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FANFANI MINISTERIŲ KABINETAS ITALIJOJE 
PRAVES NAUJAS REFORMAS

Už pasitikėjimą balsavo krikščionys demokratai, demokratai 
socialistai, respublikonai; prieš — komunistai, liberalai, 

monarchistai, fašistai. Nenni susilaikė

ROMA. — Nepaisant fašis- 
tuojančiųjų ir komunistų opozi
cijos, Fanfani sudarytoji kaires 
nė krikščionių demokratų vy
riausybė laimėjo parlamento pri 
tarimą, šeštadienį įvykusiuose 
parlamento balsavimuose už pa
sitikėjimą vyriausybei pasisakė 
295 atstovai, prieš — 195.

Parlamento debatų metu 
premjeras Fanfani pažymėjo, 
kad Italija pasiliks ištikima Va 
karų sąjungininkams ir bus 
priešinga kraštutiniams dešinie
siems ar kairiesiems. Fanfani 
tik buvo susilaukęs prezidento 
Kennedy asmeniško patikinimo, 
kad Jungtinių Amerikos Vals
tybių linija sutampa su Italijos. •

Kur komunistai išvien su 
fašistais

komunistai, liberalai, monarchis bės programą svarstys senatas; 
tai ir fašistai.

Neimi socialistų linija
Nenni socialistai, nors jun

giasi su komunistais opozicijon 
prieš Fanfani vyriausybės lin
kimą bendrauti su vakariečiais 
sąjungininkais, tačiau pasižadė- 
jo savo balsais palaikyti vyriau 
sybę eilėje socialinių reformų. 
Tačiau balsuojant pasitikėjimo 
vyriausybei klausimą, socialis
tai, kaip buvo ir anksčiau pa
reiškę, susilaikė. Nenni aiškina, 
kad tas susilaikymas buvo dau
giau saugantis skilimo savoje 
partijoje, kurios kairysis spar
nas gerokai neprielankus Nenni 
žadėtai paramai krikščionims 
demokratams jų numatomoms 
reformoms krašte.

numatoma, kad čia bus pasitikę 
jimas nubalsuotas penktadienį. 
Fanfani vyriausybė numato pla
čią mokyklų reformą; dabar ten 
mokyklos lankymas yra privers 
tinas tik iki penkto laipsnio im
tinai. Fanfani vyriausybė taip
gi planuoja žemės ūkio, admi
nistracijos ir mokesčių refor
mas, besiekiant sumažinti tą 
skirtumą tarp turtingųjų ir be
turčių. Apie tai informuoja 
“Sun - Times” vakar dienos lai
doje. J. Daugi. į

i

po audiencijosMrs. Jasąuettne Kennedy, JAV prezidento žmona,
Vatikane praėjusį sekmadienį su popiežium Jonu XXIII. Dešinėje 
stovi prel. Povilas Marcinkus, iš Cicero, III., dirbąs Vatikano ku
rijoje. Mrs. Kennedy vakar atvyko į New Delhi, Indijoje.

Nesėkmingi Rusk ir Gromyko 
pasikalbėjimai Genevoje

GENEVA, Šveicarija. — Vai pasikalbėjimai su Gromyko ne- 
stybės sekretorius Rusk vakar 
vėl buvo susitikęs su Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų minis 
teriu Gromyko ir jų pasitarimai 
truko 3 valandas.

Rusk šiandien vėl susitiks su 
Gromyko.

Pasak politinių stebėtojų pa
reiškimo, per dvi dienas Rusk

I-----------------------------------------------------—-------------

Politikos baruose

DRUMSČIASI SANTYKIAI RAUDONŲJŲ BLOKE
Dišiniuosius, jų tarpe ir de

šiniuosius krikščionis demokra
tus, sujaudino naujos vyriau
sybės ryšys su Pietro Nenni 
socialistais, anksčiau sudariu
siais populiarų frontą su komu
nistais. Dešinieji baiminasi, kad 
gali įsigalėti komunistai ir pa
imt savo kontrolėn visą Italiją.! 
Vis dėlto už pasitikėjimą vyriau 
sybei balsavo krikščionių demo
kratų atstovai, vadinamieji de
mokratai socialistai ir respubli-i 
konai; šios abidvi partijos įeina 
į koalicinę vyriausybę. Prieš pa- riasi. 
sitikėjimą vyriausybei balsavo

Nikitą Chruščevą ima užgulti rūpesčių debesys. — Šaltojo karo 
iniciatyva prezidento Kennedy rankose

WASHINGTONAS. — Tarp- gabenta daugiau ginklų. Ameri- 
tautinėje politikoje, kaip skel
bia “U. S. News & World Re-

Teroristinės organizacijos 
grasinimai

Prieš balsavimus politikai ga
vo mimiografuotus grasinimus, 
kad įvyks krašte revoliucija, jei
gu bus patvirtinta Fanfani vy
riausybė. Laiškai buvo pasira- Į port” kovo 19 dienos laidoje eks 
syti slaptos organizacijos, esą, pertai, vyksta stambūs pasikei- 
turinčios ryšio su slapta pran- timai. Chruščevas paskutiniu me 
cūzų teroristų organizacija Al- tu turėjo prisipažinti prie eilės 
žirijoje. Tačiau tie laiškai ma- pralaimėjimų, jų tarpe — ir ne- 
žai teturėjo reikšmės italų poli
tikams. Nematyti, kad ta italų 
organizacija turėtų tokią plačią 
prancūzų paramą, kaip jie gi-

ka pažadėjo pagalbą 
dui, jeigu jį užpultų 
tai.

Fačioje raudonųjų

Thailan- 
komunis-

Šią savaitę naujos vyriausy-

— BONNA. — Žinomas Va- žinąs, kad iki šiol naudotais 
karų Vokietijos dienraštis “Die 
Welt” (1962 m. kovo 5 d., nr. 
54) išspausdino straipsnį, pava
dintą “Chruščevas vė] turi ko
voti dėl savo prestižo”.

Straipsnio autorius WalterT 
Guenzel tarp kitko rašo, kad 
Lietuvos mokslininkai kolekty
viai paruoštame dokumente pa
sisakė prieš Sovietų komunistų 
partijos 22-jo suvažiavimo nu
rodymus išgyvendinti žalieninę 
žemės ūkio sistemą. Jie pareiš
kė, kad Pabaltijo klimato sąly
gomis žolės esančios geresniu 
pašaru galvijams, negu grūdai, 
kukurūzai, pašariniai runkeliai 
ar šiaudai.

metodais mėsos ir pieno gamy
bos pakelti negalima. (E.)

Laimėjo Fisher
STOCKHOLMAS. — Įvyku

siose pasaulio šachmatų pirme
nybėse nugalėtoju išėjo ameri
kietis jaunuolis Bob Fisher, su
rinkęs 17.5 taško. Antrą vietą 
užėmė Geleris ir Petrosianas, 
surinkę po 15 taškų ,trečią — 
Filipas, 14 taškų. Jaunasis Fi- 
sheris nepralošė nė vienų rung
tynių, tik keletą sužaidė lygio
mis.

pasisekimas Sovietų žemės ūkio 
programos, ką Chruščevas pri
pažino kompartijos centro komi
teto, 300 vadovaujančių komu
nistų akivaizdoje. Chruščevo vi
somis jėgomis siekta viršūnių 

į konferencija neįvyko. Joje da
bar dalyvauti atsisakė preziden 
tas Kennedy, prez. de Gaulle, 
net ir Indijos Nehru, dėl vyku
sių ten rinkimų. Beliko tik pats 
Chruščevas, komunistų satra
pai ir Nasseris, kurie būtų vykę 
viršūnių pasitarimams į Gene- 
vą, bet, kitiems nepritariant, 
ir jie susilaikė.

Berlyno sektoriuje Sovietų 
Migai bandė nuleisti žemyn a- 
merikiečių transportą. Nieko iš; 
to neišėjo. Apie 3,000 amerikie
čių karių išvežta iš Berlyno ir 
atvežtos naujos įgulos. Sovie
tai murmėjo, bet neįstengė to 
sulaikyti.

Pietryčių Azijoje pradėjo uo
liau veikti amerikiečių pilotair 
technikai, kovų ekspertai, nu-

imperijo
je taipgi iškilo nemažai rūpes
čių ir sunkumų. Kovo mėnesy
je stipriai padidėjo įtampa tarp 
Rusijos ir Kinijos. Washmgtono 
ir Londono žvalgyba turinti ži
nių, kad kartais ta įtampa gra
so atviru lūžiu. Raudonoji Kini
ją gana atvirai remia Sovietų 
bloko “atskalūnę” Albaniją. Len 
kija ir Rumunija reikalauja dau 
giau laisvės santykiuose su Va
karų valstybėmis.

Kompartijos centrinio komi
teto suvažiavime, koridoriuose 
ir privačiuose kabinetuose, ima-

Vienos prekybos 
paroda

VIENA. — Daugiau kaip 5, 
000 verslų firmų iš viso pasau
lio išstatė savo gaminius 75-je 
Vienos tarptautinėje prekybos 
parodoje, ši paroda užvakar ati
daryta.

Raudonieji kiniečiai

Chruščevas j tai atsakęs, kad 
reikia leisti “pačioms karvėms 
vieną kartą balsuoti už tai, kuo 
jos norėtų būti šeriamos: ku
kurūzų silosu, cukriniais runke
liais, šienu ar šiaudais”. Jis 
(Chruščevas) iš savo patyrimo

i

KALENDORIUS

Grįžo Vinogradov
PARYŽIUS. — Sovietų Są

jungos ambasadorius Prancūzi
joje Sergei Vinogradov užvakar 
sugrįžo į Paryžių, gavus naujų 
instrukcijų iš Chruščevo Mask
voje.

— Numatomi neramumai Kon 
ge. Jungtinių Tautų pareigūnas 
pareiškė, kad Konge vėl gali 
kilti neramumai ir riaušės.

Per daug žemdirbiu 
per mažai ūkio 

gaminių
STOCKHOLMAS, Švedija. 

Eltos bendradarbis Stockholme 
praneša: Ryšium su sovietų kp 
ck plenumo sušaukimu Maskvo
je įtakingas švedų liberalų dien 
raštis “Dagens Nyheter” pas
tebi, kad Chruščevas nepapras
tai daug stato ant kortos, kad 
būtų pagerinta žemės ūkio pa
dėtis.

ir

Kovo 13 d.: šv. Kristina, Liut 
varis, Jundilė.

Kovo 14 d.: šv. Matilda, Ka- 
rigaila.

ORAS

Oro biuras praneša; Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 30 laipsnių; rytoj — tru
putį šilčiau.

Saulė teka 6:06, leidžias 5:53.
žemėlapyje parodytas Heessen, 

Vokietijoje, kur anglies kasykloje 
įvyko milžiniškas sprogimas.

Laikraščio žodžiais, sovietų 
žemės ūkio plėtra nepateisinusi 
vilčių. Per daug žemdirbių ir 
per mažai žemės ūkio gaminių 
— tai pati rimčiausia Sovietų 
Sąjungos vidaus problema, su 
kuria teko Chruščevui susidur
ti, teigia “Dagens Nyheter”.

— Meksika svarsto įsteigti 
mokyklas mokyti pažengesnių 
žūklavimo metodų.

ma kaskart garsiau kritikuoti 
Sovietų politinę liniją krašto 
viduje ir užsieny.

Dėl viso to “U. S. News & 
World Report” žurnalas tvirti
na, kad įkaro iniciatyva
dabar rezidento Ken
nedy rinkas.

Indija perspėjo Kinijos 
raudonuosius prekybos 

reikalu

Mrs. Kennedy 
iškilmingai sutikta 

Indijoje
NEW DELHI, Indija. — Ja- 

cąueline Kennedy, JAV prezi
dento žmona, vakar atvyko į 
New Delhi, Indijos sostinę, kur 
ją indai iškilmingai sutiko. Ae
rodrome ją pasitiko ministeris 
pirmininkas Nehru.

Tūkstančai indų, sustoję aš- 
' tuonių mylių pakelėje iš Palam 
aerodromo, sveikino Mrs. Ken
nedy, kai ji važiavo j miestą 
atvirame automobilyje.

Per 100,000 indų sutiko JAV 
prezidento žmoną, atvykusią j 
Indiją devynių dienų vizito.

— Mrs. Kennedy padėjo gė
lių vainiką toje vietoje, kur In
dijos vadas Gandi buvo nužu
dytas. Ir vėliau vizitavo Indijos 
prezidentą Prasadą.

I

atnešė jokių pasikeitimų. Rusk 
pareiškė, kad Amerika pradės 
atominius bandymus, jei nebus 
pasirašyta atominių ginklų bau 
dymo uždraudimo sutartis su 
tarptautine kontrole.

Pasak Sovietų žinių agentū
ros Tass pranešimo, Gromyko 
parašė laišką Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui U 
Thant, kuriame jis sako, kad 
Sovietų Sąjunga sutinka neduo- 

j ti atominių ginklų kitiems kraš 
tams, jei Vakarų sąjungininkai 
irgi panašų pažadą duotų. Gi 

i kraštai neturintieji tų ginklų 
turėtų negaminti.

i
Trumpai iš

visur

NEW DELHI, Indija. — Mi- 
nisterio pirmininko Nehru vy
riausybė pareiškė raudonajai 
Kinijai, jog ji turi pakeisti savo 
“agresyvią politiką”, jei ji nori 
pratęsti prekybos sutartį tarp 
Indijos ir kiniečių okupuoto Ti
beto. Tai prezidentas Rajendra 
Prasad pareiškė parlamente va
kar.

Prasad pranešė, jog Peipin
gas pasiūlė sudaryti naują su
tartį, pakeičiant 1954 metų su
sitarimą, kuris baigiasi birželio 
2 dieną.

1

Astronauto patarimas
APPLETON, Wis. — Astro- 

nau Donald Slayton patarė jau
nuoliams, susidomėjusiems erd
vės karjera: dirbk stropiai ir 
studijuok gamtos mokslus.

Slayton, aviacijos majoras, 
būsiąs sekantis amerikietis, ku 
ris skrisiąs į orbitą.

— Belgijos užsienio reikalų 
ministeris Paul Henri Spaak pa
reiškė, jog Michael Strudens, 
kontroversinis informacijos įstai 
gos New Yorke viršininkas, bu
vo patvirtintas belgų vyriausy
bės dirbti dėl atsiskyrusios kon- 
giečių Katangos provincijos.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės bando įtikinti Indoneziją
ir Olandiją, kad abu kraštai pra j vačių lėktuvų skridimas, kol ne
dėtų tartis dėl olandų Naujosios bus pasirašyta prancūzų - alži- 
Gvinėjos.

I

giriasi sučiupę 
agentų

TOKIO. — Komunistinės Ki
nijos vyriausybės pareigūnai už 
vakar pranešė, jog jie sučiupę 
grupę nacionalistų kiniečių agen 
tų, kuriems buvę pavesta vyk
dyti sabotažą raudonųjų valdo
mame žemyne.

Raudon. Kinijos žinių agen
tūra pranešė, jog jie buvę su
čiupti plaukiant laivu prie že
myno; laive buvę armijos, skir 
tos sabotažo veiksmams.

— Paslaptinga septynių tonų 
pabaisa kovo 11 dieną buvo iš
mesta Tasmanian pakrantėn.

— Gavin ir Debre pasitari
mai. JAV ambasadorius Pary
žiuje James M. Gavin tarėsi su 
Prancūzijos premjeru Michel 
Debre tarptautiniais klausi
mais, įskaitant ir tuos, kurie 
susilpnino prancūzų - amerikie
čių sąjunginę veiklą.

— Thailando karalius Adul- 
yadej ir karalienė Sirikit užva
kar atvyko į Karachi, Pakista
ne, dvylikos dienų vizito.

— Sovietų Sąjungos laikraš
tis “Izvestijos” kovo 11 dieną 
atnaujino grasinimą pasirašyti 
taikos sutartį su Rytų Vokieti
ja. Pavėlintas Vokietijos išspren 
dimas, girdi, didina atominio 
karo grėsmę, — sako laikraštis.

— Britanijos gynybos mi
nisteris Watkinson vakar įsakė 
britų karinei misijai Berlyne 
pareikšti griežta protestą Sovie 
tų karinei misijai už britų ka
reivio sunkų sužeidimą Rytų 
Berlyne.

— Anthony Eden, 64 metų, 
buvęs britų premjeras, vakar 
Bostone turėjo operaciją.

— Washingtonas siūlo suda
ryti tarptautinę komunikacijos 
kompaniją, kuri naudotųsi sa
telitais susisiekimo srityje,

— Prancūzijoje uždrausta pri

riečių paliaubų sutartis.

KAD SOVIETAMS NEVYKSTA ŽEMĖS ŪYJE,
DAUG KALTINIMU TIKO STALINUI

Naujieji zelandiečiai 
pagerbė adm. Byrd

WELLINGTON, Naujoji Ze
landija. — Ministeris pirminin
kas Keith J. Holyvake užvakar 
dedikavo paminklą, pastatytą 
mirusiam adm. Richard E. 
Byrd. Naujieji zelandiečiai pa
gerbė amerikietį ašigalio tyri
nėtoją, prisimenant jo mirties 
penkerių metų sukaktį.

— Senatorius Barry GoMw»- 
ter iš Arizonos respublikonas 
pakeltas į aviacijos atsargos 
majoro generolo rangą.

MASKVA. — Kovo 5 dieną 
Maskvoje prasidėjęs Sovietų Są 
jungos komunistų partijos cent
ro komiteto posėdis, kaip ir rei
kėjo laukti, pirmoje eilėje svars 
tė žemės ūkio klausimus.

Už uždarų Kremliaus sienų 
susirinkusiems centro komiteto 
nariams, kandidatams, revizijos 
komisijos nariams, partijos sek 
retoriams ir kitiems vadovams, 
pirmąją dieną Nikita Chrušče
vas smarkiai sukritikavo žemės 
ūkio politiką paskirose sovietų 
respublikose. Jo nuomone, tu
rįs būti labiau sustiprintas va
dinamas “materialinis suintere
suotumas” tarp krašto gyven
tojų. Šalia kitų respublikų, ne
sugebėjusių pasiekti planuose 
numatytų tikslų žemės ūkio sri
tyje, diktatorius Chruščevas pa kė ir pavergtos Lietuvos bei 
minėjo pavergtąją Lietuvą, Lat- Latvijos komunistų partijų pir- 
viją ir Estiją. Chruščevas kiek mieji sekretoriai A. Sniečkus iri

i

palankiau atsiliepė tik apie pra
monę — 1959 m. prasidėjus sep
tynmečio planui, tos pramonės 
prekių gamyba pakilusi 33 pro
centus.

Kitomis dienomis Kremliuje 
vyko pasisakymai dėl kovo 5 
dieną Chruščevo 7 valandas fru 
kusios kalbos ir joje iškeltų min 
čių. Jei toje kalboje skambėjo 
korupcijos, nepajėgumo, planų 
klastojimo paskirose respubli
kose sąvokos, tai kitą dieną tas 
pats Chruščevas reikalavo že
mės ūkį pertvarkyti organiza
ciniu požiūriu. Kad sovietams 
nevyksta žemės ūkio srityje, 
daug kaltinimų teko Stalinui ir 
asmens kultui.

Trečią posėdžių dieną paslsa-

A. Pelšė. Aišku, jie pilnumoje 
pritarė reformoms likviduoti ža- 
lieninę ūkio sistemą — esą, iš
plėtus kaupiamąsias kultūras 
abiejose Pabaltijo respublikose 
tuo pačiu metu turėsianti pa
kilti ir gyvulininkystė.

Posėdžiams Maskvoje dau
giau vietos paskyrė sovietinė ir 
kitų kraštų spauda. Posėdžių a- 
tidarymo dieną Maskvoje “Prav 
da” ypatingai iškėlė reikalą su
sirūpinti dirbtinomis trąšomis.

Lenkų šaltiniais iš Varšuvos, 
Chruščevo kalba patvirtinusi, 
kad Sovietų Sąjungoje toliau 
tebevyksta trynimasis ideologi
nės kovos srityje. Būdinga ir 
tai, kad Maskvos spauda pra
dėjo skelbti jaunimo, jų orga
nizacijų laiškus — pasiūlymus 
dirbti pašilusiame žemės ūky
je.
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i^Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32

PLAUČIU UŽDEGIMAS
Pavasarėjant pneumonijos se- Apie būdingiausius pneumo- 

zonas artėja. Kovo ir balandžio nijos simptomus, komplikacijas, 
mėn. žmonės daugiausia serga 
plaučių uždegimu. Tai skaudi ir 
labai pavojinga liga. Dabar ver
ta pasisaugoti. Apsisaugoti ga
lima, tik reikia supratimo ir 
noro.

gydymą — parašysiu kitą sykį.

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

I

už-

Sunku pamesti
Mokytojas klausinėja vaikus 

iš gamtos:
— Kur galima rasti dramb

lių?
— O jie tokie dideli, kad nie

kur neprapuola,—paaiškina vie
nas mokinukas.
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J. G. TELEVISION CO.
Z512 W. 47th SL, FR 6-1998 

f'V RADIJAI. Hl-FI. VĖSINTI VAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta
- ♦ ♦ ♦ o **-*-*-•-•

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY \

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL, Tel. LUdlow 5-9500

Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society.

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

Metams metų 3 mėn. 
$4.00 
$3.50

Prenumerata:
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00

1 mėn. 
$1.75 
$1.50 ♦

Priežastys. Kiekviena sloga 
paruošia dirvą pneumonijai. Po 
kiekvienos influenzos bei kosu
lio žmogaus plaučiai ir kraujas 
apsilpsta, krūtinė atsitranko ir 
širdis pavargsta. Prie tokių 
pneumonija kabinasi, nes krau
jas netekęs atsparumo, nepajė
gia kovoti su pneumokociniais 
mikrobais. Didžiausią klaidą da
ro. tie, kurie, susirgę kataru bei 
bronchitu, nesigydo tinkamai ir 
persirgę nesistengia sustiprinti 
savo sveikatos.

'Viskas, kas tik pažeidžia krau 
jo imunitetą (atsp'rumą) mik
robams. paruošia dirvą plaučių 
uždegimui. Visi žino, kad po 
peršalimo žmogus veikiau gali 
gauti plaučių uždegimą. Alkoho
likai taipgi dažniau serga pneu
monija, negu blaivininkai. Mir
tingumas nuo pneumonijos tar
pe alkoholikų yra pats didžiau
sias.

Išprakaitavusiam staiga at
vėsti, ypač iš po pirties ar po 
šiltos maudynės išeiti staiga i 
šaltą orą, yra labai pavojinga: 
nuo to galima gauti plaučiu už
degimą.

Persivalgymas ir lėbavimas 
paruošia dirvą plaučių uždegi
mui, .Pasninkas ir padorus gy
venimas apsaugoja daugelį nuo 
plaučių uždegimo. Gavėnia žmo
gaus sveikatai, ypač taukuose 
varvančioje Amerikoje, yra nau 
dingas dalykas.

Klausia M. V. — Karo metu 
priverstinuose darbuose gavau 
sąnariuose reumatizmą. Gy- 
džiaus. bet ligos nenųsikračiau 
ir čia daktarai nustatė, kad tu
riu didelį artritą. Iš ryto tirps
ta pirštai, skauda nugarą ir 
kartais jaučiu širdies spaudimą. 
Ką reikia daryti ir ar galima 
pagyti?

Atsakymas M. V. — Kol žmo 
gus yra gyvas, tai vis yra vil
tis pasveikti. Tamsta privalai 
gydytis gydytojo priežiūroje. 
Šiaip imti kokius sau analgezi
nius vaistus yra nesaugu, nes 
gali pakenkti širdžiai, sukrikdy- 
ti sveikatą.

Klausia M.. S. — Mano sene
lis yra 78 metų, bet dar gerai 
laikosi ir mėgsta nugerti. Pa
gal amžių perdaug būtų gerti, 
nes kasdien girtas, per tai ir 

žvalgyti nenori. O kas nepaval- 
go, tai ir viduriai tušti ir nėr 
ko tuštintis. Kad viduriai tuš
tintus!, jisai geria dažnai Ep- 
som Salt druską. Po to jam vi
durius raižo ir skauda. Nuo 
skaudėjimo vėl nuryja mažą 
gabaliuką alūno. Iš silpnumo 
labai prakaituoja. Nuo prakai
tavimo geria ąžuolo žievės ar
batą. Gerbiamas daktare, labai 
prašau per laikraštį “Draugą” 
paaiškinti, ar galima tokias 
“medicinas” vartoti. Ar tai nė
ra nuodai? Ar tokie vaistai ga
li padaryti kūnui žalą?

Atsakymas
kus senatvės, gero konjako iš
gerti trejetą stiklelių į dieną 
yra sveika; bet daugiau gerti 
neapsimoka, gali sveikatai pa
kenkti. Epsom salt druska žmo
gų dehidruoja, todėl perdažnai 
vartoti Epsom salt sveikatai 
kenksminga. Alūnas didesniais 
kiekiais veikia kaip nuodai. Ą- 
žuolo žievė turi taniną, kurs kie-

Kas jau sykį yra sirgęs pliu- tina vidurius ir gadina maisto 
čių uždegimu, tai privalo žino- virškinimą.
ti, jog antrą sykį gali lengviau Klausia Pr. B. — Jau 3 me- 
susirgti. Susirgusieji antru kar- tai sergu podagra. Skauda dė
ta pneumonija, serga daug sun
kiau, susidaro daugiau kompli
kacijų, ima ilgesnį laiką pa
sveikti bei sustiprėti, daugiau 
pavojų gresia. Tokie ypatingai
privalo būti atsargūs kovo ir geresnių vaistų negu colchici- 
balandžio mėnesiuose. Kas jau 
vieną sykį persirgo tymais, 
skarlatina, rauplėmis, šiltine (ty 
phus) — tai jau antrą sykį tą
ja pačia liga nesirgs. Tačiau 
nuo plaučių uždegimo gamta 
neduoda žmogui jokio imunite
to, ir jokių skiepų nėra apsau
gai. Tiktai švara ir higieniškas 
gyvenimas gali apsaugoti žmo
gų nuo plaučių uždegimo.

Nedamiegojimas, persivargi- 
nimas, išgąstis, rūpesčiai, nešva 
raus oro kvėpavimas ir kitokie 
gyvenimo nenormalumai sudaro 
palankias sąlygas plaučių užde
gimui. To reikia vengti.

i

JAV sekr. Dean Rusk (kairėj) kalbasi su Vakarų Vokietijos 
sienių reik, min- Schroeder 18 tautų nusiginklavimo konferenci
joj Genevoj. (UPI)

MOŠŲ KOLONIJOSE

Linden, N. J,
Pirmos balandžio vakaras

| Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Lindeno apylinkės valdy
ba ruošia kovo 31 d. 7 vai. p.p. 
Lietuvių Laisvės Parko salėje 
340 Mitchell avė., Lindene, pir
mos balandžio vakarą. Meninė
je programoje dalyvauja popu
liari ir dideliais šuoliais progre 
suojanti solistė Ona Zubavičie- 
nė, kupletstai, feljetonistai ir 
kiti. Be to, per tą patį vakarą 
išeina neperiodinis laikraštis 
“Pirmo Apriliaus Kultuvė”.I

podagrai vaistas. Colchicinas 
tik palengvina skausmus, bet 
podagros neišgydo. Dabar yra 
geresnių vaistų podagros gydy
mui. Juos galima vartoti tik gy 
dytojo priežiūroje. Nuo sugedu
sių dantų ne tik išbėrimai ant 
odos gali atsirasti, bet ir kito
kios rimtos ligos (inkstų, šir
dies ir t. t.) žmogų gali ištikti.

“Kultuvėje“ bus velėjami Lin
deno ir apylinkės žymesni as
menys ir organizacijos. Visas i 
vakaras nuo pradžios iki pa-1 
baigos praeis linksmo ir nekalto 
humoro ženkle. Juokų bus iki | 
ašarų. Bilieto kaina su vakarie
ne, gėrimais ir kt. 4 dol. Visas 
pertas skiriamas Bendruomenės 
kultūriniams reikalams, kaip 
tai lietuvių šeštadieninei mokyk 

’ lai, organizuojamam New Jer- 
■ sey studentų fondui, žurnalui 
j “I tuanus”, liet, bibliotekai ir 
kt. Visus Lindeno ir apylinkės 
kolonijų lietuvius nuoširdžiai 
kviečiame šį kultūrinį darbą pa
remti savo atsilankymu.

Bilietus galima užsisakyti ir 
telefonu pas pirmininką V. Tur
są, telef. WA 5-2686, pas kul- 
tūr. reik, vedėją S. Vaičiūną, 
telef. EL 4-7761 ir pas sekr. M. 
Varnecką, telef. FU 8-2775.

V. T.

M. S. — Sulau-

Atsakymas E. R. — Ligai 
diagnozę gali nustatyti tik gy
dytojas, asmeniškai ištyręs li
gonio fizinę ir psichinę padėtį. 
Jokių vaistų be gydytojo recep
to iš Amerikos Lietuvon dabar 
jau negalima nusiųsti.

— Kur mokslas kalba apie 
pagerinimą, krikščionybė—apie 
atsinaujinimą; kur mokslas kai 
ba apie išsivystymą, krikščio
nybė — apie pašventinimą; kur 
mokslas kalba apie pažangą, 
krikščionybė — apie tobulybę.

J. P. Thompson

s P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas. Protezistas

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

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.
2850 w. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084 

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

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

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

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5436 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu
i HEmlock 4-15$ 2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
Į kaskied, išskyrus trečiad. lr šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Ofiso telefonas PK 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-507B

V.

I
Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-«O001,

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai vak. 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. lr Kitu Saiku pagal sutartj. ■ 

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

^iiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
VaJ. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
«V4 ® vrcl h iaif nždftrvt*

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie lr Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak. 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis. Rheumatlsm. 
Spine & Nerve, Ailments

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki f 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą 

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES 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 lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubiic 7-2290.
Tel.: REliance 5-1811

DR. WUTER J. KIRSTUK
(lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:38-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

DR. ART. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus
4455 8. California Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta. Šeštad. 10 v. r. Jki 2 p. p.

^1 ofiso ir buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

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

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

Valandos pagal susitarimą
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehiU 6-OB17 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 
Penkt. tik 1—3 p. m.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

; DR. EMILY V. KRUKAS 
j GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai’ 

Trečiadieniais tik susitarus

t
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KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

IVl. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

i
Į

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9
Antr. 1-6, treč., š.ftšt. pagal sutartj, 
sekm. uždaryta.

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

i Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos nagai susitarimą

šinės kojos nykštis, kartais pa
rausta. patinsta, kai paimu col- 
chicino, skausmas praeina. Nak
timis dažnai skauda kojas per 
kelius. Ar yra prieš podagrą

1 

nas? Turiu 3 nesveikus dantis,' 
kuriuos noriu traukti. Bet ma
ne pradėjo kamuoti išbėrimai 
ant lūpų ant krūtinės ir nuga
ros prie kaklo. Išbėrimai labai 
skaudūs 
bėrimai 
gedusių 
tarti.

Atsakymas Pr. B. — Colchi- 
cinas buvo laikomas specifinis

ir niežti. Ar tokie iš
gali atsirasti nuo su- 
dantų? Malonėkite pa

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*

URANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKlEWlCZ, Pres.

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

I •*- ■pnrpTT* »

Naujas aukštai dividendai 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vm I IMSI
°INIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO .4UOSIMCIU3 NUO 1 D- 

Dividendai mokami sausio ir liepos mta. 1 d.
l/si lunno. PIRMAD. ir KETV.......................9 v. r. iki 8 p. p.
VALARUUb: ANTRAD. ir PENKT...................... 9 v. r. iki 5 p. p.
—- ŠEŠTAD..,..9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.

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

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3469

Tel. ofise 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.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU UGU 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmaų.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuū 
6 v- — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto — 1 vai. p šeštad 11 

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

Res. tel. WAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VAIJINDOS PAGAL 8U8ITARIM4 

ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p.

Ofiso telef. CLiffside 4-2898 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė, 
Bendra praktika ir specialiai 

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

reL

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

i AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

6132 S. Kedzie lve. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

EIGOS 
5-2670. 
Jei ne-
8-0001.

i

Vai.: 
intrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 Vest 71st Street 

(71-os lr Campbeil Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. ▼. 
Šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

P.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERr
LIGOS

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą

D81 valandos skambinkit tel.: HE
4-212 S nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. lr šeštad.

Telefonas — GRovehill 8-28S3

0R. 4. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 Vest 69th Street 
I Bpedalybč: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
* -alandoa:

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.

Currcnt Dividend up to 4%%

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-8887
DR. B. GAI2I0NAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija tr moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—S lr 6—b vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. 

nžria.r'rf*

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kaadle-

5436 S...
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
ną.. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURG®

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

0R. A. GAMINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 West 71st Street

1 VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.. 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. lr krtu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
r.lnnln. priima narni aualtsrlma

Vidau* ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, m 

Telef. offiso: P111 man 5-6766 
Namt;: BEverly 8-3948

I PriSm. vai.: kasdien 8-9 v. v., AeSt.
11-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

■

------------ : nuo 1-4 lr 6-8 vai. vak 
Seėtadienlate nuo 1-4 vai. pop‘«*

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Šeštad. nuc 2 Iki 4. Treč. ir sek m 
tilt skubiai* atvejate lr susitarus.

Tei. ofiso PR 6-6446, ras. HE 4-8154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

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

(JOKIA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2856 VVest 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 
4:20: antr. lr penkt. nuo 

nuo 1 iki 4 vai. Kitu 
susitarus.

Tel. ofteq RE 7-8818, VI 3-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. 9-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 8-0257, rez. PR 8-6659 

Rez. 8600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki t ▼. p.p., 6-7 V. v.

2:30
5 iki 
laiku

iki 
«;

tik

I
Perskaitę “Draugą", duoki* I 

te ii kitiems pasiskaityti.
I

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų ▼ 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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Koegzistencijos su priešu kelias

SLIDUS IR PAVOJINGAS
Kurį laiką buvo vedami pa

sitarimai tarp Washingtono ir 
Maskvos, kad netrukus prezi
dentas Kennedy kalbėtų per 
radiją ir televiziją Sovietų Ru
sijos žmonėms, o diktatorius 

a Chruščevas — Jungtinių Ame 
F rikos Valstybių gyventojams. 

Atrodo, kad susitarimas ne
privestas prie galo. Šitoks kai 
bomis pasikeitimas atidėtas a- 
teičiai. Būtų daug geriau ir 
saugiau, jei jis visai nebūtų 
Įvykdytas.

Palyginti Sovietų Rusijos te
levizijos ir radijo tinklus, taip 
pat jų techniką su Jungtinių 
Valstybių tinklais ir technika, 
pastebėsime, kad sovietuose 
ši susisiekimo sritis, kaip ir 
visos kitos, tebėra primityvioj 
būklėj. Be to, radijas - televizi
ja ir visa sovietų spauda, yra 
diktatūros nuosavybėj ir kont
rolėj. Sovietų gyventojų labai 
mažas procentas turi vadina
mus radijo bei televizijos pri- 
imtuvus. Tais atvejais, kada 
diktatorius ir jo komisarai skel 
bia dekretus, įsakymus, minios 
žmonių yra sukviečiamos į aikš 
tęs ar sales, kad turėtų gali
mybę išgirsti Chruščevo ar ku 
rio kito komisaro kalbą. Gali
me būti tikri, kad, kalbant 

■ prezidentui Kennedy, šitokių 
kvietimų į aikštes ar sales ne
darys. Vargu ar sovietų spau
da tai pagarsins. Tuo būdu la
bai mažas žmonių skaičius So- 
vietijoj girdėtų mūsų prezi
dento žodį.

Kalbant į Amerikos žmones 
Chruščevui, ne tik jokių truk
dymų nebūtų, bet radijo ir te
levizijos vadinamieji tinklai pa 
sistengtų reikalus taip sutvar
kyti, kad tik gausesnį klausy
tojų skaičių Chruščevo žodis 
pasiektų. Išbūbnytų tai ir spau 
da. Todėl iš to susitarimo nau- 
da būtų tik sovietams, tik ko
munizmui. 3

Tiesiog negalima suprasti, 
kodėl tokie sumanymai mūsų 
sostinėj iškyla ir kodėl jiems 
duodama eiga. Neva kovojama munistiniais gangsteriais ir 
prieš komunizmą, vedamas šal 
tasis karas, ginkluojamasi nuo 
kojų iki galvos, kad apsisaugo 
tų nuo sovietų galimų užpuo
limų ir pavojų patekti į komu
nizmo žnyples, o tuo tarpu ati
daromi vis nauji keliai ir prie
monės komunistams stiprintis bendradarbiavimas su Maskva 

ar Peipingu nebus galima vyk
dyti be pavojaus laisvei, kol 
nebus susitarta išspręsti Vo
kietijos problemą, leidžiant Va 

- karų ir Rytų Vokietijai apsi-
Tenka stebėtis ir kitu neap- jungti, kol sovietai neiš

galvotu žygiu. Šis žygis nėra trauk savo armijų ir viso savo 
naujas, bet žymiai sustiprin- administracinio aparato iš Pa- 

w tas. Juo dar plačiau prave- baltijo valstybių ir kitų oku- 
riamos durys komunistinei pro puotų kraštų, kol nesustabdys 
pagandai Amerikoje. savo agresijos į kitus kraštus.

Jau kelinti metai Amerika 
keičiasi su sovietais ne tik kul 
tūrininkais, studentais, techni
kais, menininkasi, bet ir moks
lininkais profesoriais ir t. t. 
Šiomis dieomis Washingtonas 
ir Maskva pasirašė dviem me
tams sutartį dar labiau pra
plėsti pasikeitimą kultūrinin
kais. Jau 1960 — 1961 metų 
susitarimu daugiau kaip du 
tūkstančiai sovietų kultūrinin
kų važinėjo po Jungtines Vals 
tybes. Paskutinioji sutartis tą 
skaičių keleriopai padidins. 
Šiuo susitadimu taip pat pasi
naudos ne kas kitas, kaip tik 
komunistai.

Reikia neužmiršti, kad Mask 
va gal tik per klaidą išleidžia 
išvykti iš Sovietijos į užsienį 
asmenį .be atitinkamo paruoši
mo propagandai vesti. Kultū
rininkas ar mokslininkas, dar
bininkas ar technikas — visi 
yra perėję per komunistinius 
propagandinius kursus, jie yra 
“išskryninti” ir prisaikdinti, 
kad besilankant užsienyje kiek 
vieną progą panaudotų komu
nizmui stiprinti. Amerikiečiai, 
kurie vyksta į Sovietiją ar kur 
kitur, vyksta geros valios ve
dami, be ypatingo pasiruoši
mo, vyksta išimtinai kaip me
nininkai, mokslininkai ar kito
kie, vyksta savo srityje atlik
ti tai, kas reikalinga. Jie netu
ri jokių užkulisinių tikslų, jo
kios propagandos neskleidžia.

*

Tie visi “nauji” posūkiai 
Washingtone veda prie pagili
nimo vadinamos koegzistenci
jos, kurios siekia Maskva, apie 
kurią nuolat kalba, kurią ji 
perša labai dideliu užsispyri
mu. Dažnai atrodo, kad pačio
se mūsų viršūnėse pradedama 
pasiduoti komunistinės propa
gandos įtaigojimams. Nejaugi 
mūsų politikai yra tokie nai
vūs, jog nežinotų, kad jokia 
koegzistencija, joks taikus su
gyvenimas nėra galimas su dik 
tatoriais, su tarptautiniais ko-

kriminalistais, nesilaikančiais 
jokų tarptautinių taisyklių bei 
susitarimų, siekiančiais palai
doti visas demokratijas ir kar 
tu su jomis žmonių laisvę ir 
gebovę.

Nei kultūrinis, nei kitoks

35 metai konsularines tarnybos, 25 m. Chicagoj
1

DRAUGAS, antradienis, 1962 jn. kovo mėn. 13 d. p

šiame krašte, kad ruoštųsi iš 
vidaus sprogdinti mūsų demo
kratinę santvarką.

*

Spaudoje ir gyvenime

PAGERBĖ “DRAUGO” LAUREATĄ
Naujausias “Lietuvių Dienų” j viename numeryje randa būdų tai 

numeris (vasario mėn.) net ištisą j atžymėti. Šiuo kartu — eile nuo- 

puslapį paskyrė “Draugo” premijuo i traukų ir gana išsamiu J. Gobio 

tam romanui “Titnago ugnis”. | straipsniu iškeliamas ir kitas mūsų 

Duodama ištrauka apie Rikio Vis- tautos šviesus stulpas — nepriklau 

manto mirtį ir net trys nuotraukos somybės akto signataras prel. K. 

iš premijos įteikimo iškilmių.

Iškėlus tą laimėjimą, vis dėlto ta

me pat “L. D.” numeryje rašytojos 

J. Vaičiūnienės žodžiais reiškiamas 

nemažas pesimizmas mūsų kultūros 

kelyje. J. Vaičiūnienė, paklausta, 

ar mes tautinės kultūros srityje 

iriamės smukimo kryptimi ar kyla- 

mė, atsakė: “ Aš manau, kad mes 

smarkiai smunkame... Jeigu niekas 

mums neįmes kokios Leukotejos 

juostos įsikabinti, tai greitai ir ne

turėsime kur besmukti. Žinoma, 

pasiliks vienas kitas ir ant kalne

lių berimąs ir belydįs mūsų tautos 

dalies, brangiausiai kaštavusios, 

laidotuvių eiseną.”

Nors gerai, kad poetė lietuvišką 

visuomenę užaliarmuoja, tačiau 

tokios mintys gal jau būtų per

daug desperatiškos. Pvz. dar gal 

niekada nebuvo lietuviuos tiek 

daug premijų kūrybai skatinti, 

kiek dabar. Tai rodo, kad visuome 

nėję yra susidomėjimas mūsų kū 

ryba, kultūra ir nesigailima aukų

ją skatinti ir remti. Yra ir kitų kolegijas ir universitetus, gavo 
šviesesnių reiškinių.

Beje, “Lietuvių Dienos” deda
mos savo viršelyje datą, pažymi, 
kad tai Maironio metai, ir vis kiek-

mos Lietuvos dalelytę, kur gy
vena Lietuvos laisvės vaidila, 
mūsų gener. konsulas, randąs 
savo veikloje nuoširdžią ir uo
lią padėjėją savo žmonos Juzės 
Rauktytės asmenyje, o ji yra 
visiems gerai žinoma mūsų kul- 
tūrinininkė, visuomenininke.

Dvi sukaktys
Kovo 18 d. 5 vai. p.p. Jaunimo 

centre bus iškilmingai atšvęsta 
gen. kons. dr. P. Daužvardžio 
35 m. konsularines tarnybos ir 
25 m. konsulavimo Chicagoje 
sukaktis. Ta proga mums no-

Vargu, ar kas Chicagoje yra 
laimėjęs tokį populiarumą, kaip 
mūsų gen. kons. dr. Petras Dauž 
vardis. Jis mielas ne vien todėl, 
kad prie jo, kaip Lietuvos at
stovo, riša mus patriotiniai šen 
umentai, bet jis mums brangus 
ir kaip taurus žmogus, ryžtin
gas kovotojas dėl Lietuvos lais
vės, uolus visuomenininkas.

Tai rūpestingai išsimokslinęs 
vyras — studijas ėjęs Valparai- 
so, Georgetowno Washingtone 
universitetuose, o John Mar
shall teisių mokykloje, Chica
goje, gavęs teisių daktaro laips
nį. Jo kalbose galima jausti tei- risi intymiau tą mielą žmogų 
sininko preciziškumas ir logiš- pažinti, 
kūmas, jis mielai klausomas net 
ir kitataučių intelektualų pobū
viuose ir jo raštai randa vietos 
ir didžiojoje spaudoje.

Generalinis konsulas dr. Dauž 
vardis žavi mus savo darbštu
mu. Per metus jis turi susido
roti su trejetu tūkstančių gau
namų laiškų. Būna mėnesių, ka
da jam tenka pasakyti beveik 
kasdien po kalbą, o šventadie
niais — net po kelias — kar
tais koks 20 kalbų mėnesyje. 
Ir jame pastebime retai kur ap
tinkamą meną — kalbėti trum
pai ir pasakyti daug.

Nuoširdus visuomenininkas

Visų pirma miela pasidžiaug
ti, kad jis uoliai seka visą lietu-

gultų. Per radiją išklauso Paul 
Gibson politinių pranešimų, ra
dijo žinių. Po pusryčių išeina 
pasivaikščioti kokią mylią. Tai 
vienintelė jo mankšta. Prieš 9 
vai. būna prie darbo stalo sa
vo kabinete. Specialiai anksčiau 
paštininkai atveža konsulato ko 
įespondenciją. Konsulas visų 

: pirma peržiūri laiškus, lietuviš
ką spaudą, paskaito “New York 
Times”. Chicagos laikraščius 
peržiūri gerdamas kavą.

Toliau seka laiškų atsakinė
jimas, telefoniniai pasikalbėji
mai, interesantų priėmimas. 
Laiškų yra įvairiausių. Daugiau
sia palikimo reikalais, nes mūsų 
gen. konsulas rūpinasi Lietu
vos piliečių, palikimų bylomis,;

Kubos diktatorius nepatikimas 

Kremliui

Jo laukia Benešo likimas

K. TAUTKUS

Jis nuoširdus visuomeninin
kas. Savu laiku yra buvęs Kat. 
Moksleivių Susivienijimo pirmi
ninkas, Darbininkų sąjungos 
sekretorius, Kat. Federacijos ir 
Lietuvos vyčių vicepirmininkas, 
beveik visas lietuvių kolonijas 
aplankęs su paskaitomis. Da
bar jį kviečiasi visos organi
zacijos, ir visiems jis randa lai
ko. Tai žmogus, kuriam visi lie
tuviai (išskyrus tėvynės išdavi
kus) yra draugai ir kuris prie- 
šij (išskyrus Lietuvos priešus) 
— neturi.

Chicagos majoras Daley. gen. kons. dr. P. Daužvardis, J. Daužvardienė

fyg-- • .

Tai asmenybė, spindinti di
džiu taktu, užtat nenuostabu, 
kad mūsų generaliniam konsu
lui taip gražiai pavyko laimėti 
platų Lietuvos draugų tinklą į- 
vairių kraštų konsulatuose Chi
cagoje. Uoliai pasišventęs savo 
pareigoms, jis per 28 metų nė
ra ėmęs atostogų, iš Chicagos 
išvykdamas tik kuriame teisme 
Lietuvos paveldėjimo bylą gin
ti, kur žodį Lietuvos reikalu 
tarti ar kur laisvąją Lietuvą 
reprezentuoti. Lietuvos konsu
late, 6147 S. Artesian Ave., Chi
cagoje, mes turime nepriklauso

I

Pradėjęs revoliuciją Kuboje, 
Fidel Castro nebuvo Kremliaus 
mokinys patikėtinis, gavęs spe
cialų pasitikėjimo mokslą. Krem 
liaus teoretikai Castro laiko 
savamoksliu ir komunistinės 
diktatūros snobu. Tautos apga
vimas, revoliucijos išdavimas, 
paskelbimas Kubos socialistiniu 
kraštu, save pripažinus komu
nistu iki mirties, Kremliaus 
oretikams sukėlė abejonių 
rimto nepasitikėjimo

I

Jeigu Castro sugebėjo
daryti veidmainystę su demo- Lister pabėgo į Rusiją. Antra- 
kratines dvasia, ją iškreipti į 
komunistinę, nėra užtikrinimo, 
kad vieną dieną diktatorius ne
padarys žingsnio atgal. Likvi
duoti Castro Kremliui neapsi
moka, nes jo vardas yra reika
lingas užbaigti Kremliaus pla
nų įvykdymą Kuboje iki galo. 
Maskva žino, kad Castro ir jo 
parinkti režimui vadai krašte 
turi šalininkų. Tie žmonės, ku
rie yra patikimi Kremliui, kraš
te mažiau žinomi. Jiems sunkiau 
suimti valdymą į svo rankas 
staigiai. Gali kilti nesusiprati
mai, pavojingi judėjimai, net 
pilietinis karas. Paskutiniai šen 
klai rodo, kad Kremlius pradė-

. jo vykdyti gerai išstudijuo
tus planus kaip Fidel Cas
tro 
leisti 
neužgauti paties diktatoriaus 

I ir jo valdininkų. Pats Fidel 
j Castro jau nemažai savo valdi- 
į ninku sunaikino, kiti pabėgo, 
treti pasislėpė svetimose am-

i basadose.

I

te- 
ir

pa-

mos instituto direktoriumi. Tas 
pareigas nuo pat revoliucijos 
įsigalėjimo turėjo pats min. 
pirm. Fidel Castro. Pareigos 
nepaprastai svarbios. Jis pasi
darė viršininku ir Kubos eko
nomijos galvos Ernesto Gueva- 
ros, Castro dešinosios rankos. 
1961 m. VI.2 d. iš Maskvos pa- 
tyl rmis atvyko gen. Enriąue 
Lister. Tai mišinys, kurio tė
vas buvo anglas, motina 
nė. Civilinio karo metu 
komunistinio 5 korpo 
Frankui laimėjus pilietinį

ispa- 
buvo 

vadu, 
karą,

ine pasauliniame kare Lister 
kariavo Rytų fronte ir vadi
nosi gen. Lisytin. Tai specia
liai Kremliaus parinktas vyras 
ir patikėtinis. Šiomis dienomis 
Lister pasidarė Castro kariniu 
patarėju. Jam priklauso Kubos 
armijos vadovavimas. Yra ap
skaičiuota, kad Kubos armija 
ir milicija sudaro nuo 250.000 
iki 440.000 vyrų. Jam Maskva 
pavedė tvarkyti ir prižiūrėti 
ginklų ir karinių medžiagų rei
kalus. Tai faktinasis Kubos ar
mijos vadas, nors krašto ap
saugos ministerio titulą turi 
Castro brolis Raul. Kartu Lis
ter yra ir Kubos policijos va
dovybės patarėju.

iškyančiomis nuo Ohio iki Los 
Angeles. Būna daug susirašinė-

Telefonai ir interesantai

Telefonais klientai klausia tų 
straipsniu, telefoniniu bylų reikalu, apie važiavimus į

viską spaudą ir visas Lietuvą 
liečiančias žinias amerikiečių 
spaudoje. Tame jam gražiai tai- jimų. 
kiną vyčiai ir kiti ,kurie atsiun
čia atitinkamas -iškarpas. Rei
kale nepraleidžia progos savo 
laišku,
pašaukimu reaguoti, klaidą ati- Lietuvą, daug būna pasiteiravi- 
taisvti. Ne vienas dr. P. Dauž- nių metrikų reikalu. Interesan- 
vardžio raštas yra perspausdin- tai ateina dažniausia dokumen
tas kongreso rekorduose, Wash 
ingtonc.

Dr. Daužvardžio lentynose 
gausu lituanistinių veikalų. Ir 
čia jie surikiuoti ne papuošalui, 
o naudojimui. Konsulatas yra 
sujungtas su dr. Daužvardžio 
butu ir mūsų gener. konsulas 
Lietuvos reikalu čia randamas 
per 24 vai. paroje.

I 
i 
i
I

Mūsų gen. konsulo darbo die
na prasideda 6 vai. ryto. Dr. 
Daužvardis pratęs visada anks
ti keltis, nežiūrint, kaip vėlai

Gen. konsulo darbo diena

apstatyti patikėtiniais, 
jiems įsigalėti lėtai,

tų, palikto Lietuvoj turto rei
kalu, kiti teiraujasi apie galimy 
bes gauti atlyginimus iš Vokie
tijos. kiti ateina pasų reikalu. 
Iš Vokietijos gali gauti kompen 
sacijų nuskriausti, paimti pri
verstiniems darbams ir t.t.

Konsulatas griežtų darbo va
landų neturi. Telefoniniai pa
šaukimai ir atsilankymai būna 
ir pietų metu. Priėmimo valan
dos nuo S iki 3 p. p.; deja — 
nelabai kas jų laikosi.

Jei susidaro daugiau raštų, 
paruoštinų platesnių pranešimų redaktorius, 

(Nukelta į 4 psl.)

Maskvos slaptoji žvalgyba 
yra menininkai supiudyti savuo 
sius, sufabrikuoti prieš juos 
nusikaltimus. U. S. News & 
World Report (vasario 19) ko
respondentas Carl Migail važi
nėjo porą savaičių Kuboje. Jis 
parašė, kad Blas Roco, senas 
komunistas, 32 metus dirbo, 
kol gavo Maskvos pasitikėjimą
ir dabar iškilo Castro diktatu- jimo Maskvoje. Kada bus ap- 
roje, nors nebuvo jo vyriausy
bės nariu. Tai Kubos mulatas. 
1962 m. vasario 14 d. senas ko
munistas, Havanos universiteto 
agrikultūros profesorius Car-
los Rafael Rodriguez, kartu 1948 m. Čekoslovakijos prez. 
komunistinio laikraščio “Hoy” Benešo draugystė su Stalinu 

buvo paskirtas baigėsi tragedija. Ta pat lau- 
Kubos valstybės žemės refor- kia ir Castro.

1962 m. sausio 10 d. Hava
nos universiteto rektoriumi bu
vo paskirtas buvęs Kubos ko
munistų partijos pirmininkas 
Juan Marinelo. Tai 200 metų 
senumo universitetas, kuriame 
studijuoja 12,000 studentų. Bu
vęs Havanos universiteto rek
torius dr. elemente Inclan liko 
tik pastarojo patarėju, be tei
sės kištis į mokslinimo reika
lus. Marinelo mokėsi komunis
tinio mokslo Maskvoje, gavo 
jos pasitikėjimą ir rekomenda
ciją į Havanos universiteto 
rektorius.

Tai prabėgomis pateikti fak
tai, kurie rodo, kad Kubos dik
tatorius Castro neturi pasitikė-

statytos svarbios pozicijos Cas 
tro režime Maskvos patikėti
niais, ateis eilė ir pačiam Cas- 
trui su jo teroristų gauja at
siimti savo užmokesčio dalį.

»•’....  ]abaį retai cypia. Be siaubo, be kauksmo, net be su
dejavimo. Tyliai, ramiai...

I-JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
21.

Ji vėl pripila jam ragą. Jis vėl godžiai priima ir 
išsyk išgeria. Ir paklausia: — Baisu mirti, ar ne?

Ne! — Maldenė paima nuo gembės durklą. Jos 
veidas tik truputį virpteli, kai ji duria į savo kairiąją 
ranką. — Regi? Visai neskauda.

Bet Visimantas išplečia akis. Durklo dūris į kū
ną vėl sugrąžina nuogąstį. Jis rankom spaudo savo 
krūtinę. Paskui griebia ąsotį, pila midų į ragą ir 
geria.

Aš buvau pagrobta. Ne aš patį, o pats mane sau 
išsirinkai. Betgi ar aš ilgai verkiau? Reikia susitai
kyti su savo dalia. Kas tik beatsitinka, būna visados 
taip Laimos skirta.

Maldenė ištraukia durklo viršūnę iš savo ran
kos. Paskui geležį išsiveržia tamsus kraujas.

Ji lašina savo kraują į ragą: — Mudu negimėm 
sulipę prie vienos virkščios. Gimėm atskirai, bet mir
sime drauge. Anapus būsime išsigelbėję. Jau nieko 
blogo Anapus ištikti negalės. Laikyk savo ragą!

Visimantas laiko drebantį ragą, į kurį Maldenė 
lašina kraują iš savo kairės.

Gimėm atskirai, bet mirsime drauge, — pakar
toja tvirtu balsu Maldenė. — Užpilsime midaus ant 
mano kraujo ir išgersime. Jau niekas negirdės mano 
širdies tvinkčiojimu. Nei tas nuožmusis, nei joks ki
tas.

Ji vėl lašina kraują į savo ir jo ragą. Vėl pripil
do midumi: ■— Išgerkime, Visimantai! Šitie lašai ne 
mano vienos, šis kraujas tuo pat ir tavo vaiko. Mud
viejų. Žinok, ko dar nežinojai.

Visimantas išplečia akis: — Mano vaiko?! Mud
viejų?...

Esu jau nėščia.
Nėščia!... Mudviejų vaiko!... — jis kartoja, lyg 

norėdamas giliau įsiklausyti ir geriau suprasti. Sun
kiai alsuoja. Išprakaitavęs. — Mano vaikas... Jau nėš
čia.. — tolydžio šnabžda užsimiršęs, nudžiugęs, šyp
sodamas... •

Tik neišeiki! Nepaliki vieno manęs! — Visiman-j 
tas baimingas unkščia, įsitvėręs abiem rankom į 
Maldenę, lyg skęsdamas. — Kas daryti?... Kas?...

Kas daryti? O jūs, pilkieji akmenys! Nieko gi 
daugiau nebeliko: tiktai numirti. Po mirties nebepa
sieks nei Mindaugo rūstybė, nei jo ilgos rankos. Jo 
galia tiktai iki mirties...

Galės būti, girdi, palaidotas kaip rikis. Lyg tai 
jau kokia malonė. Galės būti, girdi, ir pilkapis neže- 
mas supiltas. Tačiau šią malonę tegalima esą laimėti 
tiktai mainais už drąsą nusižudyti pačiam... Bet tada 
jis sau pasiims Kriavo pilį ir žemes! — Visimantas 
pilnas nuogąsčio — Tas vilkas sau pasiims tave! — 
pasibaisėja rikis, blizgėdamas akimis.

O! Gana!...
Bene tu gali pasilikti to žvėries geismui? — Vi- 

simantą pagauna siaubas. — Ne, ne! Tu negali tekti 
tam rijikui lydžiui!

Visimantas jau lyg nebesveikas: — Jis girdės, 
kaip tavo širdis tvinkčioja. Ne, ne, neee!...

Visimantas beveik pagedęs.
Maldenė padeda ant ąžuolinio skobnies geria- Į 

muosius stumbrų ragus, meistriškai sidabru pagra
žintus. Ir iš kaniko molinį ąsotį su midumi. Valgyti 
nieko. Tik gers: gerą, stiprų midų.

Godžiai išlenkęs ragą, Visimantas jau tuoj tru
putį atsigauna.

Numirkime drauge, kad nebūtum paniekinta, — 
jo išbalęs veidas žvakės šviesoje atrodo vaškinis.

Viešpatni Maldenė prisipila ragą ir išgeria. 
Išeikime Anapus mudu abudu! — jo lūpos dreba, 

miršta visiškai tyliai. Jie paslaptingi iki pabaigos; Jis tankiai mirksi, gaudydamas orą.
Didelė mįslė yra bebro kantrybė skausme, jo nepasi- Maldenės skruostais iš lėto nurieda ašara, 
metimas ir drąsa mirštant. Nusibaigdamas bebras tik ( paskui ją ir kitos.

PREMIJUOTAS ROMANA?
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Šaulys, sulaukęs retos 90 metų 

amžiaus sukakties.

Jaunimui gali būti įdomi prime

nama į filmų pasaulį jau įeinanti 

12 metų lietuvaitė Onutė Jūratė 

Nausėdaitė, filmuose einanti Ann 

Jilliam Vardu, pvz vaidinanti filme 

“Babes in Toyland”.

J. Daugi.
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New Yorko metropolinėje sri
tyje katalikų yra 6,525,516. Me
tų bėgyje jų skaičius paaugo 
200,000. Tokias žinias skelbia 
Metropolitan Catholic Telephone I 
Guide.

(Tęsinys)

Žinok, — Parnus prieteliaus balsu aiškina Visi- 
mantui. — Išsigelbėjimo nėra jokio. Baigta! Ką Vieš
patis Mindaugas pasakė — kaip kirviu nukirto: nie
kad nepakeis. Tuščia tavo dingstis. Jis mus įspėjo, 
kad nepagailėtumėm. Ir nesigraibyk jokios vilties! 
Mes įvykdysime, kas mums įsakyta. Savo kaklais at
sakome.

Ir laiko viešpaties Mindaugo valiai išpildyti te
turi tik iki saulėtekio. Iki Saulė patekės, pasistiprins 
ir atsilsės čia tavo sveteliai iš tolimosios Vilnios. Jau 
bus

kui

me

STUDENTAI DŽIAUGIASI 
PAGALBA

Net 355 studentai, Wisconsin 
valstybėje lankantieji privačias į

I

lėšų tęsti studijas iš Wisconsin 
valstybėje tam reikalui skirtų

tada ir žirgeliai gintaro avižėlėm pašerti...
Parnus, Kuolas ir Gaudižadas išeina. Vienas pas- 
kitą nulipa žemyn.
... Ir pirmąkart pilyje —- čia Kriavo pilies kie-
— Gaudižadas užgirsta: jį Kareivonys šaukia...

Iš toli toli... Pritildytai, šlamančiai, šnabždančiai...
Tenai Kareivonyse net jau sutemus dar vakarai 

tebedega...
Koks runom raukšlėtas ir išsižiojęs krito nuo jo 

rankos! šį pat priešdienį, dar tik neseniai. Ne tur
čius koks tas panaktinis. J pervertą šunį panašiai 
užkaukė anas. Siaubingai nusiaugę nukliko, sumaska- 
tuojant galvos kaltūnui...

Bebrus medžioti taip koktu nebūdavo. Bebrai

tuoj
(Bua daugiau).
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me. Kieti viršeliai...................................................................

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje 
eilėje nušviečia Lietuvos etninę padėtį nuo prieš
istorinių laikų iki nepriklausomybės atgavimo, pa
aiškinimai anglų ir prancūzų kalbomis, išleido Lith
uanian National Council, USA..........................................

MANO ATSIMINIMAI, Dr. V. Tumėnienė- Mingilaitė, 
V. D. Un-to vaikų ligų profesorė, čia yra aprašytas 
jos asmeniškas gyvenimas ir jos profesinė veikla 
kaip gydytojos ir profesorės. Išleista 1957 m. 175 
puslapių.......................................................................................

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininkų pasisakymų rin
kinys- Redagavo Dr. Juozas Prunskis. Aplankas dail. 
Jono Pilipausko. Išleido Liet. Knygos Klubas, Chi
cago, 1958 m. 352 pusi..........................................................

MISTINIAME SODE. Atsiminimai, Mykolas Vaitkus. 
“Immaculata”, 1957 m., 207 pusi..................................

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, III., su žemė
lapiais, 237 pusi...................... ................................................

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. R. Skipitis. 
Atsiminimai. 1918 - 1926 m. Lietuvos gyvenimo 
vaizdai ir įvykių aprašymas. Išleido knygų leidykla 
Terra 1961 m. 440 pusi. Kieti viršeliai ....................

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas. 1934 met. 
192 pusi....................................................................................

RAUDONASIS SIAUBAS, Sabik-Vogulov. Vertė A. V„ 
I išleido 1953 m. “Dobilas”, 103 pusi.............................

SONUS PALAIDŪNAS. Vysk. Fulton J. Sheen, išvertė 
Kun. J. Karalius, išleido L. Knygos Klubas, 1952 m. 
174 pusi....................................................................................

TU IR JI, Hardy Shilgen, S. J. Išvertė Antanas Bieliū
nas, S. J. Jaunuolio santykiai su mergaite. Tėvų Jė
zuitų leidinys, 1952 m., 212 pusi..................................

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNY
GOJE. Kun. Vyt. J. Bagdanavičius, L. Knygos Klu
bo leidinys, 1953 m. 406 pusi................................. ..
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GROŽINIAI RAŠTAI

Buvo Dabar 
AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. Eilėraščiai. 

Liet. Knygų Klubo leidinys, 1956 m., 70 pusi...........
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vi- 

lainis. Nemuno leidinys, 1953 m. 166 pusi...................
ANNA KARENINA, I ir II tomas, L. N. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis, 1954 m. 440 pusi...............................
ANNA KARENINA, m ir IV tomas. L. N. Tolstojus. 

Vertė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pusi.......................
ANT RIBOS, R. Spalis. Apysakos. Tremties leidinys. 

1954 m. 484 pusi. Kietais viršeliais................................
APIE LAIKĄ IR ŽMONES, Jonas Aistis, Terros leidi

nys. 1954 m. 252 pusi.....................................................
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkis. Romanas, išleistas 195E 

m., 468 pusi. Kieti viršeliai................................................
AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno 

leidinys. 1954 m. 84 pusi. Didelio formato ...............
AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai, 1950- 

1952. Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 pusi.
AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS. Ieva Simonaitytė, 

3-čias leidinys. Baltija, Toronto, Ont., Canada. 1952 
m. 432 pusi. .........................................................................

BALANDŽIO VIGILIJA, eilėraščiai, Alfonsas Nyka- 
Niliūnas. Išleido Vvt. Saulius, Chicago, 1957 m. 60 
pusi. Didesnio formato. Kieti viršeliai. Auksuotos 
virš raidės ir celuloido aplankas ........................... ;.

BARABAS. Pear Lagerkvist, vertė Stasys Vainoras. 
Terros leidinys, Chicago, 1952 m. 212 pusi..........

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. “Lai
ko” leidinys, 1955 m. Buenos Aires, 215 pusi...........

BROLIAI DOMEIKOS, Liudas Dovydėnas. Terros leidi
nys, Chicago, 1952 m. 260 pusi.......................................

DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas. A. 
Baronas, 1952 m., Chicago, III., 260 pusi.......................

CEZARIS, Mirko Jelusič. Vertė A. K. Puida. Terros leidi
nys. 3 tomai. Chicago, 1955 m. Kiekvienas tomas po 
$2.00 .............................................................................

GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antanas Venys. Eilėraščių rin
kinys. Nemuno leidinys. 1955 m. 64 pusi...................

GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Lietuvių 
Knygos Klubo leidinys, 1954 m. 218 pusi.......................

GIEDRA VISAD GRĮŽTA, noveles, Kaz. Barėnas, “Trem
tis” 1953 m. 215 pusi. Kietais viršeliais...................

GIESME APIE GEDIMINĄ. Balys Sruoga. Iliustravo 
Vikt. Petravičius. Terros leidinys, Chicago, 1952 m. 
Didelio formato. Knyga gražiam jaunimėliui ...........

GIMDYTOJA, Francois Mauriac, Prancūzų Akad. narys. 
Nobelio premijos laureatas. Vertė A. Vaičiulaitis. 
Terros leidinys, 133 pusi...................................................

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių 
rinkinys. Nelė Mazalaitė, 1952 m., L. Knygos Klu
bas, Chicago, III. 248 pusi./..............................................

GUNDYMAI, apysaka. Jonas Gailius. “Laiko” leidinys. 
Buenos Aires, 1957 m. 143 pusi........................................

ITALIJOS VAIZDAI, A. Vaičiulaitis, 1949 m. Premijuo
tas leidinys. “Lux”, 94 pusi. .........................................

JO SUŽADĖTINE, Juozas švaistas. Romanas iš dr. V. 
Kudirkos gyvenimo. “Draugo” premijuotas. Tinka 
liet, mokyk., Liet Knygos Klubas, 1959 m. 394 psl.

JŪRININKO SINBADO NUOTYKIAI, kaip jie surašyti 
knygoje Tūkstantis ir viena naktis. Terros leidinys, 
1956 m. Didelio formato. Iliustruota, 112 pusi..........

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Ne- 
veravičius. I-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 
pusi. .........................................................................

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Neve- 
ravičius.

KAIMIEČIAI 
čius, 471 

KAIMIEČIAI

II-as tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” 
— Pavasaris. III tomas. Vertė Neveravi- 
pusl. Išleido “Nemunas” ........ .......................
— Vasara, IV tomas. Vertė F. Neveravi- 

čius, 392 pusi. Išleido “Nemunas”...................................
KARALIENES PRIŽADAS, M. T. Waggaman, 1923 m.

130 pusi. Kietais viršeliais ................................................
KAZIMIERAS SAPIEGA, Balys Sruoga, 4-rių veiksnų,

9 paveikslų istoriška kronika. Dail. Albino Bielskio 
viršelis ir aplankas. Terros leidinys. 258 pusi...........

KOLOMBĄ, romanas. Prosper Merimee. Vertė Ant. Va
liukėnas, Terros leidinys, 1953 m. 221 pusi..................

KON-TIKI, Thor Heyerdel. Iš Norvegų kalbos vertė Sta
sys Vainoras. Terros leidinys, 1954 m. 416 pusi.. . 

LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikus. Romanas, 1954 m.
242 pusi....................................................................................

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Redagavo
Bernardas Brazdžionis. I dalis, 49 autorių kūriniai. 
Liet. Knygos Klubo leidinys, 607 pusi. 1957 m. .. 

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J. Aistis
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų kū
rinių, 110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 
1952 m. Liet. Knygos Klubas, Chicago, m. 832 pusi. 

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Re
meika. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugu
siems. Tremties leidinys, 1954 m. 114 pusi. Kieti dro
biniai viršeliai, paauksuotos raidės. Kaina ...............

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukaševičius. Romanas.
L. Knygos Klubo leidinys, 1953 m. 232 pusi..............

LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis, Terros leidinys.
1954 m. 180 pusi.............................................................

MARIJOS ŽEME, lietuvių poetų Marijos eilių vainikas.
Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Mariją. 
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršeliai, 63 pusi. 
1959 m....................................................................................

MARTYNAS FTERRO, autorius Jose Hernandez, išvertė
Antanas Vilutis. Ši populiari didžiojo argentiniečio 
epiko poema yra išversta į keletą Europos kalbų. 
Čia tos poemos I dai. ir yra vertimas į lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, “Laiko” spaustuvėje, 
1958 m. 82 pusi.............................................,.................. ..

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Daino
ra Daunoraite. Londonas, 1954 m. 154 pusi..................

MĖNESIENA, Aloyzas Baronas, romanas. Viršelį piešė 
dail. Jonas Pilipauskas, išleido Karvelis. 1957 m., 
202 pusi. .........................................................................

MIGLOTAS RYTAS, apysakos. Vincas Ramonas. Nepa
prastai gražaus stiliaus pasakojimai iš liet, gyvenimo- 
Liet. Knygos Klubas, 1960 m. 166 pusi. ........................

MILŽINO PAUNKSME, Balys Sruoga, Trilogiška istori
jos kronika. Terros leidinys, 1954 m. 174 pusi. .... 

MILŽINKAPIS. Vincas Krėvė. Knygelė jaunimui. Tėviš
kėlės leidinys 1955 m„ 20 pusi. Minkšti viršeliai .. 

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolis. Vertė M. Miškinis. Ter
ros leidinys, 1954 m. 292 pusi. Didelio formato ... 

MORENŲ UGNYS, Kazys Bradūnas. 1959 m. Rašytojų
Draugijos premijuota knyga, poezija. 1958 m., 80 
puslapių .........................................................................

NAMAI ANT SMĖLIO, Jurgis Gliaudą, “Draugo” pre
mijuotas romanas, “Draugo” Bendradarbių Klubo 
leidinys, 1952 m., Chicago, III., 244 pusi......................

NAUJAS VEIDAtS, Andrius Norimas. Novelės. 1955 m.
273 pusi..................................................................................

NEMUNO SŪNŪS, romanas. Andrius Valuckas, I to
mas, 280 pusi. 1955 m........................................................

NEMUNO SONOS, romanas, Andrius Valuckas, II to
mas, 1956 m. 430 pusi........................................................

NUOŠALIU TAKU, Mykolas Vaitkus, Godos. Vaizdai, 
Svajos. Terros leidinys. 1955 m. 100 pusi...................

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, II laida, iš
leido Australijos Lietuvis, 1952 m. ...........................
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Dr. Daužvardžio 
sukaktis

4

(Atkelta iš 3 psl.)
(į pasiuntinybę, į Romą) — tai 
konsulas prie jų dirba ir vėliau. 
Pavakariais dažnai tenka pa
švęsti laiką kalbų paruošimui.

Vakare
Dirbantieji interesantai dažį| 

nai ateina ir vakare. Jei turi 
laisvesnio laiko, vakare dr. P. 
Daužvardis mėgsta pagrindi- 
niau pastudijuot lietuvių spau
dą, perskaityti gaunamus poli
tinius ir tarptautinės teisės žur
nalus ir knygas. Jei nereikia 
kokiuose parengimuose dalyvau 
ti — tarp 10 ir 11 vai. v. mūsų 
konsulas eina poilsin.

Tą normalią dienos tvarką su
ardo oficialūs pietūs, konsulų 
ir kiti priėmimai, kartais da
lyvavimas teismo bylose.

Apie Altą ir Bendruomenę
Gen. konsulas dr. P. Daužvar

dis nuoširdžiai seka reiškinius 
lietuviškoje visuomenėje. Pvzi 
ryšium su iškilusiu nuomonių 
skirtumu tarp Alto ir Bendruo
menės narių, konsulas norėtų, 
kad greičiau būtų likviduoti 
smulkūs tarpusavio nesutarimai 
ir visas dėmesys būtų sutelk
tas į Lietuvos vadavimo reika
lus.
Vienas sūnus atominėj labora

torijoj — kitas — aviacijoj
Daužvardžiai yra išauginę du 

sūnų. Petras Vytautas studija
vo inžineriją bei teisę, lankė De 
Paul, Colgate universitetus, II- 
linois Technologijos Institutą; 
dabar dirba Argonne atominėj 
laboratorijoje. Vedęs Dolores 
šrupšaitę, baigusią Šv. Kazi
miero akademiją ir augina 4 sū 
nūs ir vieną dukrą.

Antrasis sūnus — Fabijonai 
Gediminas — tarnauja aviaci
joj, navigatorius, kapitono laips 
niu. Ūkio mėgėjas ir prie savo 
bazės drauge su kitais karinin
kais turi keletą arklių ir kitų 
gyvulių. Yra lakūnas, bet auto
mobiliu buvo nuvykęs į Alias
ką. Sava šeima mūsų konsului 
tikra atgaiva.
Diplomatinėn tarnybon atėjo 

vysk. Reinio paskyrimu
Minint dr. Daužvardžio diplo 

matinės tarnybos sukaktį, gali
ma prisiminti, kad jis dar stu
dijuodamas Georgetowno univer 
sitete, po pietų ateidavo į Lie
tuvos pasiuntinybę padėti. Stu
dentui tai buvo parama, o kar-^ 
tu ir diplomatinės tarnybos pra M 
džia. Į ją buvo paskirtas 1925 
m., tuometinio užsienio reik, mi
nisterio vysk. Reinio parašu, 
gruodžio mėnesį tapdamas vice
konsulu New Yorke.

Kilimu dr. Daužvardis yra 
Latvijos lietuvis, gimęs 1895 m. 
Alūkštos apskr. J. Pr.
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GROŽINIAI RAŠTAI
NUSIKALTIMAS IR BAUSME. F. M. Dostojevskis. Ver

tė J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. 
Išleido Nemunas 1952 m. antrą leidimą. I-mas to
mas 302 pusi. ......................................................................
II- ras tomas 256 pusi.........................................................
III- čias tomas 300 pusi....................................................

ORĄ PRO NOBIS. Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas 
romanas. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 448 p. 

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS), M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų 
sukilimo prieš kryžiuočius. Nemuno leidinys. Antras 
leidimas 1953 m., 198 pusi.............................................

PASLĖPTA ŽAIZDA, P. Orintaitė. Jaunamartės Takas. 
Romanas. Nemuno II leidimas 1955 m., 180 pusi. ....

PAVASARIO BALSAI, Maironis, Lyrika, XVII laida. 
Roma. Redagavo Bern. Brazdžionis. Išleido prel. Pr. 
Juras. 308 pusi. 1952 m.....................................................

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, nove
lės. Liet. Knygos Klubo leidinys 1954 m., 176 pusi. 

PAVASARIŲ AUDROJ, Ieva Simonaitytė, Mažosios Lie
tuvos Laisvės Kovos. Terros leidinys, 1956 met., 
288 pusi............................................••.....................................

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. I tomas, 266 pusi..............

PARMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. 

Nemuno leidiny.s. 1955 m. II tomas, 290 pusi......................
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Po

vilas Gaučys. Knygoje randate net 15 Pietų Ameri
kos valstybių rašytojų gražia kalba išverstas nove
les. Argentinos — 4; Bolivijos — 2; Brazilijos — 6;; 
Čilės — 7; Ekvadoro, Hondūras ir Guatemalos po 1; 
Kolumbijos, Kubos ir Salvadoro po 2 noveles; Meksi
kos — 4 novelės; Nikaraguos — 3 novelės; Peru — 5 
novelės; Urugvajaus — 7 novelės; ir Venecuelos — 
4 novelės. Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina 
skaitytoją su autoriais, kurių yra net 41. Perskaitę 
šią knygą būsite jau gerai susipažinę su Pietų Ame
rikos rašytojais. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 
480 pusi. ..................................... ...............................

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J. Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala, Dubinelis, 
Pasitikėjimas, Tėviškė,. Pirmasis rūpestis, Armoni
kėlė, Žmogus ir šuo, Draugai, Krikštynos, Paminklas, 
Tavo rankos švarios, Pabėgėliai, Žali velniukai ir Pa
saulio dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas dail. Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Klubo 
leidinys. 1951 m. 214 pusi........................................ ..

PIRMOJI NAKTIS, Luigi Pirandello. Nobelio premijos 
laureatas. Novelės. Terros leidinys, 1954 m. 124 psl. 

PIŪTIES METAS, Nelė Mazalaitė. Romanas iš Lietuvos 
gyvenimo bolševikų okupacijos metu. Liet. Knygos 
Klubo leidinys, 1956 m. 378 pusi....................................

POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS- G. 
Pappini, vertė dr. P. Mačiulis, 216 pusi. Išleido Liet. 
Knygos Klubas, 1953 m. ................................................

PRABOČIŲ ŠEŠĖLIAI, Vydūnas. Mažosios Lietuvos ra
šytojo ir filosofo knyga. 192 pusi. Terros leidinys.

RUGSĖJO ŽVAIGŽDES, Lyrika. Gražina Tulauskaite. 
Knyga laimėjusi 1958 m. rašytojų draugijos premi
ją. Terros leidinys. 1957 m. Kietais viršeliais, 62 psl.

SAPNŲ PĖDOMIS. V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M. 
Morkūnas, 1953 m. 64 pusi............................................

SAULES LAIKRODŽIAI, Poezija. Henrikas Nagys, 80 
pusi. 1952 m. Išleido Liet. Knygos Klubas..................

SAULĖS TAKAS. Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos 
Klubo leidinys. 1954 m., 418 pusi................. ..............

SENAME DVARE, Šatrijos Ragana. Baltijos leidinys.
1951 m. 176 pusi..............................................................

SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas, Liet. Knygos 
Klubo leidinys. 1955 m. 252 pusi...................................

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ. Paulius Jurkus, “Draugo” 
premijuotas romanas. Liet. Knygos Klubo leidinys. 
Viršeliai ir aplankas dail. V. K. Jonyno. 1957 m., 527 
pusi. ...................................................................................

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaitė. Lyrika, ilius
tracijos M. šileikio. 1950 m„ 96 pusi...............................

SUŽADĖTINĖ, novelės, J. Tininis. Terros leidinys, 1957 
m., 180 pusi...........................................................................

ŠVENTIEJI AKMENYS, Faustas Kirša. Didaktiniai eilė
raščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Išleido prel. Pr. 
Juras, 1952 m. 116 pusi....................................................

ŠVENTOJI LIETUVA, romanas. Jurgis Savickis. “Trem
tis”, 1952 m. 248 pusi.........................................................

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. P. Kesiūnas. 3-jų dalių 
romanas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, 
Chicagoje, 1953 m., 293 pusi...........................................

TEBŪNA TARTUM PASAKOJ, Liūne Sutema, Poezija, 
Terros leidinys. 1955 m., 34 eilėraščiai, 54 pusi..........

TOMAS NIPERNADIS. August Gailit, vertė H. K., Ter
ros leidinys, 1952 m. 315 pusi. ....................................

TREJOS DEVYNERIOS, Dr. S- Aliūnas. Eilėraščiai. Hu
moristine forma kalbama apie mūsų kasdieninius rū
pesčius ir negeroves. Spausdino “Draugo” spaustu
vė 1961 m., 64 pusi. .........................................................

TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas 
švaistas, Chicago, 1958 m., 178 pusi...............................

URVINIAI ŽMONĖS, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knygos Klu
bo leidinys, 1954 m. 280 pusi......................................... .

UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, Pranas Naujokaitis. 
Romanas iš gyvenimo Lietuvoje ir tremtyje. Liet. 
Knygos Klubo leidinys, 1959 m. Viršelis ir aplankas 
dail. A. šermukšnio, 510 pusi. ..................

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo” 
spauda, 219 pusi..................................................................

UŽUOVĖJA, romanas, Marius Katiliškis. Terros leidinys,
1952 m. 367 pusi. ..............................................................

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Aliūnas.
Jumoristika. Nemuno leidinys, 1954 m. 64 pusi. .. 

VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS, Jurgis Blekaitis. 
Eilėraščiai. Terros leidinys, 1954 m...............................

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis. 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. I tomas, 1956 
m., 382 pusi.........................................................,..................

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vertė Vikt. Kamantaus
kas. Antras leidimas. Nemuno leidinys. II tomas.
1956 m. 216 pusi............................ .....................................

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis.
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. III tomas, 1957 
m., 316 pusi...........................................................................

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Vikt. Kamantaus
kas. Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. IV tomas.
1957 m. 350 pusi..................................................................

VARGDIENIAI, Victor Hugo. vertė Pranas Povilaitis. 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. V tomas. 1957 

m„ 382 pusi...................................................................................
VIDURNAKČIO VARGONAI. Česlovo Grincevičiaus ne

įtikėtinos istorijos. Išleido Liet. Knygos Klubas. 1953 
m..-132 pusi........................................   • • J

VIENIŠI MEDŽIAI, Aloyzas Baronas. Romanas. Pavaiz
duotas lietuvio grįžimas iš Amerikos į Lietuvą 1970 m, 

117 pusi. ......................................................................
VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, romanas, I dalis. A. Vienuolis. 

Terros leidinys. 1957 m., 333 pusi..........................    $
VIEŠNIA Iš ŠIAURĖS, romanas, II dalis. A. Vienuolis 

Terros leidinys. 1957 m., 291 pusi...................................
ŽAIBAI. Uršulė Gudienė. Jumoristiniai eilėraščiai. 1955 

m. 62 pusi...............................................................................
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ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkis. Romanas, 424 pusi. 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS, Balys Sruoga. Terros leidinys, 

1954 m., 206 pusi...............................................................
ŽEMAIČIŲ ŽEMEJE. reportažas iš kelionių Lietuvoje, 

A. Vilainis, 1952 m., Chicago, III.. 132 pusi. ........
ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis, 

Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. I tomas, 455 pusi.....................................................

ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. II tomas, 410 pusi.................................................

ŽEMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Pet
rikas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos 
knygnešių romanas. 184 pusi. Australijos Lietuvio 
leidinys, 1954 metais...........................................................•

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, K. Žukas, žmogaus ir kario 
atsiminimai. Medžiaga istorikams. Terros leidinys 
1959 m. 477 pusi. Kieti drobiniai viršeliai su paauk
suotom raidėm............ ............................... ...........................
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ANDERSENO PASAKOS, I dalis, J. Balčikonio vertimas. 
Nemuno leidinys, 1952 m., Chicagoje. 212 pusi........

ANDERSENO PASAKOS, II dalis, 204 pusi.......................
AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stili

zavo J. švaistas, spaudė “Draugas”, Chicago, 1952 m. 
224 pusi.....................................................................................

BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. Ci- 
vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys.
1956 m., 170 pusi................ .....................................................

DVYNUKĖS, N. Butkienė, apysakaitės vaikams. J. Kar
velis, 1956 m. Didelio formato. 34 pusi.......................

GYVENIMO KELIU — mintys jaunimui. Bronius Zu
meris. Jaunimo literatūros premiją laimėjęs veika
las. Saleziečių spaustuvė, 1956 m. 218 pusi...................

HAUFO PASAKOS, KARAVANAS. Nemunas, 1952 m., 
Chicago, III. m leidimas, 113 pusi.................................

JAUNOJO GALIŪNO KELIU. Pal. Domininko Savio gy
venimo bruožai. Saleziečių leidinys, 157 pusi...............

KARALAITES GINTARĖS ILGESYS. Pasaka. Vanda 
Frankiene. “Sūduvos leidinys, 1957 m. 48 psl. Spal
votos iliustracijos..................................................................

KETURI VALDOVAI, St. Džiugas. Iliustravo VI. Stan- 
čikaitė. Lietuvių Saleziečių leidinys. Kieti viršeliai. 
Spalvotos iliustracijos. 32 pusi. Didesnio formato. 
1955 m. Kaina ......... .........................................................

KIŠKIO VARDINĖS, Stasys Džiugas. Iliust. VI. Stanči- 
kaitė-Abraitienė. Liet. Knygos Klubo leidinys. Di
delio formato. 1953 m. 58 pusi.................. .....................

LEKUČIO ATSIMINIMAI, pasakojimai mažiems. A. 
Giedrius. Išleido J. Karvelis. 1951 m. 136 pusi..........
Įrišta ................................................................................

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos į šiuos skyrius: Gyvulinės pasa
kos — 5; Stebuklingosios pasakos — 30; Novelinės 
pasakos — 5; Realistinės pasakos — 5; Jumoristi
nės pasakos — 5; Gražios dail. A. Vaičaičio iliustra
cijos. Viršelis dail. P. Augiaus. Knyga, kuri patiks ir 
mažiems ir dideliems. Sudarė Dr. Jonas Balys. Išlei
do Liet. Knygos Klubas, 1951 m. 230 pusi.................

MANO ŠVILPA. Bale Voveraitė. Eilėraščių knyga, ilius
truota dail. P. Osmolskio. Augsburgas, 1949 m. 32 
pusi. .................................................. ................................

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzas Baronas, knyga jauni
mui. Terros leidinys, 1958 m. 72 pusi., spalvotos 
iliustracijos G. Botyriaus ................................... ..

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liudas Dovydėnas. Iliųstr. 
Vyt. Igno. Įdomūs vasaros nuotykių prisiminimai. 
Terros leidinys, 1955 m. 168 pusi....................................

NEKLAUŽADOS, Stasys Džiugas. Eiliuota pasaka ma
žiesiems. VI. Stančikaitės spalvotos iliustracijos. Di
desnio formato. 25 pusi. Kieti spalvoti viršeliai. Sa
leziečių leidinys, 1958 m.....................................................

SAULĖS VESTUVĖS, pasakos. Sonė Tomarienė. Išleido 
Harry Tomaras, 1957 m. 128 pusi...................................

SAULUTĖ DEBESĖLIUOSE, Leonardas Žitkevičius. 
Laimėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 m. Liet. 
Knygos Klubo leidinys. Iliustr. J. Pilipausko, 64 psl.

UKEE — WAGŪU, Ant. Colbachini, SDB. Perrašė Pra
nas Gavėnas. Istorinė apysaka. Saleziečių leidinys.
1957 m. 216 psl.; iliustruota; spalvota; kieti virš.

VILIGAILĖ, legenda. Petronėlė Orintaitė. Iliustruota P. 
Augiaus, 1951 m. 46 pusi..................... ...............................
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ĮVAIRŪS LEIDINIAI

28

. Buvo
ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, Dan Kuraitis. Įdo

mus Dan Kuraičio anapus geležinės uždangos apra
šymas. 1959 m. 237 pusi................................................... ..

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. Redagavo V. 
Baravykas, apie 20,000 žodžių. Terros leidinys. Kieti 
viršeliai. 1956 m. 36 pusi. Kišeninio formato...............

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Baravykas, 
apie 30,000 žodžių ir posakių. Redagavo Laučka ir 
A. Dantaitė. šis žodynas skirtas pirmiausia besimo
kantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose. Žodyne yra fonetinė transkripcija ir fo
netiniai ženklai. Terros leidinys, 1959 m. 583 pusi. 
Kieti drobiniai viršeliai ......................................................

AUKŠTYN ŠIRDIS, kun. dr. Juozas Prunskis. Išleido 
Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 m. 260 psl.

ATSIMINIMAI, Dan Kuraitis, 1953 m. 208 pusi...............
BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai. 

1951 m. Išlęido J. Bachunas, 128 pusi...........................
DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ. Dan Kuraitis. Kelio

nės aprašymas. “Naujienų” leidinys. 1955 m. 239 
pusi. Kaina .......................................................................
MOTERYS. Dr. Juozas Prunskis. Knyga išleista 
1959 m. Immaculata Press leidinys. 159 pusi..............

JUSTINAS TUMĖNAS. Redagavo ir išleido Dr. Vanda 
Tumėnas-Mingailaitė, V. D. universiteto profesorė. 
Jubiliejinis leidinys. Atspausta 1959 m. M. Morkūno, 
174 pusi.....................................................................................

KELIAS Į PASISEKIMĄ, J. Grabau-Grabauskas, New 
York, 1953 m. Gražaus elgesio vadovėlis. 144 pusi.

LAISVES MEDIS, Anatolijus Kairys, 4-rių veiksmų is
torinė drama. “Nemuno” leidinys. 1955 m. 120 pusi.

LIETUVTŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS, Vilius Peterai- 
tis. II laida. Liet. Knygos Klubas, 1960 ...................

LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Variakojytė-In- 
kenienė. Labai gera knyga padovanoti tiems, kurie 
mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir lietuviškai. 
146 pusi.....................................................................................

LITHUANIA AND WORLD WAR II, Prof. Kazys Pakš
tas. Knyga suskirstyta į 5 skyrius: I — Historical 
Background; II — Under Foreign Domination (1795- 
1918); The Republic of Lithuania (1918—1940); 
IV — Lithuania in the World War II (1939—1945) 
Šiame skyriuje supažindina skaitytoją su pirma bol
ševikų okupacija (1941—1944). Antroji bolševikų 
okupacija (1944—1946) ir Lietuva tremtyje. 5-me 
skyriuje supažindina skaitytoją su dabartinės lietu
vių kartos siekimais ir jos vadais. Labai gera knyga, 
nors trumpai supažindinti angliškai kalbančius su 
Lietuvos vargais ir jos siekimais. Lietuvių Kultūros 
Instituto leidinys. 1947 .m. 80 pusi................................

MOTERYSTĖ ir natūralūs gimimų reguliavimas. “Vaivos” 
b-vės leidinys. 1956 m. 224 pusi. Kieti viršeliai. ..

Kartu, su V. Banaičiu Los Angeles, Calit, lankėsi ir J. J. Bačiūnas su žmona, kuris nuotraukoje 
matomas sveikinant gausiai susirinkusius lietuvius išklausyti V. Banaičio paskaitų apie dabartinės 
Lietuvos padėtį. Konsulas dr. J. Bielskis su ponia, Pulkauninkienė, M. Bačiūnienė, Railienė, N. Rai
laitė, Petrauskaitė, Alg. Glažė, Jurkūnienė, V. Banaitis ir Jurkūnas su sūnumi. (L. Kančausko.nuotr.) 

g- .......... .......... . .

Los Angeles, Calif.
Turininga paskaita

Žinomo lietuvių kultūrininko 
Valterio Banaičio kelionė po 
JAV-bių lietuvių kolonijas pra
dėta kovo 3 d. Los Angeles, 
Calif. Gausiai susirinkusiai vi
suomenei žodį tarė Valteriui 
Banaičiui pagerbti komiteto pir 
mininkas Ant. Mažeika. Kvie
čiamas prabilti J. Bachunas. 
Alg. Glažė, Mažosios Lietuvos 
Draugijos Los Angeles skyriaus gražus būrelis lietuvių kultūri- 
pirmininkas supažindina su Vai ninku, 
terio Banaičio asmenybe. Sekančios dienos ryte Valte-

> Valterio Banaičio paskaita la 
bai gausi faktais. Ją užbaigus, 
kalbėtojui Valteriui Banaičiui

1 publika karštai plojo.
Po to vyko paklausimai, tvar 

kyti Br. Railos. Valteris Banai
tis ir į juos drąsiai, įdomiai at
sakė. Paskaitos klausėsi įvairi 
visuomenė, pagrindinių lietuvis 

į kų organizacijų vadovai, visuo- 
j menininkai. Taip pat Lietuvos 
konsulas Los Angelėje dr. J. J. 
Bielskis su žmona. Matyta ir

KUN. NAVICKAS, kun. dr. Kazimieras Urbanavičius, 
1943, Marijonų leidinys, 129 pusi.......................... .

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE 
by A. Vaičiulaitis. 1942, Chicago, 54 pusi..................

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, paruošta Juzės 
Daužvardienės, Virimo knyga — lietuviški valgių re
ceptai, bet anglų kalboje. Antra papildyta laida. 124 
pusi. Jono Pilipausko viršelis. 1958 m. 124 pusi...

RUSSLA’S ATITUDE T0WARD UNION WITH ROME 
Redagavo ir išleido kun. J. B. Koncevičius, M. A., 
S. T. D. Autoriaus smulkiai ir kruopščiai surinkta 
medžiaga apie Rusijos ir Romos santykius nuo se
novės iki mūsų laikų. Antra laida, 1927 m. Washing- 
ton, D. C., 197 pusi.................................................

MYKOLAS ŠLEŽEVIČIUS. Terros leid. Straipsniai-pri- 
siminimai: Juliaus Butėno, Mečiaus Mackevičiaus, 
Kazio Škirpos, Andriaus Valucko, Birutės Novickie- 
nės, Jono Kardelio, Antano Novickio, Liudo Šmulkš
čio, Jono Bildušo. Juozo Audėno, Juozo Mikuckio, 
Didelio formato, kietais viršeliais. 1954 m. 344 psl. 
Minkštais viršeliais ............................ ............................

THE BOOK OF OUR PILIGRIMAGE, by Adam Micke- 
wicz, translated by J. K. Tautmyla, printed in Chi
cago. 1950, 63 pages . ......................................................

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legends. and 
short stories translated from the Lithuanian lan- 
guage), 1951, Chicago, 96 pages...................................

THE RED STAR

ris Banaitis su savo globėjais 
Bachunais išskrido j Omahą, 
Nebr., kur paskaita įvyko kovo 
4 d. A. G.
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Raudonoji ŽVAIGŽDE, A. Vytenis, 
šis nuotraukų su paaiškinimais anglų ir lietuvių kal
bomis rinkinys leidžiamas viešumon kaip bolševizmo 
nusikaltimų prieš žmoniškumą įrodomoji medžiaga 
ir viešas kaltinimas Sovietų Sąjungai už padarytus 
nusikaltimus. Išleista 1950 m., 30 pusi.........................

TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras. 1942 met. 
“Draugas”, 80 pusi............................................................

VANAGAITIS ANTANAS, jo gyvenimas ir veikla. J. J. 
Bachuno leidinys. 1954 m. 192 pusi..............................

MUZIKA

LIAUDIES DAINOS, K. V. Banaitis. Mišriam chorui 15 
dainų. Išleido kun. P. M. Juras. 19 pusi......................

PAVEIKSLAI

AUŠROS VARTŲ ŠVENČ. P. MARIJOS PAVEIKSLAS 
spalvotas. ....................................................................

ŠV. KAZIMIERO PAVEIKSLAS, spalvotas ............ ..
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7159 So. Maplewood Ave^
Chicago 29, IU.

■ 16%, 20%, 30% pigiau mokėsite
■ už apdraudą. nuo ugnies ir auto-
■ mobilio pas
| FR A NK Z AP O LIS 

32OS% west 95th Street
'Jhicago 42, lllinois

A Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, UI.

Alyvc, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLLTEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA. HE^588Q

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

VVSTUVIU NUOTRAUKOS TR 
AUKŠTOM RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS U LIS, mv

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

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

skforSUNNY BROOK
you’lllikeeverytliingaboutit

Kokia degtine Jums patinka?

i
I
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pU,______ 9

švelni ir lengva? 
PIRKITE “STRAIGHT”

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEND”

MD SUNM BKKIK NST. CO.. lOUISVlllL KY. KENTUKY STBAIGHT BOURBON MttSKEY 86 PROOF. KENTUKY BLENOED NHISKEY 86 TOOOF. 65% GRAIN NflTMl SPlHtt.
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LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS IR 
MODERNIOJI MUZIKA

Pasikalbėjimas muzike Giedra Gudauskiene

in-goginėje srityje, vokalinėje, 
strumentalinėje srityse ir kaip 
kompozitorius.

Iš naujųjų ateivių gal dau
giausiai pasireiškė pedagoginė
je srityje; V. Marijošius, prof. 
Jakubėnas, Nakas, Birutė Sme
tonienė ir kt., kurie dėsto ne tik 
lietuvių tarpe, bet Amerikos ko
legijose ir konservatorijose.

Muzikė Giedra 
ri skaitys paskaitą 
lietuvių kultūros klube.

Gudauskienė, ku- 
Los Angeles

Muzikė G. Gudauskienė, ne
seniai apsigyvenusi Californijo- 
je, kovo 17 d. 7 vai. v. Los An
geles lietuvių kultūros klube lai 
kys paskaitą: Lietuvių liaudies 
dainos ir jų įtaka Į mūsų kom
pozitorių kūrybą.

Lankiusi Kauno konservato
riją (L. Malko pianino klasė), 
1952 m. baigė Roosevelt Colle
ge, studijavusi muzikos teoriją 
kompoziciją pas dr. Jirak. Ji 
pasirinko savo diplominiam dar
bui temą — Laidotuvių apeigos 
ir muzika Lietuvoje.

G. Gudauskienė sukūrė sona
tą pianinui, variacijų lietuvių 
liaudies dainų temomis, nema
žai vaikų muzikos. Jos paskai
tos Kultūros klube proga Drau
go bendradarbis turėjo su mu
zike pasikalbėjimą, kuriame 
daug įdomių ir naujų minčių.

— Kokias temas daugiausia 
liečiat? paskaitose muzikos te
momis?

— Savo radijo paskaitų, ku
rių turėjau per 20, temomis ė- 
miau išimtinai lietuvių liaudies 
dainų charakteristiką arba pa
vienių mūsų kompozitorių api
budinimus. Studentų klubuose 
teko kalbėti jų pasiūlytomis te
momis, apie muzikos formas: 
sonatą, operą ir kt.

— Kaip vertinate mūsų liau
dies muziką mūsų modernistų 
kūryboje?

— Liaudies dainų melodijos 
yra pagrindinis resursas mūsų 
kompozitorių kūryboje. Prade
dant Čiurlioniu ir baigiant jau
nųjų Kompozitorių karta, baigu
sių studijas čia, Amerikoje, ar
ba likusių Lietuvoje, visi yra 
vartoję daugiau ar mažiau lie
tuvių liaudies dainų tematiką 
savo kūryboje. Jie perteikia tą 
tematiką tokia forma, kuri pri
klauso nuo išeitos mokyklos, ra 
šymo stiliaus bei jų kūrybinio 
pajėgumo.

— Ar galėtų lietuvis muzikas 
reikštis Amerikos muzikiniame 
gyvenime?

— Taip, čia lietuvis muzikas 
galėtų reikštis įvairiopai. Peda-

Vokalinėje srityje pasireiškė 
P. Stoska, A. Kaskas, A. Vo
kietaitis — visi įėję į Amerikos 
operinių dainininkų tarpą. Nors 
jie visi čia gimė, tačiau kiekvie
na prega įtraukia lietuvių dai
nas į savo koncertines progra
mas. Iš instrumentalistų gal ge- 

l riausiai žinomas pianistas V. 
Bacevičius savo technika ir jau
nas pianistas A. Smetona, dar 
neseniai baigęs studijas, bet jau 
pasirodęs amerikinėse radijo 
programose, bei skambinęs su 
simfonijos orkestrais. Eilė ki
tų instrumentalistų įsijungė į 
simfoninius orkestrus. Mūsų 
kompozitoriai iki šiol mažai te- 
apsireiškė amerikiečių tarpe. 
Mūsų simfoninė muzika, be vie
no kito karto, išpildoma tik

*
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REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

keli blokai nuo mūsų rašt. $14.500.
Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo

mos. Duos be derybų u?. $11,800.
I>u butų mūras. 2 po 6 kamb. Ge

ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29.000.

$130 nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas. $17,200.

i Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$26,400.

Arti bažnyčios. mokyk. 2 butai. 
Naujas šild. Garažas. $27.000.

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4 14 butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų. 
3 įlietų. 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, der&sim atvi- 

, rai.
j Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66.600.-

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7.000 nu-omos. Parduos už $62,800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras niūras bizniui su įrengi
mais. $35.900.

1 
i 
i

I

30 P-

mūro namas. 
$3,600 nuomos.

Modernus niūras, 
sklypas. Garažas.

Mažai įmokėti — 4 kamb., 
lot-ts. Gazu šildymas. $12,7o0.

5 butai ir biznis. 
Atskiri šildymai. 
$ 14,800.

l’rie pat parko.
9 kamb. 50 p. 
$25.900.

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų. 5Įį 
taunb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p. 
lotas. 420.950.

įjotasJbizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6.000.

Gabi moteris turės rūbų valyklą 
ir puikų butą geram name. Brighton 
Parke. $14.800.

Brighton Parke- Labai geras 2x4 
kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
Rūsys, garažas. $19,200.

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28,500.

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry- 
, tus. 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
į $17,5(10. Duoda $4.800 nuomos") 
tus. Reikia įmokėti $4.500.

/ PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

me-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE R E A L ESTATE
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didesniuose savųjų parengimuo
se. Kadangi kompozitorių sukur 
tos damos yra išimtinai lietuvių 
kalba, gal dėl to jos ir palieka 
tik mūsų tarpe. . i

Lietuvių liaudies dainos išvers 
tos į anglų kalbą, ir išleistos 
žinomos amerikiečių leidyklos, 
gal susilauktų didesnio pasiseki
mo. Didesnių leidyklų katalo
gai siuntinėjami chorų dirigen
tams, kas padeda Įtraukti jas į

NAMAMS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

Paskolas duodame lengviausiomis
sąlygomis. Mėnesinius mokė;;
niUS pritaikome pagal jūsų išga 
les.

Turtas $82,000,000.00

Dvi automobi-

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokių, 
nuosavybe parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

SIMKUS
REAL ĮSTATU. NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood Avė. 
lelef CL 4-7450 arba YA 7-2046

PILDOME INCOME TAX

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

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

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasteriai, 114 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 $4<>0 i mėn iš 5 nuomų

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

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

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton 
2 blokai nuo mokyklos.

p-.
10

2

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

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

$21,000 už medinį pajamų namą 
— 4 apačioj. 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

$24,800 mūrinis, 
ir 3 viršuj. 63-čia 

814.500 mūrinis 
Vartų parapijoj.

$18,500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
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., 10 metų, 
gerai išlaikytas, M. parke.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

6 kamb. apačioj, 
ir-------

S
California. 
butai. Aušros

I

I 
I

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19.500.

3 apt. 5, 4, ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai.

*>

va.

$36.000.
apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly- 
$21,500. i

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

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

p.,

Medinis. 2 butai — 5 Ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 

I Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
j vietoj. Brighton Parke. $21,000. 
! Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
j Cementiniai pamatai. Naujai atre- 
montuoti butai. Skalbykla ir pasto- 
gė. $16,900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
, __ . , . sklypas. Arti Marąuette Parko. Tikchorų repertuarus. Mokyklose $17,900.

1

I

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500 MARQUETTF PARKE
Nauj. mūr. bung.. garažas—$18.900 PAGALVOKITE, TIK 6 METINĖS
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų. 12 [Med. 2x5, gar., did. lota.^-$ 16,900 , butų apartmentinis. Pirmas tokT pir-
Didelis pasirinn. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

• j . v j. i- -__ 13 butii mūrinis, tvirtas. $15,000liot pageidaujama pazindinti jau. metinių pajamų. Mažas įmokėjimas

inimą su įvairių tautų dainomis. 
Tam rengiamos programos kaip 
“Christmas around the World”, 
ar surištos su Jungtinėmis Tau 
tomis ir kt. Vien pagalvojus a- 
pie JAV mokyklų skaičių, at
rodo tai būtų puiki proga 
paguoti lietuvių dainas.

ir labai žema kaina.
Turime daug ir įvairių namų vi

sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St., CL 4-2390

I (Nukelta j 7 psl.)

PASKOLOS
NUOŠIMČIU

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

pro

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Pinigai padėti 
prieš 
mėn.

kiekvieno
16 dieną, 

dividendusneš
nuo pirmos 

mėnesio dienos

PRIE MARQUETTE PARKO

6 butų mūr., po 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 

i Parko apyl. $61,500.
6 kamb. mūr. iy2 vonios. Gazu 

šildymas. Garažas. Arti 65-os ir 
Fairfield. $16,900.

Auksine proga nusipirkti per 
daug metų išdirbtą biznį — nau- 

į jagimių ir vaikų rūbų krautuvė, 
i Pagrindinė biznio gatvė Marąuette 
Parko rajone. Pelnas, metinės pa- 

■ jamos §20,000. Biznis $6,000 su 
krautuvės įrengimais. Inventorius 
$ už S.

Rūbų valykla ir gražus butas 
. su namu. Patalpos galima panau- 
! doti kitam bizniui. Lengvos sąly
gos šeimai, ypatingai žmonai no
rint padidinti metines pajamas 
apie $5.000 esant namuose. Brigh- i 
ton Parke. Tik $14.800.

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19,500.
LABAI PIGUS!

Gage Pk. 2 butų po 3 kamb. me
dinis namas ant 30 pėdų sklypo. 

,$10.000.
$600 MĖN. PAJAMŲ

7 butų mūr. 4 mašinų garažas. 
Alum, langai. $45.000.

ANT 40 PĖDŲ SKLYPO
5 kamb. mūr. rezidencija Marąuet

te Pk. 2 auto garažas. Alum, langai. 
Gazu šilum. $19,000.

$7,000 — VISA KAINA
Maisto ir alkoholinių gėrimų 

krautuvė, daranti virš $3,000 savaiti
nes apyvartos. Gage Pk.

GERAI SUTVARKYTAS
2 butų — 5 ir 4 kamb. med. na

mas Brighton Pk. Alyvos šildymas. 
$20,000.

PILDOME INCOME TAKSAS
Į

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Perskaitę "Draugą", duoki*

te jį kitiems pasirkaityti.

I

i

I

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

I

r
iĮ

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

i
General Insurance, Notary Public 

6455 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. PRospect 8-2233

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

kinys j vakarus nuo Westem.
Prie Maria High, 4 butai 

kamb. Gražus namas, platus 
Normali kaina.

8 metų. 6 kamb. mūrinis, 
garažas. $21,500.

6 metų, 3 mieg. medinis. 
Gera

po 5 
sklypas.
2 ma5.
Pilnas 
vieta.

i

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė: tinka bet kokiam 
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595
MAROUETpE PARKE

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26,000.

73-čia ir Richmond. 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 kamb. ir biznis $14,000.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

kamb. 
krau-

po 5 
graži 
bizniui. Ar-

f

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

lillliilill'liiliilllllllliiiltliiilllllillllllllllll
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co. 
BUILDERS 

2523 VVest 89th Street 
Tel. PRospect 8-3592 *

IIIIIIUIliUIIIIIIIHiliiiHIlIUlUHIlIlIilIlIEIi:

y Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

R 7403 SO. VVESTERN AVĖ. 

Chicago 36, Illinois

i

JUSTIN MACKIEVVICII Sr.
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVVICII Jr.,
President

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

Trečiadieniais nedirbama.

ketvirtad. nuo 9 vai.

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 VV. 51st St. VVA 5-5030

STANDARD
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Vlrginia 7-1 141

CONTRACTORS

I

Dažymas iš lauko 
Pilnai apsidraudė 

apskaičiuojame; žemiau- 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei sekmadie-

Remkit dien. “Draugę”

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMU8, 

VASARVIETES. GARAŽUS I 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago. IU.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

STATOME. ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREK Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

a LAPKUS^JILDERS^NC?

y Statome įvairius pastatus. Dar- 
į bas atliekamas labai sąžiningai, 

vartojant geriausias medžiagas. 
SfTurimc dar keletą sklypų Chicagoj.
S 6110 SOi TH l’l I.ASM RD.

RE 7-6630 arba LU 1-0400 Apsimoka skelbti® “DRAUGE

viaiema prieinamos.

l
1

nes lis plačiausiai skaitomas lietu 
viu dienraštis. Gi skelbimu kaino*

2501 West 69 Street
HE 4-7482 436-5153

A. ABALL ROOFING 
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai. Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
ba dedame naujus._ Stogai atnaujina

; mi (re.coated). 
“Tuckpointing". 
Nemokamai

; sios kainos 
dara dieną 
niais.

LA 1-6047, RO 2-87 78

r
i

Š I L D Y M AS^
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

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

CICERO. Didelis bargenas Mūr. 
2-jų butų namas. 2 po 4 kamb. 
Arti 56-os ir 22nd St. Gazu apšild. 
Mokesčiai tik S180.00 metams. Ga
ražas. $18.100; įmokėti $4.000. 
SVOBODA. 6013 Cermak Road, 
Cicero. OLvmpic 2-6710. BIshop 
2-2162.

PROGOS-OPI’ORTUNITIES

Į

l

išnuomojamas veikiantis 
TAVERNOS BIZNIS. 3113 South 
Halsted St. Tel. 326-9165.

llilIlIlIlilIllIlIlIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Gražiu vizitiniu kortelių 
biznieriui-profesionaiui 

reikia

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

i

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5531

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. VVestern Avė..
Chicago 9, IU.
Tel. VI 7-3447

DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63 r <1 Street

CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500

i

Illllllllllllllllillllllljllftlllltlllllllllilillllll

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE 8T 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande 
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki S metų Išsl- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI.

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Ulinois

Tel. 277-1442 Rea. OL. 6-9412.

CONSTRUCTION C0
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI
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Norvaišų šeima

MUTUAL _3X<z/SAVINGS

BUMAI KURTIESIEMS

i

CHICAGOS ŽINIOS

55=

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

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

SPROGO BOMBA PRIE
TEATRO

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

ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PK 8-0833 PR 8-0834

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicag® 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres.-Tel. VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F. S. L. I- C.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Aleksandra Kundrotas4

PADĖKA

vasario

Gilus ačiū visiems.

Liūdinti žmona Margarita, sūnus Danielius,

(Atkelta iš 6 psl.)
— Ar lietuvių visuomenėje 

ra pakankamas dėmesys lietu
vių muzikai?

— Taip, lietuvių visuomenė 
rodo didelį dėmesį savo muzi
kai. Tai apsireiškia mūsų chorų 
gausybe, gerai veikiančiais an
sambliais, net savos operos at- 
gaivinimu. Ar tai surengiamas 

• didesnis simfoninis koncertas, 
ar solo dainų rečitalis ,ar pasi
rodo jauna muzikinė pajėga, 
mūsų visuomenė tokius reiški
nius šiltai sutinka. Iš kitos pu
sės, mūsų Solistai, instrumenta
listai, sudarydami savo koncer
tų programas, visad didelę jos 
dalį skiria lietuvių kompozitorių 
kūrybai. |

— Ar mūsų nostalginė muzi
ka yra įnašas į lietuvių muzi
kos lobyną, ar tai tik proginė, 
gyvenamam momentui taikoma?

— Man atrodo, kad išgyven
tieji karo bei tremties momen
tai mūsų muzikinėje literatūro
je palyginti mažai išreikšti, ne- 
bent tik vokalinėje srityje. Lie- 
tuvių tauta jau ne kartą išgy
veno karus ir skriaudas ir tai 
dažnai atspindi sukurtose to me
to liaudies ^dainose. Tie dramati
niai momentai, kurių liudinin
kais mes neseniai buvome, tu- . 
rėtų būti didelis akstinas lietu
vių kempozitorių kūrybai. Lie
tuvių literatūroje, sukurtoje iš
eivijoje ši tematika pasireiškė 
sklandžiau ir dažniau. Koresp.

UŽ A. f A. APOLINARO J. NORVAIšO
sielą, minint jo 7-nių metų mirties sukaktį, bus at
laikytos šv. mišios kovo 14 d. 6:30 ir kovo 18 d. 
10 vai. Švento Antano parapijos bažnyčioje. Cicero, 
Illinois.

Giminių, draugų ir pažįstamų prašome pasimelsti 
už jo sielą.

Prez. Kennedy žmona Jacęueline Vatikane susitiko Amerikos 
legijos Romoje rektorių arkiv. Martin J. O’Connor. Po audienci
jos pas popiežių Jacąueline buvo sutikta džiūgaujančios 20,000 
žmonių minios. (UPI)

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Bostono Kurčiųjų mokykla, 
vedama Šv. Juozapo seserų, pra 
dėjo statyti naują priestatą, kai 
nuosiantj $2,000,000. Priestate 
bus 50 kambarių. Mokykloje dir 
ba 45 seselės, mokydamos 240 
vaikų, kurių 144 ten pat ir gy- 

y vena. Iš viso per tą mokyklą 
jau perėjo virš 2,000 kurčių vai
kų.

Nežinomi asmenys sviedė na
mie gamintą bombą į Chicago 
Teatrą, 175 N. Statė st. Bomba 
sprogo lauko pusėje ant gaisri
nių laiptų. Nuostolių padaryta 
mažai. Stebėję viduje rodomą 
ekrane filmą nė negirdėjo spro
gimo.

100 KUBIEČIŲ ATVYKSTA 
APSIGYVENTI

Į Chieagą iš Miami atvyksta 
P 25 kubiečių pabėgėlių šeimos, 

iš viso 100 asmenų, pradėti nau 
ją gyvenimą. Miamyje yra 150,- 
000 kubiečių pabėgėlių nuo dik
tatoriaus Fidei Castro, kuriuos 
federalinė valdžia norėtų apgy
vendinti kituose miestuose. Apie 
8,000 kubiečių gyvena Chicagos 
rajone.

A. A.

(Pagal tėvus Butkus)
Gyv’-no 3410 South fnion Av< .

Mirė kovo 11 d.. 1!M>2. 5:1'.
vai. ryto, sulaukus puses amž.

Gimė TJrtuvojc. Kilo iš Tel
šių apskričio.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Klėna Skridulis.
žentas .Jonas, ir Stelbi Par.ker, 
žentas Jctfias. 3 anūkai: Jonas, 
Mary Alfc< ir Janies. kiti g-i- 
mir:ės. draugai ir pažįstami

Priklausė Maldos Apaštalavi
mo Draugijai.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Avė.

I^aidotuvės jvyks treč.. kovo 
14 d., iš koplyčios X:3<> vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Jurgio 
parap. Isiž.nycia. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nė* sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
gimines., draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidot uvčsc.

Nuliūdę: Dukterys, žentas ir 
anūkai.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Tel. YArds 7-1138.

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

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

Telef. VVAIbrook 5-5121

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Už santaupas, įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

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

AND LOAN ASSOCIATION
f ISO South Halsted Street • Chicago 9 • CLiffsido MM

ALBEKT J. A U KERS, Prezidentas

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

•L F. FI BEI KIS
JLDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YR 7-1741-2

r 4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-98S2

UMBULA.NCE PATARNAVIMAS DIENA IB NAKTĮ

J

PADĖKA
Mvlimam vyrui ir tėvui

A. f A.
MYKOLUI CHINUI

mirus, visiems Sault Ste. Marie lietuviams padėjusiems mums 
šioje gilaus skausmo valandoje, visiems atsiuntusiems gėles 
ir aukojusiems šv. mišias, karsto nešėjams ir visiems kitiems 
dalyvavusiems laidotuvėse nuoširdžiai dėkojame.

Mūsų ypatinga padėka kunigui A. SABUI, atvykusiam iš 
Sudbury, atlaikiusiam šv. mišias ir palydėjusiems velionį į 
kapus.

Taip pat dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems iš 
kitur pareiškusiems mums užuojautą šioje skaudžioje valandoj.

ŽMONA IK DUKTĖ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUHERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. t A-
Steponas Samatas (Samatauskas)

Brangus ir mylimas mūsų vyras ir tėvas mrė
19 d. ir palaidotas vasario 23 d. šv- Kryžiaus kapinėse, North
Arlington, New Jersey.

Gilaus skausmo dienose jo netekus, buvome jautriai pa
guosti ir atjausti daugybės prietelių. Sunku būtų visiems pareik
šti dėkingumą atskirai, norėtume čia padėkoti visiems kartu.

Dėkojame gerb. kunigams: prel. I. Kelmeliui, pusbroliui
kun. dr. Juozui Vaškui, specialiai atvykusiams iš Čikagos.
kun. P. Totoraičiui, kun. P. Žemeikiui ir kun. V. Demikiui už
iškilmingai atlaikytas gedulingas pamaldas. Kun. P. Totorai
čiui už lankymą Stepo ligoninėje, už atkalbėjimą šv- Rožan-
jiaus laidotuvių koplyčioje ir aukotas Šv. Mišias- Taipgi var
gonminkui p. Bagdonui ir solistui p. Laurinaičiui už gilią ir
įspūdingą muziką ir dainavimą gedulingų mišių metu.

Musų padėka Lindeno, N. J., skyriaus - Liet. Bendruo
menes, ALt’o ir BALF’o valdyboms, ypatingai pirmininkam
p. Vladui Tursai ir p. Stasiui Vaičiūnui už jautrius atsisvei
kinimo žodžius.

Mano ypatinga padėka broliui, inž. Vincui Stakniui ir jo
žmonai Anicetai už visokeriopą pagelbą laidotuvių metu, taip
gi visiems kitiems mano šeimos nariams.

Gili padėka p. Marijai Mockienei specialiai atvykusiai iš
Bostono, ir jos vyrui p. Kaziui. Taipgi didelė padėka Elizabeth.
N. J., skautėms specialiai atvykusioms į laidotuvių namus su
kalbėti Šv. Rožančių.

Ačiū p. Vladui Ramojui už prisimintus ir jautriai DRAU-
• GE išreikštus jo karo laikų pergyvenimus kartu su a. a. Stepu.

Dėkojame p. Jokūbui Stukui už paminėjimą velionius per
jo “Lietuvos Atminimų” radijo programą.

Esame dėkingi visiems už gausiai aukotas ir užprašytas
Šv. Mišias už Stepo sielą ir už prisiuntimą daugybę gėlių.

dukterys Margarita ir Karma

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. L1 El’ONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

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

6211 South Western Avė. krautuvė

I 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. lllth St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601
M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
331!) S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
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X Dr. Vytautas Vygantas, 
Pax Romana pirmininkas, spe
cialiai buvo atskridęs įš New 
Yorko į Chicagą, kad dalyvau
tų Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos centro valdybos susi
rinkime, kuris buvo praėjusio 
penktadienio vakarą dienraščio 
Draugo patalpose. Susirinkime 
dalyvavo: dvasios vadas prel. 
Ig. Albavičius, pirmininkas An
tanas Rudis, vicepirmininkai — 
K. Kleiva ir V. Leone, sekreto
rius dr. V. Šimaitis, iždininkė 
E. Juknevičienė ir nariai — dr. 
K. Šidlauskas, dr. V. Vygantas 
ir L. šimutis. Susirinkime buvo 
aptarti organizacijos reikalai, 
šių dienų mūsų visuomenės ak
tualijos, išklausyti pranešimai.

X Sol. Genės Antanaitytės 
koncertas Chicagos konservato
rijos salėje šeštadienį praėjo su 
gražiu pasisekimu. Salė buvo pil 
na klausytojų. Savo stipriu ir 
išlavintu soprano balsu solistė 
angliškai, vokiškai, itališkai, 
pranzūciškai ir lietuviškai padai 
navo Durantės, Legrenzi, Mar
celio, Schuberto, Schumano, Puc 
eini, Bembergo, Debussy, čerie- 
nės, Laumenskienės, Markaičio, 
Carpenter, La Forge kūrinius. 
Ne vienas koncerto dalyvių klau 
sydamas pagalvojo—ateina nau
ja jėga į mūsų sceną. Solistės 
rečitalis buvo ryšium su jos gau 
namu bakalaureato laipsniu bai
giant konservatoriją. Plačiau 
apie tai skaitysime Iz. Motekai- 
tienės recenzijoje.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų Chicagos apskritis 
rengia vakarienę su gražia pro
grama kovo 25 d. 5 v. v. Nek. 
Prasid, Pan. šv. parap. svetai
nėje Brighton Park. Apskrities 
pirm. Uršulė Rastenienė su ko
misija darbuojasi, kad visa gra 
žiai pavyktų. Kviečiami seselių 
draugai ir rėmėjai gausiai atsi
lankyti.

X šv. Antano parapijoj Ci
cero misijos lietuvių kalba pra
sidės ateinantį sekmadienį. Jas 
ves kun. dr. T. Žiūraitis, domi
ninkonas.

X šv. Jurgio parapijos šv. 
Vardo d-ja kovo 24 d. 6:30 v. 
v. ruošia vyrų vakarą Syrena 
svetainėje. Vakarienė bus duo
dama 7:30 v. v. Bus programa 
ir įvairių dovanų.

X Dalė šrupša, nauja Mote
rų są-gos, 46 kp. narė, kovomė 
nesį vyksta į North Carolina, 
apsigyventi su savo vyru, kuris 
tarnauja kariuomenėje. D. šru
pša, duktė Richardo Estkos, ku
ris turi pašto ženklų prekybą 
prie 63-čios ir Westem, buvo 
privati sekretorė adv. Samuel 
E. Bublick ir yra marti plačiai 
žinomos katalikų veikėjos Ma
rijonos šrupšienės.

X Kunigunda Yotkienė kovo 
3 d. šventė savo vardines ir ta 
proga buvo pasveikinta savo ar 
timųjų. Palinkėta ilgiausių ir 
sveikiausių metų.

X Cicero ateitininkai kovo 18 
d., sekmadienį, švenčia metinę 
šventę. Per sumą — 10:45 v. 
visi eis bendros šv. Komunijos, 
o po šv. mišių par. salėj bus 
graži programa.

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

(Sk.)
X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 

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

(Sk.)

X Dail. Br. Murino dailės pa
rodos proga išleistas turtingas! 
12 pusi, iliustruotas katalogas. 
Parodos atidarymas — kovo 17 
d., 6 v. v. Čiurlionio galerijos 
patalpose. Dailės bičiuliai kvie
čiami dalyvauti parodos atida
ryme.

X Vytautas Zalatorius, vienas 
iš naujosios kartos žurnalistų, 
sutiko būti koreferentu red. St. 
Piežo paskaitos “Lietuvos rei
kalų ir mūsų kultūrinių temų 
kėlimas pasaulio spaudoje”, ši 
paskaita bus Kultūros kongre
so Spaudos sekcijoje. Vyt. Za
latorius yra baigęs Northwes- 
tem universiteto Medill žurna
listikos mokyklą bakalauro laip 
snįų ir paskiau Chicagos u-te 
gavęs magistro laipsnį tarp
tautinių santykių moksluose. 
Magistro laipsniui jis yra para
šęs studiją: “Amerikos tautinių 
mažumų įtaka į JAV užsienio 
politiką šaltojo karo metu”. Šioj 
studijoj pagrindiniu pavyzdžiu 
paimti Amerikos lietuviai.

X Inž. Jonas Stankus, kuris 
pastaruoju metu plačiai pami
nėtas lietuvių ir amerikiečių 
spaudoje dėl savo išradimo sta- 
itybos srity, yra kasmetinis lie- 
! tuvių operos mecenatas. Jis 
šiemet Chicagos Lietuvių Ope
rai paremti įteikė 100 dol. čekį. 
Be to, nuolat rūpinasi lietuvių 
tautiniais ir kultūriniais reika
lais.

X Pijus švelnys, auto kata
strofoje Chicagoje sunkiai su
žeistas, guli Centrai Communi
ty ligoninėje, 217 kamb. Drau
gai ir pažįstami prašomi aplan
kyti.

X A. a. Kajetonas Stelingis, 
43 m., buvo nušautas plėšikų, 
kurie atėjo apiplėšti jo taverną, 
4827 W. 14 st. Banditai praėju
sį penktadienį, 8:30 v. v. įėjo 
į taverną ir pareikalavo pinigų. 
Veidus buvo prisidengę kaukė
mis. A. a. Stelingis buvo nau
jasis ateivis. Laidojamas iš Šv. 
Antano parap. bažnyčios tre
čiadienį.

J. A. VALSTYBĖSE
— J. Jakštas, vasario mėn. 

Aiduose išspausdino įdomų strai 
psnį apie šv. Jurgį. Straipsnis 
baigiamas šiomis mintimis: 
“Šiaip ar taip, Jurgis, didelis ir 
kontroversinis katalikų ir sta
čiatikių šventasis, pasilieka kiek 

i problematiškas ir lietuviams. Bet 
savo problematiškumu jis mums 
imponuojantis ir artimas. Bū
damas Vakarų ir Rytų bažny
čių šventasis ir kartu mūsų pa- i 
tronas, jis gražiai simbolizuoja 
Lietuvos geografinę ir istorinę 
vietą tarp tų dviejų pasaulių. 
Dėl to tas šventas raitelis, su “ 
savo baltu žirgu ir slibiną ve- j 
riančia jietimi, turi būti itin pra į 
sminga simbolika mums ir di-1 
desnės pagarbos verta nei ki
tur.”

— Filisterių Skautų s-gos 
New Yorko sk. sudarė naują 
Vasario 16 gimnazijai remti bū
relį, kuriam priklauso V. Abro-

P. Apeikienė skaito Bern. Braz
džionio kūrybą Los Angeles lietu
vių parapijos saleje, minint šv. 
Kazimiero šventę.

L. Kančausko nuotrauka

CHICAGOS ŽINIOS
ŠIANDIEN PASKUTINĖ 
DIENA REGISTRUOTIS

Šiandien visose Chicagos 3,- 
761 vietinių balsavimų vietoje 
vyksta registracija nuo 8 vai. 
ryto iki 9 v. v. Kas nesuskubs 
šiandien užsiregistruoti, negalės 
duoti balsą balandžio 10 d. rin
kimuose. Dar turėtų užsiregis- 
struoti apie 300,000.

SUNKUS GYVENIMAS

Gazolinų stočių vedėjai, kurių 
[Chicagoje yra apie 5,000, skun
džiasi mažėjančiu pelnu ir vyk
stančiu kainų karu. Viena bėda 
ne bėda. Kitą mėnesį užsibaigia 
jų kontraktas su išvežioto jų uni 
ja. Pernai 200 gazolino stočių 
užsidarė ir likvidavo savo biz
nį.

PLAUKIOJANTI SLAUGĖ

Mary Krol, 5020 W. Strong, 
.užbaigusi Chicagos Loyolos uni 
versiteto gailestingųjų seserų 
kursą, gavo darbą 15,000 tonų 

j S. S. Hope laive, kuris yra 
Jungt. Am. Valstybių plaukio
jus medicinos centras, šiais me
tais laivas teiks medicinos pa
tarnavimą ir pagalbą Pietų A- 
merikos Pacifiko pakraščio ša- 

\ lims.

PIRMAS PARKAS BUVO
KAPINĖSE

maitis, V. Augulis, V. Aukš
tikalnis, J. Bačanskas, P. Ber
notas, J. Birutis, A. Eidukevi
čius, V. Gobužas, R. Kazlaus- 

’ kienė, R. Kezys, G. Kligienė, S. 
iLiaukus, D. Nenortaitė, G. Pe- 
jnikas, S. Sirusas, V. Strolia, A. 
'Šilbajoris, J. Ulėnas, M. Vy- 
gantienė ir dr. A. Žarskus. Gim 
nazijos direktorius prof. L. 
Gronis, dėkodamas būrelio or
ganizatoriui V. Stroliai, rašo, 
kad būrelio šelpiamas mokinys 
yra skautas Viktoras Gailius. 
Direktorius savo laiške džiau
giasi, kad po pastarųjų metų 

■’ buvusios tendencijos smukti, 
šiuo metu gimnazijos rėmimo 
reikalas yra žymiai pagerėjęs.

— Lietuviška parodėlė. Pasi
ryžę konkrečiai prisidėti prie 
Lietuvos bylos kėlimo vis pla
tesnėj tarptautinėj plotmėj Ca- 
stelnuovo Don Bosco M. at-kai 
Vasario 16-osios šventės proga navo lietuviškas dainas. Tik vie 
gim-jos švenčių salėj suruošė nas Kudirka nedainavo. Jis sa- 
lietuvišką parodėlę, skirtą dau- Ve laikė lenku. Galvojo, kad lie- 
giausia italų publikai.

Parodėlės tikslas — supažm- kai geresni, kilmingesni.. 
dinti svetimtaučius su Lietuva’ 
ir lietuviais. Su pavergtos tau
tos kančia ir ryžtinga tremti
nių dvasia lankytoją supažindi
no beveik visų laisvėj leidžia
mų lietuviškų žurnalų bei laik
raščių egzemplioriai, komemo- 
ratyriniai - propagandiniai lei
diniai, įdomesnės knygos, Lietu 
vių Enciklopedija, ypač knygos 
bei brošiūros apie Lietuvą ita
liškai. Dar šen ten sąmoningai 
išmėtytos statistikos, istorinės 
datos bei geografiniai duome
nys papildė iliustracijų kalbą ir 
tokiu būdu įstengė lankytojui 
duoti norimą gana išsamų vaiz
dą. Gi trūkstamas žinias papil-. 
dė patys ateitininkai gyvu žo
džiu.

šiaisrengimus. Tikimasi, jog 
metais jais pasinaudos 56 mil. 
žmonių.

GREIČIAUSIAS SPRAUSMI
NIS

Naujausiąs ir greičiausias ke 
! leivinis sprausminis Convair 
990 pradės skraidyti iš Chica
gos į New Yorką kovo 18 d., pa 
gal American Airlines praneši
mą.

100 KARINĖS POLICIJOS
PLAČIAI VEIKIA

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois
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MANO DRAUGOVĖS
VARDAS

Aš priklausau jauniesiems 
skautams, Dr. Jono Basanavi
čiaus draugovei. Kartą tėvelis 
mane paklausė, ar aš žinau, kas 
tas Basanavičius. Aš nežinojau. 
Tada tėvelis man ]_

Jis gimė 1851 m. Išleido laik
raštį “Aušra”. Vieną kartą Ba
sanavičius, Kudirka ir daugiau 
studentų važiavo atostogų. Dai-

tuviai yra prasti žmonės, o len-

Kartą Kudirka gavo iš Basa
navičiaus laikraštį “Aušra”. 
Perskaitė visą. Ir tuoj pasikei
tė. Gailėjosi niekinęs lietuvius. 
Nuo to laiko visomis savo jėgo
mis dirbo Lietuvai. '

Basanavičius 1918 m. vasario 
mėn. 16 d., pasirašė Nepriklau
somybės Aktą. Mirė 1927 m. va
sario 16 d. Jis yra mums geras 
pavyzdys. Ilgą laiką negyveno 
Lietuvoje, bet dirbo jos naudai.

Mes taip pat, kaip Basanavi
čius, gyvename ne Lietuvoje, 
bet galime dirbti jos gerovei. 
Tą galime daryti skaitydami 
lietuviškus laikraščius, knygas, 
rašydami ir skaitydami lietu
viškai. Saulius Vaičekonis.

KANADOJ
— Kapinių vartų konkurso 

rezultatai. Tel. Valius laimėjo To į 
ronto šv. Jono liet, kapinių var 
tų konkursą ir gavo $400 pre-| 
miją. Vertintojų komisiją suda- Į 
rė: kun. P. Ažubalis, skulpt. E. 
Docienė, arch. V. Kvedaras ir 
A. Rinkūnas.

Toronto liet. šv. Jono kapinių 
įvažiavimo konkursui pasibai
gus, par. salėje buvo suruošta 
konkurse dalyvavusių projektų 
paroda. Joje buvo išstatyta vi
so 25 atskiri kūriniai. Pirmą 
premiją laimėjo dail. T. Valiaus 
projektas yra stilizuotas apie 
20 pėdų obeliskas, kuriame au 

j toriui pavyko gerai sujungti 3 
svarbius elementus: Rūpintojė
lį — 6 pėdų aukščio, liet, kry
žiaus ornamentiką ir aplinkui 

j tinkantį aukštį. II premiją lai
mėjęs dail. N. Kulpavičienės pro i 
jektas yra apie 30 pėdų mūri- 

I nis obeliskas su liet, kryžiaus 
ornamentika viršuje.

Apskritai, konkursas rodo,

LIETUVOS VĖLIAVA

Mūsų vėliava yra labai graži. 
Ji yra trijų spalvų: geltonos, 
žalios ir raudonos. Geltona 
spalva mums primena javų lau-

kus, žalia — miškus, pievas ir 
■rūtų darželius, o raudona — 
| kraują ir tėvynės meilę. Daug 
lietuvių žuvo gindami savo tė
vynę.

Labai seniai, kai žmonės pra
dėjo kariauti, vadas ant ilgo 

papasakojo. Ikoto kok* ženkl4. kad
lkariai nepasimestų. Kovos me
tu kareiviai stengėsi apie tą 
ženklą laikytis, neišsisklaidyti 
ir jo priešui neatiduoti. Jei prie 
šas tą ženklą atimtų, kava bū
tų pralaimėta. Iš tokių ženklų 
atsirado vėliavos kariuomenėje 
ir valstybėje. Vėliava yra ir 
tautos ženklas. Vėliavą reikia 
gerbti. Su ja negalima žaisti.

-Danutė Bruškytė
— o — 

NESIPRAUSIA
— Kaziuk, kodėl tu nesiplau- 

ni savo veido? Aš galiu pasa
kyti, ką tu valgei šiandien pus
ryčių, — sako tėvas.

— O ką?
— Kiaušinius.
— Ne. Kiaušinius aš valgiau 

vakar, — atsakė Kaziuks.
¥

Truputį pagalvok
1. Rudenį gimęs, žiemą mie

gojęs, vasarą augęs ir gyventi 
nustojęs.

Atsiuntė B. Paliulytė.
(2 taškai) 

Kaip parašyti sušalęs van- 
penkiom raidėm?

Atsiuntė Liusė Vasytė 
(1 taškas)

3. Kas bėga aplink namą ir 
įlenda pro rakto skylę?

(2 taškai)

2.
duo

I

ŽIEMA
Žiemą sniegas, visur balta, 
Ir rankytėm bent kiek šalta. 
Nė gėlytės, nė žolytės, 
Niekur negali matyti.
Kur tie paukštelių pulkai? 
Negied, kaip vasarą linksmai, 
šaltoji žiemužė visai 
Viską apdengė baltai.

Birutė Paliulytė, 8 m.

PAUKŠTELIAI
Narvely — kanarėlė, 
Ją gavom dovanų.
Linksmai ji šokinėja, 
Jai šilta ir jauku.

Kiemelyje daug sniego, 
Žvirbliukai alkani.
Nešu jiems trupinėlių, 
Kad būtų jie linksmi

Vytautas Spačkauskas

Piešinys Liusės Vasytės, 8 m.

Jungtinių A. Valstybių kari
nės policijos 249-tas dalinys tu
ri savo centrą Chicagoje, 1819 
W. Pershing rd. Jis susidaro iš kaip mūsų architektai ir daili- 
1QP vyrų. To dalinio jurisdikci- ! ninkai sumaniai bandė išspręsti 
joje yra 47 apskritys Illinois ir sunkU uždavinį: išreikšti lietu-— - - — - -. sunkų uždavinį: išreikšti lietu-
3 apskritys Indiana valstybė- viškus motyvus akmens ir gele

žies medžiagose.se.
^YOLA DAV^ STIPEN-I CH|CAGOJE

BRIGHTON PARKO MOTERŲ 
KLUBAS

Chicagos Loyolos universite- i 
tas paskyrė 26 stipendijas ga
biems studentams. Kiekviena sti 
pendija įkainuota $3,640. Romu 
aidas Misiūnas, 3331 S. Halsted 
St., ir Robert Juskevich, 3125 
W. 41 pi., gavo po stipendiją.

TRŪKSTA MOKYTOJŲ

Chicagos viešoms mokykloms 
trūksta mokytojų. Mokyklų ve
dėjas Benjamin VVillis prašys 
leidimo iš mok. biuro verbuoti 
800 naujų mokytojų ir iki 1,- 
000 kitų užimti rietą atsistaty
dinusių, sergančių, atostogau
jančių ir išėjusių į pensiją mo
kytojų. Bus priimtos ir ištekė- B. Zemgulis, A. Grigonis ir M. ba, Mary Urbelis, Antanina Gri-

ki*, >

Mirgos Pakalniškytės, 13 m., iliustracija mamytės Pakalniškienės 
straipsniui “Verčiau liepkime, negu neleiskime”, kuris buvo iš
spausdintas Drauge praėjusį penktadienį.

Skandina sliekus
— Žiūrėk, Juozas žuvauja,— 

sako Jonas.
— Ne, jis tik sliekus skandi

na, — paaiškino Petras.
—o—

Galvosūkių atsakymai.
1. Azijos drambliai turi ma

žas ausis ir dideles akis, o Af
rikos drambliai — dideles ausis 
ir mažas akis.

2. Mirtis.
3. Dėlto, kad pats negali ap

sivilkti.
4. Miežis.
5. Saulės laikrodis.

Taškų laimėjimai
Pocius — 28; Siliūnaitė — 25; 

Girginaitė — 24; Palytė ir Arš- 
tikytė po 21; Brakauskaitė, 
Paliulytė, Pakalniškis po 20; 
Mikailaitė—19; kiti mažiau.

REDAKCIJOS KAMPELIS

Ačiū už straipsnius, eilėraš
čius ir piešinėlius. Rašykit 
trumpus straipsnius. Kam sun
kiai sekasi eilėraščiai, rašykit 
straipsnelius. Skaitykit ir kitus 
“Draugo” puslapius, nes yra 

į įdomių aprašymų apie astro
nauto kelionę ir kitus dalykus.

Jūratės Zeikutės piešinėlis ne 
tušu pieštas — netilps.

Rasytės Degutytės straipsne
lis turės palaukti šių metų Ka
lėdų.

KRISTAUS 
GYVENIMAS

sekmadienį, balandžio 8 d., 2 v. sveikintos Kazimiera Aglinienė 
Hollywood salėje. Visas i ir Kazimiera Poremskienė. Na

rės sugiedojo “Ilgiausių metų”, 
o celebrantės parūpino gėrimų 
ir skanių užkandžių. Prie vai
šių ir šampano prisidėjo Sally 
Janulienė ir Onutė Mulolie- 
nė Viskas praėjo labai gražiai.

Klubo susirinkimas įvyks ba
landžio 5 d. 8 v. v. Vengeliau- 
sko salėje, 4500 So. Talman av. 
Narės kviečiamos dalyvauti.

Adela Burba

į P- P-.
pelnas skiriamas šv. Kryžiaus

Brighton Parko Lietuvių Mo- ligoninės statybos fondui. Visos
terų klubo eilinis susirinkimas nar^g jr gvečiai kviečiami atsi- 
įvyko kovo 1 d. Vengeliausko 
salėje. Rengimo komisija, susi-

lankyti.
Nutarta pasveikinti su $25 

dedanti iš C. Budnck, A. Gri- aufca §v Kazimiero seseris, 50
gonis ir V. Bobbins, pranešė, 
kad klubo parengimas, įvykęs 
vasario 10 d., pavyko gerai. Li
ko gryno pelno $140.36. Komi
sija nuoširdžiai dėkoja darbi
ninkėms narėms už dovanas ir 
svečiams už puikų parėmimą.

Rengimo komisija, kurią su
daro A. Burba, E. McNamee,

metų sukakties proga.
Nutarta įteikti 1,500 dol. 

Švč. Panelės Nekalto Prasidėji
mo parapijos naujos bažnyčios 
statybos fondui. Tam tikslui 
bus surengta gegužinė ir kt.

Po susirinkimo, gimtadienio 
proga, pasveikintos Adela Bur-

Pirmag parkas, įsteigtas Chi
cagoje 1837 m., daugiau žmo
nių atbaidė negu pritraukė, nes 
buvo kapinėse. Artėjant pavasa 
riui, Chicagos parkų distriktas, 
sezono atidarymui pradeda ruo
šti pliažus, parkus, golfo aikš
tes, zoologijos sodus, piknikams jusios moterys 30-40 metų, ku- Radzukenas, pranešė, kad kor- gonis, Della Ketvirtis ir Emma 
vietoves ir kitus rekreacijos į- rių vaikai jau užaugę.

--------------, r-------- ------ ° ’-------------------- ---------
į tų ir kitų žaidimų vakaras jvyks Bouris. O vardinių proga pa-1

Sunaudoki visus laiko trupinius: j 
akimirka nėra tiek trumpa, kad 
jos metu negalėtumei praturtėti 
kokiu darbeliu ar mintimi.

H. Delattre

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI 

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC.

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
i Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve- 

| nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 
yra išversta į 23 kalbas.

Knygos kaina $7.00
Amerikoje ir Kanadoje pagrindi

nis platintojas yra

“DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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