. Pardavėjai džiaugiasi, kad

seminarijos, Indiana,

dymą prieš 10 metų dabartinio 
klieriko Thomas Mauro, kuris 
ten penkis metus sirgo polio li
ga.

BLOGAS ORAS IŠĖJO Į 
GERĄ

Chicagos susisiekimo (CTA) 
vadovybė praneša, jog sausio 
mėnesį dėl blogo oro daugiau 
žmonių naudojosi viešu susisie
kimu. Tokiu būdu CTA ne tik 
galėjo išmokėti bėgamas sąskai 
tas, bet sumažino deficitą per 
$300,000 dol. Deficito dar lieka 
$507,790.

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kun. K. Matulaitia. M.I.O. 
Išleido

r letuvlų Katalikų Spaudos Draugija

Tai viena Iš pilniausių malda^ny 
gių. spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 ncvenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelljor 
tretininkų maldos susirinkimams lt 
aboliucijai; maldos apaštalystšs mal 
dos: Sv Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų ir Valinių apeigos; Kryžiau? 
keliai; Sopulingosios Mrtinos stoty? 
Ir tt

81 maldaknyg® yra geriausias pir 
nlnvs Amerikoje Užsisakykite tuo

Maldaknyge ‘'Viešpatie, išklausyt 
Manęs* yra labai gražiai išleista; at 
spausdinta ant balčiaus1'* ir geriau 
šio poplerio: tvirtai įrišta su paauk 
savimu ar be; nemažos raldSs: daru 
ryškių iliustracijų

340 puslapių: 3/ colio storumo

Kaina 
Paauksuota *3 M

Užsakvmus an pinigais slųaklte 

“DRAUGAS" 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St.

Chicago 29, Illinois
v

TRYS VAIKAI ŽUVO 
LOVOSE

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Trys mažametės seserys žu
vo įvykus gaisrui apartmentinia 

• me name prie 4457 S. Oaken- 
wald. Chicagos ugniagesiai iš
gelbėjo keturis asmenis iš tre
čiojo aukšto lango. Dar penkio
lika žmonių saugiai išbėgo. Me
džiaginių nuostolių padaryta 
tiktai $4,000.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

i

A. f A. JOHN J. KAMM
Gyveno 2144 West 23rd Place, Chicago 8, Illinois.
Mirė vasario 25 d., 1962 m., 8:40 vai. ryto, sulaukęs 51 m. 
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Estelle, sūnus Melvin, 

marti Geraldine, anūkas Michael John, broliai: Joseph ir jo 
žmona Frances, Charles ir jo žmona Bemice, uošvienė Ursula 
Mickus, ir daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Šv. Vardo draugijai ir Lietuvių Baltos žvaigž
dės (Pašalpos) klubui.

Kūnas pašarvotas S. Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 28 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Queen of Heaven kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnus, anūkas, broliai ir kiti giminės.
Laid. direktorius Steponas Lackawicz, Tel. VI 7-6672.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 111 th SfH PR 9-1355 ir 9-1356

U45 SO. WESTERN AVĖ.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai

TRYB MODERNIŠKO* 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

I Dailininkui

d

I
>

N

A. f A.
ALBERTUI STANEIKAI mirus, 

mielai dr. Marijai Stancikienei gilię užuo
jautą reiškia

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

Vanda ir Antanas Urbonai, 
Marija ir Povilas Laurinavičiai

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

PADĖKA
A. f A. JUOZAPAS VALAITIS

Mūsų mylimas vyras ir tSvas mirė 1961 m. vas. m?tl. 2 d. 
ir palaidotas vas. mėn. 6 d. Šv Kazimiero kapinėse. Chicasroje.

Mes norime padėkoti visiems, kurio suteik? jam paskutinį 
patarnavimą. Ir palydėjo j amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. jrerb. kunigams: kun. J. Ma
karui, kun. W. Urbai ir kun. E. Abromavičiui, kurie atlaikę rc- 
dulinfgas pamaldas už jo sielą. Dėkojamo kun. J. Makarui, ku
ris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurio prisiuntė veloniui Kčlių. bei pa
reiškę mums tojo liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams — nariams šv. Antano ir Kareivių 
Draugijų.

Dėkojame vargonininkui A. Skriduliui ir Vargonininkų Cho. 
rui už giedojimą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusioms, kuriems, at
skirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui A. Petkui ir Sūnui už ma
lonų patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus desui.

žnuina, sunūs, duktė, marčios Ir anūkai.

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. x Tel. YArds 7-1138—1189

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
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T.T. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
Brighton Park 35 Skyrius

— rengia —

1 X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių 35 sk. Brighton Parke ren
gia savo metinę vakarienę. Tai: 

I įvyks per švento Kazimiero 
j šventę, kovo 4 d., 4:30 vai. p. 
p. parapijos salėje, 4400 So. 
Fairfield Ave. Visi yra kviečia-; 
mi atsilankyti, nes skyrius turi

X Dr. Leonas ir Irena Kriau- tarpe labai gabių šęiminin 
čdiūnai, pereitų metų Draugo kių> kurios labai gerai pagamiJ 
romano mecenatei, vasario 26 valgius. po vakarie_
d. išvyko su šeima į Floridą po- nės įvyksta labai graži meninė 
ilsiui. Prieš tai šeštadienį, vasa- programa 
rio 24 d., jų rezidencijoje Palos x Palik ašaras Maskvoj kny 
Park buvo šaunios vaišės p. gos fondui aukos vis auga. Kun 
Kriaučeliūnienės gimimo dienos į Jonas ŠVagždys — 25 dol. Al-į 
proga. Svečių tarpe buvo dide- dona Grinienė (S. Holland) — 
lis būrys lietuvių kultūrininkų, 5 doL> Anelė Ramonaitienė _ 
yisuomenmkų, spaudos atstovų 5 dol Bti aukojo po mažiau/ 
ir maloniųjų šeimininkų šeimos 
artimųjų. Dr. L. Kriaučeliūnui 
esant atostogose, ligoninėje jį 
pavaduos dr. V. Bagdonas.

X Naujų įrengimų naujoje 
Šv. Kryžiaus ligoninėje bus gau

I

DIDELĘ VAKARIENĘ 
IR PROGRAMĄ

ŠVENTO KAZIMIERO ŠVENTĖJE

Sekmadienį, kovo 4 d., 4 vai. po piety
NEKALTO PRASIDĖJIMO P. š. PARAPIJOS

MOKYKLOS SALĖJE
4400 South Fairfield Avenue

Visi yra kviečiami atsilankyti!

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Ave., Chicago, lllinois

KAIP AŠ GALIU PADĖTI
LIETUVAI

■ Parama priimama adresu: Jonas 
Bertašius, 2642 West 15th Str., | 
Chicago 8, UI. Ši B. Armonie- j p. 
nės pergyvenimų knyga bus ' 
siuntinėjama JAV įtakingiems 
sluoksniams, supažindinti su į

šiai. Bus specialus vandens dis- Lietuvos tragedija ir komunis- i 
tiliavimo kambarys. Bus užsiė- tinio žiaurumo metodais, 
mimų terapijos salė, kur bus 
rodomi atitinkami filmai, moko
ma audimo, keramikos; busspe į Baltakius‘rūmus’šiornl’die- 
ciali virtuvė, kur invalidai bus 
išmokomi valgį pasigaminti. 
Bus specialūs įtaisai ligonį su 
amputuota koja išmokyt vaikš- i x J- J Auškalnis, uolusis 
čioti. Sąnarių nevaldantiems li- mūsų dienraščio platintojas iš 
gonims .bus specialūs liftai nu- Gary, Ind.. bei rėmėjas įvairių 
leisti juos į vandens vonią.

X Kultūros kongresui rengti 
komitetas pakvietė dr. Juozą 
Prunskį kongrese suorganizuoti 
spaudos sekciją ir pravesti jos 
posėdžius. Tuo reikalu sudaroma 
speciali komisija, kurios posėdis 
įvyks trečiadienį vasario 28 d., 
7 vai. v. Jaunimo Centre.

X šv. Vardo draugija Visų 
Šventųjų parapijoj kiekvieną 
ketvirtadienį 8 — 9 v. v. laiko 
šv. valandą. Valanda vedama su 
pritarimu parapijos klebono 
kun. Pr. Lukošiaus. Į valandą 
kviečiami visi atsilankyti. To
kios valandos vyksta ir kitose 
parapijose, prašant Dievo pasi- jprei Ant. Martinkus pasakė kai

JUBILIEJAUS BANKETAS

X Lietuvių visuomenei infor
maciją apie įvykusią delegaciją

nomis paskelbs LB centro val
dyba.

; lietuviškų įstaigų, šiuo metu 
atsigulė į Walters Clinic, Ine., 
Michigan City, Ind., Room 625, 
ligoninę pasitikrinti sveikatos. 
Draugai ir pažįstami prašomi 
aplankyti.

X Teresės Puišytės ir Rai
mondo Naujoko moterystė bu
vo šeštadienį palaiminta šv. Jur 
gio parapijos bažnyčioje. Apei
gas at’iko jaunosios brolis kun. 
Leonardas Puišis, asistuojamas 
kun. Jono Kuzinsko ir kun.! 
Pranciškaus Kelpšo. Vakare bu
vo iškilmingos vaišės Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, kur susi- 

(rinko ypatingai daug svečių. 
■ Anf Monoeolza Vo|

gailėjimo pasauliui, prisimenant sveikindamas jaunuosius ir 
Fatimos Dievo Motinos pagei- j jiems linkėdamas geros sėkmės.

Tuos dalykus išmokau lietuviš
koje mokykloje iš pono moky
tojo Jodelės.

Amerikietė mokytoja mane 
j klausinėjo, aš atsakinėjau. Vai- I 
kai įdomavosi lietuvių kalba, aš 
jiems kalbėjau lietuviškai.

Visi gali ir turi taip daryti, 
nes amerikiečiai nedaug žino 
apie Lietuvą.

Dainytė, 9 metų
Į
KELIONĖ Į MIŠKĄ

, Žiemą, kada daugiausiai lai- 
jko reikia praleisti kambariuo- 
j se, su malonumu prisimenama 

________ : vasara ar ruduo. Štai mano įs- 
lietuvišką pūdžiai iš praeito rudens:

Pagaliau atėjau į uogyną. Iš
girdau krūmuose kažkas su
šlamėjo. Pamaniau vilkas ar 
meška. Bet nustebau pamačius 
zuikelį, kuris išlindo iš krūmų 
ir nubėgo į miško gilumą. Pri-

Geležinis vilkas staugia
Piešė Sylvia Stankevičiūtė

)

į Skaidrūs saulės spinduliai sek 
madienio popietę nužėrė Chica- 
gą, lyg atžymėdami, kad tą die
ną švenčiamas auksinis jubilie- 

I jus nuo Šv. Kazimiero seselių 
; įsikūrimo Chicagoje.

Iškilmingai vakarienei į erd
vią Marijos Aukšt. mokyklos 
salę prigužėjo didelė daugybė 
žmonių. Prie chrizantemomis 
papuošto garbės stalo buvo 

Ivysk. V. Brizgys, prel. Paškau- 
skas, kun. A. Zakarauskas, kun. 
J. Malin, kun. dr. V. Rimšelis, 
kun. J. Vyšniauskas, kun. 
Mikolaitis, kun. K. 
kun. J. Petraitis, kun. 
Prunskis, kun. L. Kemėšis, taip 
gi Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
vadovės.

Kiekvienas banketo * dalyvis 
gavo puošnią programos knygą, 
kur sužymėti pagrindiniai sese
lių vienuolyno Chicagoje istori
jos punktai bei duoti sąrašai pa 
sužymėjusių rėmėjų.

Vakaro vedėjas kun. Ant. Za
karauskas pasidžiaugė gražia 
Šv. Kazimiero seselių kultūrine 
veikla ir padėkojo rėmėjoms už 
gražią pagalbą.

Vysk. V. Brizgys pasveikino 
susirinkusius, kaip gyvosios Baž

I

davimą. ! Jaunoji buvo veikli sodalietė, o
X Prel. M. Krupavičius šįtrei j — -

čiadienį, vasario 28 d., 7 vai. v. 
Jaunimo Centre Chicagos atei
tininkų sendraugių susirinkime 
skaitys paskaitą apie socialines 
enciklikas.

X Solistai Monika Kripkaus- 
kienė, Algirdas Brazis ir Jonas 
Vaznelis kovo 3 d. vyksta į Cle 
velandą, kur su Dainavos an
sambliu duos koncertą 7 v. v. 
Slovėnų auditorijoje.

X Visi skautų skaučių dali- santrų metų amž. Daulių duk-

jaunasis — Šv. Vardo draugi
jos narys.

X Salomėjos (Zdanavičiūtės)
ir Kazio Daulių sūnus buvo pa- nyčios dalį. Katalikų Bažnyčia 
krikštytas praėjusį sekmadienį yra pasiryžusi žmoniją išgelbėti 
Vito - Kazio vardais Visų Šven- ig visų nelaimių, ir iš dabarti- 
tųjų parapijos bažnyčioj. Krikš nės. Amerika yra ūkinio ir poli- 
Įto tėvais buvo Birutė Nagroc- tinio gyvenimo vadovė, bet to- 
■ kaitė ir Andrius Daugirdas, 
i Krikšto sakramentą suteikė 
I kun. Anatolijus Stanevičius. 
Broliuku labai džiaugiasi pu

niai turės savo paviljonus Ka
ziuko mugėje kovo 4 d. Jauni
mo namuose, šiais metais mu
gė žada būti ypatingai įvairi ir 
turtinga. Parduodamieji dalykai 
papuošti tautiniais ornamen
tais. Taip pat veiks valgyklos, 
kavinės ir užkandinės. Visos j 
ypatingai dekoruotos. (Pr.)

X Linksmai praleiskite šio 
penktadienio vakarą (kovo 
mėn. 2 d.) atsilankykite į Lip- 
niūniečių ruošiamą “BLYNŲ 
BALIŲ”, 7 v. v., Jaunimo Cent
re. (Pr.)

relė Loreta-Salomeja.
X Ona Aleliūnienė išvyko ato 

stogauti pas savo dukterį Ludi- 
ją į Patagoniją, Arizonoje; ten 

t lanko apylinkės gražiąsias vie
ptas.

X STANDARD FEDERAL 
SAVINGS bendrovėj, 4192 Ar
cher nuo kovo mėn. naujos dar
bo valandos: pirmad. ir ketvirt. 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., 
antrad. ir penkt. nuo 9 vai. ry
to iki 4 vai. p. p., šeštad. nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. d. Tre
čiadieniais nedirbama. (Sk.)

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

(Sk.)

bolševikai.
Vasario 16tą, į am eri

ni okyklą nusinešiau:
žemėlapį, 1
tautinę juostą, 5 si- 
litus, tris kaulinius 

gautus iš Sibiro, telių čiulbėjimu.

liau taip darbuojantis, Amerika 
netrukus galės tapti ir dvasinio 
gyvenimo vadovė.

Raštu sveikino Gary, Ind., 
vyskupas Grutka, Lietuvos gen. 
kons. P. Daužvardis.

Buvo iššaukti ir plojimais 
pagerbti profesionalai M. Rudie 
nė, dr. Stulga, J. Gribauskas 
(kurs visus dalyvius apdovanojo 

rašomomis plunksnomis su gė
lele) ir eilę kitų.

Ver. Galnaitė, centro sekre
torė, pasveikino banketo daly-

‘V. vius vardu sergančios pirm. 
Vengras, Ant. Nausėdienės. Dėkojo už 

dr. J. dalyvavimą įvairiuose parengi
muose seselių naudai. Parengi
mai pasiseka, nes dalyviai turi 
dosnias širdis. Dėkojo vysk. V. 
Brizgiui, “Draugui”, skyrių pir
mininkėms.

Skyrių sveikinimuose kalbė
jo: J. Kuzmickienė — Šv. Kry
žiaus par., su auka $2,700; O. 
Kazlauskaitė — Šv. Jurgio par., 
su $1,965; Stef. Juško — Rose- 
land, su $740; V. Galnaitė — 
Dievo Apvaizdos, su $250; p. 
Kazimieraitienė — Nekalto pra
sidėjimo par., su $1,000; V. 
Stankienė — Šv. Petro ir Pov. ' 
parap., su $200; V. Paukštie
nė — Marąuette Parko, su $4,- 
500; Albina Nodus — Cicero, 
su $2,525; K. Kowalski — Auš
ros Vartų, su $139; June Evan- 
seck — Gary, Ind., su $1,225.

Buvo pagerbtos jubiliatės, iš
buvusios rėmėjų tarpe 35 ir 25 
metus. Joms vysk. Brizgys įtei
kė po dovanėlę.

Meninę programą paruošė Ma 
rijos Aukšt. mokyklos auklėti
nės. Kristina Galvydytė ir aspi
rantės gyvais paveikslais pa
vaizdavo seselių darbą įvairiose: 
srityse. C. Gerčiūtė ir M. Yun- _ 
ger svečius palinksmino dūdų

Lietuvai ir vaikai gali padėti. 
Kiekvieną dieną: rytą ir vaka
rą melstis ir prašyti Dievulį, 
kad padėtų pavergtiems ir ken- 

i čiantiems žmonėms. Turime 
' prašyti Dievą ir šventuosius, 
į kad globotų ir saugotų Lietu
vą.

Privalome būti geri mokiniai 
ir netingėti. Būti mandagūs ir 
nemeluoti. Ir kitiems žmonėms 
reikia papasakoti, kokie žiau- 
rūs yra

Prieš 
konišką
Lietuvos 
klumpelę, 
dabrinius 
drambliukus, 
knygą “Nepriklausomos Lietu- vingiuotu takeliu, 
vos pinigai”, tautiniais rūbais mane į mišką, 
aprengtos lėlės paveikslėlį ir nuvirtusį medį, 
gintarinius karolius. Savo kla- dau. Iš krepšelio išsiėmiau sa- 
sės draugams žemėlapy paro-’ vo užkandį ir valgiau. Užval- 
džiau, kur yra Lietuva. Papasa- gius dar norėjau pasėdėti ir 
kojau apie jos miestus, gamtą pasvajoti apie vasaros grožy- 
ir atneštus daiktus. Taip pat bes miške, bet nutariau eiti 
papasakojau, kad graikų istori- uogų rinkti. Eidama į visas pū
kas Herodotas, penktame šimt- sės dairiausi. Viename medyje 
metyje prieš Kristų, rašė apie aukštai, ant storos šakos, pa- 
lietuvių prosenelius aisčius. Ro
mėnų rašytojas Tacitas, pirma
me šimtmetyje po Kristaus gi
mimo, rašė apie aisčių gentis.

Šiandien išėjau į mišką. Ei
dama gėrėjausi įvairių paukš- 

Ėjau siauru 
kuris vedė

Paėjus radau 
Ant jo atsisė-

mačiau dvi voveraites. Netoli 
jų medyje buvo skylė. Iš jos 
trys mažos voverytės buvo iš
kišę savo galveles.

rinkus pilną krepšelį uogų ke
liavau namo. Grįžau tuo" pačiu 
takeliu, kuriuo ir atėjau. Eida
ma

tę rastas gatvėje be sąmonės ir 
nuo širdies atakos mirė ligoni
nėj. Mazūras kilęs iš Užėniškių 
k., Vajasiškio parap., Zarasų 
aps. Amerikon atvažiavo 1911 
m. Buvo nevedęs, nuo lietuvių 
nusišalinęs. Jo brolis Balys gy
vena Anglijoje.

X Juozui Kalėdai yra laiškas
nuo jo brolio ar sesers dukros duetu. Su fleitų trio pasirodė C. Bernardos, Zdamaus, Budriūno 
Gražinos Pantelaitytės iš Sin-X A. a. Antanas Mazūras,

įgyvenęs 1256 So. Miilard St., tautų. Laišką atsiimti Draugo nyste skaidriais balsais mokslei 
Chicagoje 23, III., praeitą savai administracijoje.

Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
S. Maplewood, labai tvar-

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

(Sk.)

vių choras padainavo seselės

i

t

Pažįstami veidai iš seselių kazimieriečių bendradarbių jubiliejinės vakarienės. Aukštai iš kairės 
į dešinę: kun. K. Vengras, MIC, J. Gribauskienė, J. Gribauskas, amžinoji seselių narė mažoji Judita 
su savo mamyte H. Kali; žemai kairėje: K. Šliogerienė, Jurkšienė, J. Jurkšas (Yerkes), Šiaučiū
nienė. ‘j

užtraukiau dainelę:
— Man taip miela, 

Man taip gera 
būti čia. 
Niekur nėra 
taip malonu, 
kaip miške.

Grįžus namo turėjau daug 
ko pasakoti apie nuotykius miš
ke. Nutariau, kad mano kelio
nė į mišką tikriausiai nebus 
paskutinė. Alvyda Guobytė 

o
Koks skirtumas tarp Afrikos 

ir Azijos dramblio? (3 taškai)
Mįslė

Ateina slaptai, 
išeina viešai. (3 taškai)

Atsiuntė Pr. Aiženas 
Žemaičių patarlė

Meškos kailiniuos—ir po žie
mos vartais nėra šalta.

Atsiuntė Pr. Aiženas
MĮSLIŲ ATSAKYMAI

1. Malkos ir ugnis. 2. Langas. 
Atimties veiksmas:

XX
22 

—88
1500 parašyti 2 raidėm — MD.

TAŠKŲ LAIMĖJIMAI
D. Siliūnaitė — 20; E. Pocius 

—20; A. Mikailaitė—19; Z. Gir- 
ginaitė—18, Ž. Brakauskaitė— 
17; A. Pakalniškis—16; A. Pa
lytė ir A. Arštikytė po 15. Kiti 
mažiau.

I

I
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Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, laisvojo pa
saulio lietuvių sostinėje, Chicagoje, vieton okupantų išniekinto 
paminklo Lietuvoje.

I

Lukas, F. Wolf, D. Stulga. Jau- ! kūrinius.
Mielai pasirodė ir jauna soli

stė L. Nakutytė. Pianu pritarė 
P. Piežaitė.

Miklios šokėjos, parengtos Ei 
viros Kavaliūnaitės, pašoko kai 
velį, gyvatarą, malūną.

Programa banketo dalyvius 
mielai pradžiugino, o lietuviš
kos dainos giliai sustiprino dva
sią. J. Ž.

IŠ ARTI IR TOLI

VALDŽIA JAU GRĄŽINA 
MOKESČIŲ PERMOKĖJIMUS

Chicagos rajono Intemal Re-* 
venue skyrius praneša džiugi
nančių žinių mokesčių mokėto
jams. Kurie anksčiau savo mo- 
kėjimus sutvarkė, dabar turėtų- 
laukti permokėtų mokesčių grą 
žinimo. Čekiai jau išsiuntinėja
mi.

jąs archeologiją, dirba Toronto 
universitete asistentu ir ruošia
si magistro laipsniui. Jis yra pa 
daręs pirminio žmogaus kau- 
kuolės modelį, kuris yra Toron
to muziejuje. Vasaros metu R. 

i Vaštokas Quebeco provincijoje 
vadovaus archeologiniams kasi
nėjimams.

— Inga Ancevičiūtė Berkeley
■ College, Los Angeles, Calif., ga
vo filologijos magistro laipsnį. 
Ji yra ištekėjusi už neozelandie- 
čio ir toj kolegijoj dėsto vokie- 

I čių kalbą. Jos tėvai gyvena Oak 
villėje.

ARGENTINOJE
— Kun. J. Margis, MIC, Ro-

I
LĖKTU-

A1 linijos 
nusileis

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. H. Lukaševičius vy

riausios skautų vadovybės yra 
pakviestas Skautų Sąjungos Ug 
dymo komisijos pirmininku. Į 
tą komisiją sutiko įeiti šie žy
mieji skautininkai: Lietuvos 
skautų įkūrėjas kap. Petras Jur 
gėla, kun. J. Pakalniškis, prof. 
A. Bendorius, St. Jakštas, D. 
Bulgarauskaitė, A. Samušis, V. 
Bražėnas, F. Prekeris.

— A. a. pulk. Stepas Žukai-
tis, buvęs prezidento adjutan
tas, gautomis iš Lietuvos žinio
mis, po sunkios ligos šią vasarą į 
mirė Lietuvoje. Velionis yra pa 
nevėžietis, kuris tenai ypatingai 
buvo mėgiamas jaunimo. Jis sario liet, klebonas ir marijonų 
yra buvęs Panevėžio Skautų tun vyresnysis, dvi savaites išbuvo 
tininkas. ligoninėje. Vos jis parvyko į na

mus, kun. V. Šimanskiui, MIC, 
teko daryti operaciją.

Šiuo metu

PIRMAS IZRAELIO
VAS

Pirmas Izraelio EI 
sprausminis lėktuvas
Chicagoje O’Hare aerodrome 
kovo 6 d. Iš čia į Izraelį nu
skraidins 140 chicagiečių.

KANADOJ
— Stud V. Mikėnas, III k.

inž., Kanadoje gimęs aktyviai Avellaneda 
reiškiasi lietuvių studentų ir sveikti kun.
kitų organizacijų veikėjas. MIC. Jis yra Aušros Vartų pa-

— Romas Vaštokas, studijuo rapijos klebonas.

Buenos Aires — 
namuose baigia 

V. Palubinskas,
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