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Argentinos minisleriii kabinetas atsistatydinęs
Argentinos rinkimuose laimi

Perono rėmėjai
Kariškiai slapta posėdžiauja, planuodami užkirsti 

Peronui kelią

BUENOS AIRES. — Prezi
dento Artūro Frondizi partija j 
užvakar sutiko, kad visame kraš 
te įvykusiuose seimo ir vietinių 
pareigūnų rinkimuose laimėjo 
komunistų remiami ištremtojo 
buvusio diktatoriaus J. D. Pero
no šalininkai. Pripažindama sa
vo pralaimėjimą, valdančioji par 
tija perspėjo, kad peronistų per 
gale gali reikšti nelaimes Ar
gentinai; netiesioginiai tai gali 
neigiamai paveikti ir preziden
to Kennedy suplanuotai progre
so sąjungai: pagalbai Pietų A- 
merikai. Kariuomenės vadai su
šaukė slaptą posėdį aptarti toli
mesnius planus. Labai abejoja
ma, kad kariškiai, kurie 1955 
metų perversmu išvijo Peroną, 
dabar leistų jo pasekėjams at
gauti kontrolę krašte.

I
United Press Intemational 

agentūra neoficialiai praneša, 
kad Buenos Aires provinc. pero- 
nistai gavo 1,197,075 balsus, 
Frondizi radikalai — 764,297 
ir liaudies radikalai — 636,126. 
Gubernatorių rinkimuose pero- 
nistai gavo pusę milijono balsų 
daugiau už kitus. Suskaičius 70 
procentų visų balsų, rasta, kad 
peronistai gavo 2,088,502, vy
riausybės partija 1,499,160 ir 
liaudies radikalai 1,215,349.

Buenos Aires provincijos gu
bernatorius išrinktas peronistas 
Andrės Framini, 47 m. darbi
ninkijos vadas, tapęs politiku. 
Tas postas laikomas savo svar 
bumu antras po valstybės pre
zidento. Peronas, būdamas trem 
tyje Ispanijoje, jį parinko vado
vauti peronistų grįžimui į val
džią. Framini laikosi linijos — 
nekišti rankų į Castro Kubą.

Svarbioje Cordobos provinci
joje Frandizi kandidatai, skai
tant balsus, vilkosi antrinėse 
vietose. Niekas nei vyriausybė
je, nei kariuomenėje nesitikėjo, 
kad peronistų banga galėtų at
sirišti su tokia jėga.

— Argentinos vyriausybė at
sistatydinusi. Kariškiai spaudžia 
prezidentą Frondizi, kad vyriau
sybė paimtų kontroliuoti 10 pro 
vincijų, kuriose laimėjo buvu
sio diktatoriaus Perono šalinin
kai ir rėmėjai.

Gen. kons. dr. Daužvardžio pagerbimo banketas; (iš kairės) red. 
L. Šimutis, vysk. V. Brizgys, J. Daužvardienė, dr. P- Daužvardis, 
min. J. Rajeckas, prel. M. Krupavičius, R. Skipitis. Banketas įvy
ko Jaunimo Centre Chicagoje. (Foto A. Gulbinsko)

Maskva nulenkė galvą

naujam režimui
NAUJAUSIOS 

ŽINIOS

Prezidentas Kennedy pagyre de Gauile vaidmenį

•Sovietų diktatorius Nikita 
Chruščevas vakar pranešė, jog 
jo vyriausybė pripažįsta de ju
re laikiną Alžirijos vyriausybę 
ir “pasiruošusi užmegzti diplo
matinius santykius su ja”.

Tai Chruščevas pareiškė tele
gramoje, skaitytoje per Mask-

vos radiją dar dvi 
prieš karinių paliaubų 
tarp Prancūzijos ir 
režimo įsigaliojimą.

*

valandas 
sutarties 
sukilėlių

— Popiežius Jonas XXIII, pri
ėmęs vakar Vatikane 10 naujų 
kardinolų, praeiškė, jog “nau
ja vergija įvedama ten, kur bu
joja materialiniai dėsniai ir kur 
religija užgniaužta”. Paskyrus 
10 naujų kardinolų, dabar kar
dinolų kolegijoje 87 nariai.

— Prezidentas de Gauile ra
gina prancūzų tautą “iškilmin
gai ratifikuoti” vyriausybės tai
kos sutartį su Alžirijos sukilė
liais, kai bus vykdomas referen
dumas. Vakar prancūzų minis- 
terių kabinetas formaliai patvir 
tino Prancūzijos - Alžirijos tai
kos sutartį. Šiandien susirenka 
Prancūzijos abu rūmai išklau
syti vyriausybės pareiškimo pa
liaubų klausimu.

— Guatemaloje raudonieji 
stiprina savo veiklą, bandyda
mi nuversti dabartinę vyriau
sybę. Armija 
atemala City.

— Sovietų 
jai alžiriečių 
ginklų.

— Kuboje
grindinio maisto 
vykdymas.

— Šiandien netoli Washingto- 
rio susitiks Indonezijos Olandi
jos atstovai neformaliai pasi
kalbėti vakarinės Naujosios Gvi 
nėjos ateities reikalu.

— Vakarų Vokietijos vyriau
sybė sutiko išleisti kasmet 6 mi-

Washingtone prezidentas Ken 
nedy ir kongreso vadai gyrė 
prancūzų prezidentą Charles de 
Gauile dėl jo ryžto ir sumanu
mo sudaryti paliaubas Alžiri
joje.

Baltieji Rūmai savo pareiški- 
me pasveikino prancūzų - alži
riečių konflikto išsprendimą ir 

! jį pavadino “istoriniu įvykiu”, 
kuriame valstybingumo ir nuo
saikumo parodė abi pusės.

Prezidentas Kennedy taipgi 
informavo JAV ambasadorių 
James M. Gavin, kad jis pran
cūzų vyriausybei pareikštų JAV1 
pasigerėjimą de Gauile role.

Baltieji Rūmai netiesiogiai 
kreipėsi į slaptąją Armijos or
ganizaciją (OAS) Alžirijoje, 
kad atsisakytų teroristinės veik 
los.

REIKIA MEILĖS BE REZERVŲ
Šaunus Lietuvos konsulo dr. Daužvardžio pagerbimo banketas

mui mūsų tarpusavei meilei ir į Vardinių išvakarėse 
vienybei.
taiką mūsų tautai ir tėvynei ir gėlių puokštėmis 
težydi vėl mūsų Lietuva, kaip 
tavo klonių lelija, ir mūs na
muos tebūnie ramu.

Prie garbės stalo, šalia sole- 
nizanto, buvo min. Kajeckas, 
vysk. Brizgys, J. Daužvardie
nė, St. Biežis, R. Skipitis, kun. 
J. Kubilius, K. Dranga, St. Pie 
ža, red. L. šimutis, J. Jasaitis.

Programos vedėjo St. Biezio 
pakviesta visa svečių minia, va 
dovaujant solistui A. Braziui, 
sugiedojo himnus.

Chicaga yra tiek pamilusi sa 
vo generalinį konsulą dr. P. 
Daužvardį, kad į jo pagerbimą 
sekmadienį, švenčiant 35 m. 
konsularinės tarnybos ir 25 m. 
konsulavimo Chicagoje, prisirin 
ko pilna Jaunimo centro salėje 
gerbėjų, ir jeigu būtų buvę vie
tos, rengėjai sako, būtų dar ki
ta tiek atėję

Etijopija perka Jungtinių Tautų 
bernų

ADDIS ABABA, Etijopija. — 
Etijopija, turinti 3,000 kareivų 
Konge, nutarė pirkti $200,000 
Junginių Tautų bonų vertės.

Gen.

Težydi Lietuva, kaip klonių 
lelija

Programą pradėjo rengimo 
komiteto pirm. K. Dranga, i 

į Vysk. V. Brizgys invokacijoje 
maldos žodžiais kalbėjo:

— Musų Kūrėjau... Tu davei 
mums meilę, už kurią nėra ga
lingesnės jėgos sujungti. Ir 
mus draugėn suveda meilė Lie
tuvai ir jos vardui, už kurio 
slepiasi sena, turtinga ir gar
binga mūsų protėvių praeitis.

___ __ , ________  Juzė
Grąžinki laisvę ir Daužvardienė buvo apdovanota 

1 ----(Chicagos
Liet. Moterų klubo, ramovėnų, 
Alvudo “atžalyno”). Skautės į- 
teikė dovaną min. J. Kajeckui.

Visus buriantis vienybėn

Sėkmingas programos vedė
jas dr. St. Biežis iškėlė sole- 
nizanto dr. Daužvardžio nenuil
stamą darbą, buriantį visus vie
nybėn, “Tegul Aukščiausias 
Jums padeda kiekviename žin
gsnyje” — kalbėjo dr. Biežis. 

(Nukelta į 7 psl.)

Raudonieji Laose pradėję 

didelę ofenzyvą
I

i

Meksika atidarys 
Coatzacoalcos tiltę

MEXICO CITY. — Pusė my
lios iglio Coatzacoalcos tiltas 
pietryčių Meksikoje bus atida
rytas šią savaitę. Tilto statyba lijonus markių Britanijos ka- 
kainuoja 4.8 mil. dolerių.

kontroliuoja Gu-

Sąjunga laikina- 
vyriausybei siūlo

jau pradėta pa- 
racionavimo

Grįžo namo
PALM DESERT.

Dwight D. Eisenhower grįžo į
šią atostogų vietovę tyrumose
iš 12 dienų žvejojimo kelionės Tu pats padėk mums pratur- 
prie Las Cruces, netoli La Paz, tinti gyvenimą 

| Meksikoje.—
I
it

Komunistai apšaudė miestą ir 
aerodromą, kuris beveik nebe
naudojamas.

riuomenės Vakarų Vokietijoje 
išlaikymui, kaip Šiaurės Atlan- 

— Naujas Burnos karinės I to sąjungos (Nato) kariniams 
vy riausybės vadas gen. Ne Win, 
seniau mėgęs lošti arklių lenk
tynėse, įsakė šį sportą baigti 
1963 metų kovo mėnesį. Turįs 
patyrimą arklių lenktynių loši
me, jis pareiškė, jog niekas ne-

— Buvęs diktatorius Peron, žino, “kada laimės lošdamas ark 
dabar gyvenąs Madride, vakar lių lenktynėse”, 
savo pareiškime pasidžiaugė sa
vo šalininkų laimėjimais rinki
muose Argentinoje.

— Prezidentas Kennedy va
kar pareiškė, kad Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms reikia pa 
silaikyti japonų Okinavos salą, 
nes reikia sulaikyti komunizmo 
plėtimąsi Azijoje.
-----  JAV automobiliai vienam 
asmeniui. Aštuoniasdešimt trys į 
automobiliai tenka 1,000 asme
nų Vakarų Europoje, o Jungti-1 
nėse Amerikos Valstybėse 339 
automobiliai tenka 1,000 asme- 

‘nų.

I

VIENTIANE, Laosas. — Ge
nerolas Phoumi užvakar prane
šė, kad komunistų kariniai da- 

darbais mūsų liniai pradėjo didžiulę ofenzyvą
tautos išlaisvinimui, jos kilnu- šeštadienį šiaurės rytuose nuo 

-Nam Tha ir kovos tebevykstan- 
čios. Komunistų kinų, Šiaurės 
vietnamiečių ir Pathet Lao dali
niai įjungti į užpuolimą.

Phoumi Nosavana, laosiečių 
vicepremjeras ir įtakingas vy- 

i ras karališkoje vyriausybėje, 
taipgi priminė užsienio kores
pondentams, pakviestiems į sa
vo namus, kad rusų kareivių 
yra komunistų pusėje.

Netekimas Nam Tha, — pa
reiškė jis, — “reikštų lūžį su 
kita puse ir kova prasidėtų vi
same Laose”. Nam Tha miestas 
prdaėtas pulti sausio mėnesį ir 
tada ši vietovė buvo pavadinta 
labai svarbia tai pusei, kuri ją 
turi.

Sirija stiprina pasienį

prieš
Siriečiai skundžia Izraelį Jungtinių Tautų 

S-augumo Tarybai

JERUZALE. — Sirija užva-' 
kar pradėjusi stiprinti rytinį

Moterys - astronautės
Dvi siūlo JAV viceprezidentui 

planą
WASHINGTONAS. — Dvi 

moterys, norinčios matyti ame
rikietę moterį pirmiau išskridu
sią už rusę į tolimąsias erdves, 
šiom dienom turėjo pasikalbėji
mą su viceprezidentu Johnson, 
kuris mandagiai išklausė jų siū 
lymus.

Johnson joms pareiškė, jog 
jis neturi galios daryti šioje sri
tyje sprendimo. Šis dalykas y-
ra JAV Aeronautikos ir Erd- Galilėjos pajūrį ir telkti karinį 
vės administracijos kompeten
cijoje, — pasakė jis.

Planą remia Mrs. Phillip A. 
Hart, Michigan senatoriaus žmo 
na ir aštuonių vaikų motina, ir 
Jerrie Cobb iš Oklahoma, tu
rinti pilotės skridimo rekordą.

Jos viceprezidentui Johnson 
papasakojo, kad Jungtinės Ame 
rikos Valstybės vėl neteksian
čios pirmenybės erdvėse prieš 
Rusiją, jei Amerika nepradės 
greitai lavinti (mankštinti) mo
teris skridimui į erdves. Rusija 
moterį pasiųsianti į orbitą rug
sėjo mėnesį, — jos pareiškė.

KALENDORIUS
Kovo 20 d.: 

Žibartas.
Kovo 

Galinga 
džia.

21 d.: 
Alpė;

TRUMPAI
— Slaptoji Armijos organiza

cija Alžirijoje nepaiso alžiriečių 
taikos sutarties ir dabar prasi
deda tikrasis karas.

t

daliniams.
— Laikinosios Alžirijos vy

riausybės premjeras vakar pa
reiškė, kad karinių paliaubų su 
tartis dar nieko nereiškia, kol 
nėra sutvarkyta Slaptoji Armi
jos organizacija (OAS).

— Vakar Sovietų užsienio rei
kalų minsteris Gromyko pakvie
tė valstybės sekretorių Rusk į 
savo vilą Genevoje, Šveicarijo
je.

— JAV pirmauja NobeBo pre 
mijų laimėjime. Jungtinės Ame
rikos Valstybės daugiausia lai
mėjo Nobelio premijų — 58.Sukamo numato 

karę, jei nepasiseks 
kalbos su Olandija

JAKARTA, Indonezija. — 
Prezidentas Sukamo pareiškė 
kovo 18 dieną, jog karas galįs 
kilti dėl vakarų Naujosios Gvi
nėjos ,jei nepavyks olandų - in- 
donezų pasikalbėjimai, kuriuos 
remia Jungtinės Amerikos Vals
tybės.

Dėl ginčijamos teritorijos ne 
formalūs pasikalbėjimai yra nu 
matyti netoli Washingtone šią 
savaitę. Pasitarimai bus slapti. 

' Indonezai teigia, kad olandų vai 
doma vakarinė Naujoji Gvinėja 
esanti Indonezijos teritorijos da
lis.

sustiprinimą po šeštadienio ašt 
rios kovos su Izraelio kariuo
mene.

Jungtinių Tautų stebėtojai su 
stabdę šešių valandų kovą, pra
dėjo svarstyti Sirijos kaltini
mą, kad Izraelis pradėjęs agre
siją.

Izraelio armijos pareigūnas 
pareiškė, kad jos daliniai nušla
vė siriečių tvirtoves rytiniame 
Šiaurės Nukev miestelio pajū
ryje, iš kur Izraelio žvejai Ga
lilėjaus jūroje buvo apšaudomi. 
Izraelio armijos daliniai įvykdė 
tai, ko ji siekusi, — pareiškė 
izraelitų pareigūnas.

Izraelio tikslas buvo sugriau
ti sustiprinimus prie Nukev.

Skundas Jungtinėse Tautose

NEW YCRKAS. — Siriečių 
vyriausybė vakar pranešė Jung 
tinių Tautų Saugumo tarybai, 
kad Izraelio kariniai daliniai 
vykdė agresiją prieš Siriją.

šv. Anatolijus,

šv. Benediktas, 
pavasario pra-

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas lietus, apie 40 laipsnių: 
rytoj — lietus, truputį pasikeis 
oro temperatūra.

Saulė teka 5:54, leidžias 6:01.

I
— Jungtinių Amerikos Vals

tybių Britanijos ir Sovietų Są
jungos atstovai pradėję vėl svar 
styti atominį ginklų uždraudi
mo galimybes.

Sukamo pareiškė, kad nefor
malūs pasikalbėjimai baigsis4 

| per penkias minutes, jei olan
dai sutiks pradėti formalias de
rybas dėl būdų atiduoti indone- 
zijai šią teritoriją.

Pasak jo pareiškimo, mobili
zacija ir toliau bus tęsiama ei
nant pasikalbėjimams. Jis anks
čiau pakartotinai pareikalavo 
“grąžinti” vakarų Naująją Gvi- 

_nėją šių metų gale.

Ką reiškia

Jei karališkoji kariuomenė ne 
tektų šio miesto, ji turėtų atsi
traukti daug mylių į kitą gerą 
defenzyvinę poziciją.

HAVANA. — Spaudos laisvė ’ 
Kuboje reiškia laisvę rašyti tik 
tai, kas tau leidžiama rašyti

Pažįstantieji komunizmą tega-
■ Ii pasirinkti vieną iš šių trijų 
! dalykų:

Svečiai gen. kona. dr. P. Daužvardžio pagerbimo bankete Chicagoj, Jaunimo centre, praeitą sekmadienį

1. Pasirinkti naują darbą.
2. Išvykti iš krašto.
3. Arba būti uždarytam kalė

jimam
Įvairių kraštų koresponden

tai Kuboje bando išaiškinti įvai 
rius gandus arba pasikalbėti su 
Kubos vadais, bet tuščios 
tangos.

Turi rašyti tik tai, ko 
komunistai. Raudonieji
kiekvieną užsienio koresponden
to žodį, pranešimą telefonu ar 
telegramomis.

pas-

nori 
seka

Britanijos karalienė Elz- 
II kviečia Mrs. Kennedy, 
prezidento žmoną, kovo

bieta 
JAV
28 dieną atvykti į Buckingham 
rūmus pietums.

— Navajo kaimai surasti. Ka 
sinėtojai surado Navajo indėnų 
kaimus prie Cross Canyon, šiau 
rėš rytuose nuo Arizonos, ku
rie jau egzistavo 800 metais po 
Kristaus gimimo .
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;=====Rašo DR. AL. RAČKUS===

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 8rcher Chicagc, 32 >

Plaučių uždegimas
Labai svarbu yra pažinti 

plaučių uždegimo reiškinius kuo 
anksčiausiai. Juo anksčiau nuo 
tos ligos žmogus yra gydomas, 
tuo daugiau yra vilties žmogui 
pasveikti.

Simptomai. Plaučių uždegi
mui prasidedant, staiga nukre
čia drebulys ir temperatūra pa
kyla. Ligonis jaučia karštį, krū
tinę skaudūs diegliai varsto, sau 
sas ir smaugiantis kosulys ka
muoja, alsavimas skubotas.

Bėgyje 24 iki 48 valandų 
plaučių uždegimas pilnai išsi
vysto, ir jau pasireiškia šitokie 
simptomai:

1. Veidas nepaprastai išrau
dęs, akys blizgančios ir veido 
išraiška siaubinga.

2. Alsavimas skubus ir striu
kas, karkiantis, kartais stabte- 
lėjantis po atodūsio. Šnervės iš
siplėtusios.

3. Kosulys striukas, dažnas, 
varginantis, skaudus krūtinei.

4. Skrepliai labai tamsūs ir 
kraujuoti.

5. Oda saus^ ir karšta.
6. Pulsas pilnas ir tampriai 

tvinkčiojantis. Pulsas kartais 
plaka dvigubai greičiau negu 
normaliai, ir dusyk greičiau ne
gu sergąs ligonis alsuoja, o li
gonis alsuoja labai skubiai.

7. Lūpos dažniausiai sukem
pa, nušašta, kartais net kruvi
nos atrodo.

Yra ir daugiau plaučių užde
gimo simptomų bei ženklų, ku
rie yra tik daktarams svarbu 
žinoti, o šiaip skaitytojui pa
kanka žinoti tik tuos simpto
mus, kokius čia suminėjau.

Ne vien tik plaučių uždegimo 
liga, bet ir tos ligos komplika
cijos bei poveikiai sudaro ligo
niui daug pavojų. Dažniausia 
pasitaikanti komplikacija yra 
plevritas ir empyema. Nors re
tai (apie 1% visų pneumonijos 
susirgimų) pasitaikanti kompli-

kia šaukti savo šeimos daktarą. 
Plaučių uždegimo, ypač anoksi- 
jos ir kitokių pneumonijos kom
plikacijų. su “hokus-pokųs” ne- 
pagvdysi. čia juokų nėra; pneu
moniją reikia gydyti rimtai ir 
stropiai. Tik tokiose vietose, 
kur daktaro nėra, arba jei ka
da nors atsitiktų, kad atom- 
bombos ligonines ir gydytojus 
išnaikirtų. tai tik tokiais atve
jais kaip desperatišką priemonę 
ligoniui galima duoti tokias na
mines “gyduoles”, kaip sumal
tus šimtakojus, šimtakojai, ku
rie maitinasi pelėsiais, turi sa
vyje penicilino, apie ką lietuvių 
prabočiai iš patyrimo jau prieš 
500 metų žinojo... Tačiau kur 
daktarą galima prisišaukti, tai 
būtinai ji šaukti. Painiąsias pa
tologijos problemas gali spręsti 
sėkmingai tik medicinos dakta
ras. Jis apsaugos plaučių užde
gimu sergantį ligonį nuo anok- 
sinės mirties, administruojant 
plaučiams deguonį, jei tai bus 
reikalinga. Jis ir nuo kitų pavo
jingų komplikacijų stengsis li
gonį apsaugoti ir jį tinkamiau
siai gydyti.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUI

Klausia M. S. — Kokius vita
minus turi morkos? Ar grybai 
turi kokių nors maistingų dalių, 
ar visai bevertis valgis? Ar ap
simoka juos valgyti?

Atsakymas M. S. — Morkose 
yra vitamino A rūšis, vadinama 
“Carotene”. Ne tik vitaminai, 
bet ir naudingi kūnui mineralai 
bei kitos maistingos dalys yra 
morkose. Ypač žalias morkas 
kramsnoti yra sveika dantims, 
nes išvalo tarpdančius ir išma
sažuoja dantų smegenis; ir vi
duriams yra sveika — palengvi
na vidurių ištuštinimą.. Grybai

mienė, sena Athol gyventoja. 
Iškilmingai laikinai palaiduota 
iš Šv. Pranciškaus bažnyčios 

‘ Gethsemane kapuose. Pavasary 
bus palaidota Barre kapuose. 
Paliko dukros ir jų šeimos.

Išvyko atostogų
Sveikatos pataisymui kun. Pi 

. jus Juraitis yra išvykęs į pietus 
kur bus ligi Velykų.

Būti patenkintam savo likimu 
šiame gyvenime ir turėti viltį 
rasti geriau aname, tai tobuliau
sia laimės programa: tai yra 

i Evangelijos mokslas. — Anonimas

I
I
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Scott Carpenter, 37 metų (dešinėje), JAV laivyno leitenantas 
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MUSŲ KOLONIJOSE
Athol, Mass

Kortavimo vakaras
Balandžio 24 d. 8 vai. v. pa

rapijos salėje įvyks kortavimo 
vakarsa. Visas pelnas skiriamas 
parapijos fondui. Bus proga vi
siems atsilankantiems linksmai 
praleisti vakarą, laimėti įvairių 
daiktų ir taip paremti parapi
jos darbuotę. Kadangi daromi

I

?. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

I Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB.
2850 M. 63rd St, Chicago 29, III. 

TeL PRospeet 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

tingo nerado, išskyrus seną al
są. Liepė vartoti kolantylį ir sa
kė praeis, bet nepraėjo, tik pa
sikeitė: dabar atrodo, kad iš 
gerklės eina toks šaltis, lyg šalt 
mėčių būčiau prisigėrus, tik be 
šaltmėčių kvapo. Esu 53 m., jau 
8 metai kai kartojasi karščio 
išpylimai. Jau 1 metai kai netu
riu mėnesinių, kartais susvaigs- 
ta galva. Ar tai yra normalu, 
kad taip ilgai karštis pila, ir ar 
gerklės degimas turi ką bendro 
su gyvenimo permaina, ar kas 
kitas yra. Prašau patarti per 
“Draugą”, ką daryti ir kaip gy
dytis.

Atsakymas St. B. — Klimak
teriniai sindromai laike gyveni
mo permainos visaip pasireiš
kia. Po metų — kitų, psycho-

kaip maistas ir kaip skanėstas neurotinės audros praeis, ir vėl 
savotiškai yra naudingas prie viskas bus gerai. Gydytojo me- 
kitokių valgių priedas. diciniška pagalba tamstai daug

Klausia P. J. — Esu pusam- pagelbėtų.
kacija yra perikarditas, arba žė ir jaučiuosi neblogai, tik ant i----------------------------------- —
širdies apvalkalo sutinimas, — 
tačiau tai pati pavojingiausia 
komplikacija, nes nuo perikar- 
dito sergant pneumonija beveik 
80% ligonių miršta. Senesniems 
žmonėms laike plaučių uždegi
mo širdis išsiplečia, jei neteikia
ma greita ir tiksli pagalba. Kas 
turi silpną širdį, tai susirgus 
plaučių uždegimu nuo baisaus 
kosulio ir skausmų krūtinėje, 
širdis neištveria ir ligonis mirš
ta, jei negydoma tinkamai. Ki
tos pasitaikančios komplika- 
jos yra nefritas (inkstų sukri
kimas), ausyje voties kilimas, yra didžiausi tokių rudų šlakų 
meningitas (smegenų plėvės už
degimas), pažiaunių sutinimas, 
artritas, nevritas, anoksija ir t.
toliau. .

Gydymas. Atpažinus plaučių sav. ligoninėje ,darė gerklės ir 
uždegimo ligą, skubiausiai rei- skilvio švietimus, bet nieko ypa-

I 
I 

didesni pataisymai bažnyčios 
nuosavybei, todėl kiekvienas pa- 
rapietis turėtų stengtis daly
vauti, kad galėtų parapiją pa
remti.

Komisija nuoširdžiai kviečia 
visus lietuvius bei jų draugus 
ne tik Atholyje, bet ir apylin
kėje, dalyvauti šiame pobūvyje.

Lietuvių klubo vakarienė ivai.- 
vak.

Kovo 3 d. Lietuvių klube įvy
ko vakarienė, Lietuvių klubo 
Moterų Augziliaro surengta, pa i 
rapijos naudai. Susirinko virš 
200 zmomų. Po skanių valgių akušerija ir moterų 
buvo pasilinksminta. Visi links- ** 
mai praleido užgavėnes. Per 
vakarienę klebonas kun: Jonas 
C. Jutt nuoširdžiai padėkojo 
visiems atsilankusiems. Daly
vavo ir buvęs klebonas kun. 
Pijus Juraitis.

Parengimas davė $262.65 pel
no parapijos pataisymo fon
dui. Nuoširdi padėka priklau
so Lietuvių klubui ir Moterų 
augziliarui už paramą.

Mirė Kudzmienė

______ _ _____ ___ . . v.
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 

dlen. uždaryta. Kitu laiku susitarus.
Ofiso telefonas PR 8-3229 

Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

I LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 

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

Ofisas: 3148 XV ėst 03 r d Street 
Tel.: PRospeet 8-1717

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Kovo 6 d. mirė Ona
*

GIL\hl\SK\S

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

TV RADIJAI. HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

I

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

mano kaklo ir ant rankų tai I 
šen tai ten atsirado mažos ru
dos dėmelės. Jos neskauda ir 
neniežti. Draugės man sako, .
, , , , j- ■ a • j Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra-kad tos rudos dėmės atsiranda . . . „ F
, . , gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.kai kepenys genda ir tulžis blo
gai veikia. Dabar man rūpi, ir Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui. įsigiji- 

b 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

prašau daktaro paaiškinimo, ar mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms. 

tos rudplėmės tikrai atsiranda 
nuo blogų kepenų?

Atsakymas P. J. — Netiesa.
Tos rudos pigmentacijos nieko 
bendro neturi su kepenimis. Vi
sokie amerikoniški “blyčiai’ ir 
“byčiai” (beach), ir radijacijos

I

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL J7Xa/SAVINGS
atsiradimo kaltininkai.

Klausia St. B. — Jau beveik 
metai laiko kai gerklėje ir kruti 
nėję jaučiu degimą. Gulėjau 2

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicaga 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKaS, Pre$. • Tel. VI rginia 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antra d nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

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

Current Dividend up to 4%%

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampa? 47-tos ir Darnen Avė. 
Vai. katOien nuo 6—8 vai vak.

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

Ofiso telef. LAtayette 3-6048 
Rez. YVAlbroOk 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą

M. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Mest 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t'eč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 Mest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

2737 WEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tel GRovehill 6-3409

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

LIGOS 

5-2670.
Jei ne-
8-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 Mest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir G—b vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

nid&rrta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 Mest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. ____.
Šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Lirnnlns orilm» oaral susitarimą

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

(JOKŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 Vest 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:10 
I 4:30; antr. ir penkt. nuo 5 iki 
į šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu talku 
> susitarus.

▼ak..

8
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Mest 63rd Street
j Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
1 <V4 « «■ nMsirvO

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir 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, Art h ri tis, Rheumatlsm.
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki t 
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

I 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 Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.
Tel.: KEllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
į (Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 Mest 59th Street

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

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

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

ei ofiso ir buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 M. 15th St. 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. LSeibutis

Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., 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. EMILY V. KRUKAS 
gydytoja IR chirurge 

4146 S. Archer Avė.
, Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai 

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 M. 63d. St.
Ofiso tel. KEllance 5-4410 

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

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Vestern Avenue 

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

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

Res. tel. WAlbrool 5-3765

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook 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 vąl. iki 5 vai. vak.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 Mest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA LR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 M. 59th St.
Tel. PRospeet 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.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 Mest 63rd Street

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

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-98O1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 Mest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6135
DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 Mest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehlll 6-2833
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 Mest 69th Street 

8pectalyW: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS 

balandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.
DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S . Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ

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

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VA8KAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. m 

Telef. offiso; PUIlman 5-6766 
Namą: B F. veri y 6-3946

Pri6m. vai.: kasdien 6-D ▼. Nešt
1-4 v. p. p. rreč.adienl — uždaryta.

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-3154
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
2420 W. Marųnette Road 

Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Tel. ofisų 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 4-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

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

Perskaitę "Draugą", duoki- 

>e ii kitiems pasiskaityti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-665« 

Rez. 6600 So. Artestan Avenne
Vai.: 11 v. ryto ik! 8 v. p.p., 8-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Eroergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 vaiandoa po pietų 
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Visuomenė ir

NUOSAVYBĖS PASKIRTIS
Prigimties‘teisė išlikti buvi

me reiškiasi instinktu saugo
tis nuo pavojų ir apsidrausti 
ateičiai. Su šiuo instinktu ri- 
šasi privačios nuosavybės tei
sė, kurią teoriškai neigia ko
munistinė pasaulėžiūra ir prak
tiškai vykdo komunistinė dik
tatūra. Sovietinis žmogus gali 
turėti asmeninę nuosavybę tik 
tų gėrybių, kurios skirtos yra 
sunaudojimui. Tokios nuosa
vybės tikslas yra patenkinti 
materialinius ir kultūrinius 
valstybės piliečių poreikius. O 
pastovieji turtai ir gamybiniai 
reikmenys, kaip mašinos, fab
rikai, žemė, išimtinai priklauso 
valstybei. Sovietų Rusijos kon 
stitucija aiškiai sako, kad ga
mybinių reikmenų privati nuo
savybė yra panaikinta.

Tokia santvarka, aišku, ne
gali patikrinti žmogui nei as
meninės, nei viešosios gerovės, 
nes užmuša visą laisvę ir ini
ciatyvą. Enciklika “Motina ir 
Mokytoja” pastebi, kad būtų 
tuščias dalykas reikalauti as
meninės iniciatyvos ūkio srity
je ten, kur nėra pripažįstama 
galimybė turėti savo žinioje 
būtinų priemonių šiai iniciaty
vai pareikšti. Enciklika tvirti
na, jog “istorija ir kasdieninė 
patirtis liudija, kad kur tik po
litinė santvarka nepripažįsta 
privačios taip pat ir gamybi
nių reikmenų nuosavybės, ten 
pagrindiniai laisvės poreiškiai 
esti slopinami ir naikinami. To 
dėl drąsiai galima teigti, kad 
privačios nuosavybės teisė ga
rantuoja ir remia asmens lais
vę”.

*
Komunistinėje propagando

je prieš religijas labai daug 
rašoma ir šaukiama, kad krik 
ščionybė eina ranka rankon su 
kapitalizmu, tarsi Kristaus pa
liktame moksle būtų buvę įsa
kyta sutelkti keletos asmenų 
žinioje visus pasaulio turtus, 
nuskriaudžiant pasaulio varg
šų minias.

Kaip tik atvirkščiai, krikš
čioniškoji pasaulėžiūra žino a- 
pie palaiminimą, duotą netur
tingiesiems dvasioje: “Palai
minti beturčiai dvasioje, nes 
jų dangaus karalystė” (Mat. 
5,3).

Kristus aiškiai sako, kad 
turtuoliams sunku yra įeiti į 
dangaus karalystę ,kuri yra ne 
iš šio pasaulio. Krikščioniška
jai dvasiai yra svetimos abi 
nuotaikos: ir kapitalistinė, tel
kianti neribotus turtus, ir ko
munistinė, draudžianti turėti 
privačią nuosavybę.

Krikščioniškoji pasaulėžiūra 
atstovauja meilės ir laisvės

dvasią. Išjungus iš gyvenimo 
laisvę, dingsta jame ir meilė, 
dingsta gyvenime visa jo ge
rovė. Ir neįmanoma pagaliau 
žmonių gyvenimo sulyginti, 
kaip komunistinė programa 
pramato. Sovietų diktatūrinėje 
santvarkoje visi yra taip “su
lyginti”, kad masės neturi mai 
sto, neturi aprangos ir butų, 
o partijos didieji satrapai lė
bauja ir kalba apie komunis
tinį žmogaus “išgelbėjimą”. 
Taigi praktiniame komunistų 
gyvenime ir nuotaikose reiš
kiasi didžiausia kapitalizmo 
dvasia, kuri sutampa su mate
rializmu, atstovaujančiu ko
munistinę pasaulėžiūrą.

Krikščioniškosios pasaulė
žiūros mintimi, kur šis gyveni
mas yra pradžia amžinojo ir 
neturi tveriančio pastovumo, 
bet vystosi nuolatinės grėsmės 
nuotaikoje, neverta krauti tur
tų, kuriuos rūdys ir kandys su 
graužia.

Turtai yra žmogui, o žmogus 
Dievui, kuris reikalauja, kad 
turčius laisvai dalintųsi šios 
žemės gėrybėmis su vargšais. 
Neturtingumo dvasia eina gre
ta meilės dvasios. Kapitalizmo 
griežtasis teisingumo legalu
mas yra visiškai priešingas 
krikščionybės minčiai ir pašau 
lėžiūrai. Kaip kapitalistinis mil 
žiniškųjų asmeninių nuosavy
bių gynimas nežada žmogui 
šviesios ateities, taip ir komu
nistinis visų žmonių sulygini
mas bendram vargui .atimant 
bet kokią nuosavybę .neneša 
pasauliui gerovės.

V

Pagaliau nėra pasaulyje tik
rojo teisingumo, ypač visuome
ninio, jeigu iš jo išskiriama 
meilė. Meilė yra visų įstatymų 
tikslas. Kristaus mokslu, rei
kia dalintis turtais su savo 
artimu. Aukos ir išmaldos skai 
tomos didžiaisiais artimo kū
nui darbais ir reiškia atgailos 
dvasią.

Šiame gyvenime dvasia nėra 
atskiriama nuo medžiagos. Vi
si mūsų idealai neįgyvendina
mi Le medžiaginių sąlygų. Mū
sų mintys reiškiasi ženklais. 
Medžiaginės gėrybės turi būti 
tų minčių pagrindas. Visiems 
mums yra didelė pareiga aukš
tuosius dvasios polėkius išves
ti i gyvenimą. Mūsų kultūri
nė ir, bendrai, dvasinė lietu
viškoji veikla negali klestėti, 
jeigu ji paliekama tik idealis
tams, kurie dėl to idealizmo 
yra tapę nepajėgiais ekonomiš 
kam gyvenimui. Taigi nuosa
vybės turtai tam tikra prasme 
yra ir visuomenės turtai.

V. Rim.

Spaudoje ir gyvenime

LIETUVIŲ TAUTOS IŠDAVIKO
PAŽADAI MASKVAI

Sovietų kompartijos pirmasis sekretorius Lietuvoje begėdiškai 
pataikauja Maskvai

Sovietų kompartijos centro 
komiteto (ciko) suvažiavime pir 
mą kartą pirmieji sekretoriai 
gavo žodį. Jie buvo pakviesti, 
nes yra ne tik ištikimi ramš- 
čiai, • bet ir patikimi Chruščevo 
valios vykdytojai. Šį kartą įta
kingą žodį turėjo ne ciko na
riai, bet kompartijos sekreto
riai. Sovietinės kompartijos pir
masis sekretorius Lietuvoje ne
jaukiai jautėsi Kremliuje. Jį jau 
dino ne senosios Stalino rams
čio nuodėmės, bet ryškūs pakai 
tinimai dėl Pabaltijo žemės ū- 
kio atsilikimo. Lietuva yra pa
čioje blogiausioje padėtyje, žiū
rint Maskvos akimis. Sklypinin
kai ir nūnai nustelbia kolcho
zus ir sovchozus mėsos ir pieno 
gamyboje. Latvijoje privatinis 
ir kolektyvinis ūkis yra pusiau
svyroje, kai Estijos kolektyvi
nis ūkis nors nežymiai pralenkia 
privatų ūkį mėsos ir pieno ga
myboje.
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KOLŪKIŲ VELTĖDŽIAI IR PARTIEČIAI
VADOVAI

Okupantai bolševikai į Lietuvą dimai, iškeldinimas? — šaiposi dy
kaduoniai.

Anykštėnai labai norėtų sužinoti, 
Tarasevičius

f)

, kolūkio vadovai lengva ranka grą
žina juos į parazitinį gyvenimo 
būdą, numoję į visuomenės spren- 

K. Janulionis 
Kas gi tokią tvarką kolūkiuose 

palaiko?
Iš dalies atsakymą duoda čika 

giškė “Vilnis”, kuri kovo 15 d. pir-

atnešė aziatišką netvarką. Tai 
prasiveržia net pačių okupantų 
kontroliuojamoj spaudoj. Pvz. Vii- kuo taip nusipelnė 
niaus “Tiesa” š. m. kovo 10 d. ra- ir Dagys, kad Tarybų Lietuvos 
šo:

Atostogos veltėdžiams
Praėjusių metų rudenį iš Anykš- d imą. 

čių rajono “Gegužės Pirmosios” ko
lūkio visuomenės sprendimu buvo 
iškeldintas dykaduonis ir triukšmą 
daris P. Tarasevičius ir įdarbintas I 
Šakių rajono “Tarybų Lietuvos” 
kolūkyje. Ten pat buvo įdarbintas 
ir svedasiškis A. Dagys, kuris gir
tavo, vagiliavo, niekur nedirbo.

Ir kaip nustebo kolūkiečiai, kai 
po poros menesių Tarasevičius grį
žo į “Gegužės Pirmosios” kolūkį! 
Juk jie nutarė Tarasevičių paša 
linti iš savo tarpo penkeriems me
tams. kad per tą laiką jis įprastų 
dirbti naudingr darbą, atsisakytų 
biaurių įpročių.

— Kaipgi tu grįžai? — nutaikę, 
kol Tarasevičius buvo dar ne visiš
kai nusigėręs, pasiteiravo kaimy
nai

— Atostogų parvykau. Netikit? 
— ir jis parodė Šakių rajono “Ta
rybų Lietuvos” kolūkio išduotą pa
žymėjimą. kuriame aiškiai parašy
ta ir antspaudu patvirtinta, jog P. 
Tarasevičius leidžiamas atostogų 
nuo lapkričio men. 25 d. iki gruo-1 
džio 20 d.

Tokiu pat pažymėjimu “apgink
luotas” ir Antanas Dagys.

— Ką mums reiškia jūsų spren-

JURGIS VĖTRA

tė valstybės pamatų griauti, tai 
kininkavęs 1941 m. maskoliams 
lietuvius sugrūsti į gyvulinius 
vagonus ir iš Lietuvos ištrem
ti, o 1948 m. tūkstančius išsiųs- 

į ti pražūčiai į Sibirą, buvęs an- 
tipartijos ramstis, nūdien jau 
Chruščevo patikėtinis senu į- 
pročiu jam pataikauja. Jis ciklo 
pilnatyje kovo 7 d. prabyla šiais 
žodžiais: “Draugas N. Chruš
čevas teisingai kritikuoja mus 
už tai,-kad respublikoje nepa
kankamai naudojamos didelės 
galimybės didinti žemės ūkio 
produktų gamybą... Mes imsi
mės priemonių visuomeniniam 
ūkiui toliau vystyti” (Tiesa, 
3.8 d.). Kodėl kompartija apsi
leido? Kas gali būti tikras, kada 
ji įgaus išminties savo kraštu 
rūpintis.’

Chruščevo puolimas
Jis, danginęsis Sovietų pasvie 

čiuose, iki šio meto net kojos 
neįkėlė į Pabaltijį. Kiekviena 
proga bando Pabaltijui priekaiš 
tauti. Jam užkliūna istorinių 
pastatų globa Lietuvoje, o nū
nai žemės ūkis, kurio gamybą 
sugriovė Stalinas, o jis pats ne
leidžia atsikurti. Jam terūpi py
liavos ir paruošos: “Pabaltijo 
respublikos gali smarkiai padi
dinti gyvulininkystės gamybą ir 
paruošas. Jų partinės organi
zacijos kol kas blogai išnaudo
ja galimybes visuomeninei gy
vulininkystei vystyti. Laikas 
daugiau pareikalauti iš Pabalti
jo respublikų kolūkių ir tary
binių ūkių” (Tiesa, 3.5).

Stalinas įvedęs kolchozus, pa
vergęs Pabaltijo ūkininkus, su
kūręs pilnutinę netvarką žemės 
ūkyje ir iščiulpęs ūkinės tvirty
bės syvus, greitai nualino ūkį. 
Chruščevas eina Stalino keliu 
ir naujomis biurokratinėmis 
įstaigomis ,pvz. kuriamuoju Že
mės ūkio komitetu, kurio inspek 
toriai ims sekti ne tik kolcho
zus. bet ir jų brigadas, norį ga
mybą skatinti.

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. kovo mėn. 20 d.

Apie komunistinio dvaro 

negalavimus

Karvės neduoda pieno pagal įsakymus
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V ergas jaučiasi karaliumi
Antanas Sniečkus turi eilę su 

gebėjimų: kitiems parsiduoti, 
savo tautą išduoti .kiekvienam 
viešpataujančiam maskoliui pa
taikauti ir net šnekėti lietuvių 
vardu: “Lietuvos kolūkiečiai ir 
tarybinių ūkių darbininkai pa
darys visa, kas reikalinga, kad 
jau šiemet būtų gaminama dau 
giau žemės ūkio produktų”.

Kodėl kompartija praeityje 
savo pažadų neištesėjo? Todėl, 
kad ne ji, o skurdeivos kolcho
zų baudžiauninkai gamina. Ji 
negalės dideliais šuoliais že
mės ūkio gamybos pakelti, iki 
lietuviai ūkininkai liks baudžiau 
ninkais.

Txk dabar ima prisiminti su
interesuotumo priemonės kolū- 
kiečiui daugiau mokėti. Nūdien

Gyvulių ūkis esąs nusmukęs vidutiniame kolchoze mokama 
dėl pašarų trūkumo. Pataikūnas 
neišdrįso'į akis tiesą pasakyti. 
Maskva visais būdais alino Lie
tuvos žemės ir ypač gyvulių ū- 
kį. Ji nori, kad Lietuva ganėti
nai pašarų pasigamintų ir gyvu 
lių ūkio gaminius pusvelčiui Mas 
kvai atiduotų. Maskva perša 
daugiau gaminti ankštinių ir y- 
pač kaupiamųjų, tačiau neparū
pina mašinų ir trąšų. Svarbiau
sia priežastis yra žmogaus pa
vergimas, jo asmeniškų sugebė
jimų varžymas, nors Chrušče
vas prisimena apie asmenybės 
ugdymą...

i

50 - 70 kapeikų už darbo dieną. 
Ar kompartija sugebės kai ka
da žmoniškai atlyginti žemės 
ūkio darbininkams, kaip Vaka
ruose? Vargu, nes parazitai iš
tuština aruodus.

— Krikščionybė įžengė į pa
saulį, kaip religija pilna paslap
čių. Juo krikščionybė yra kil
nesnė, gilesnė ir dieviškesnė, 
tuo labiau ji turi būti paslap
tingesnė. Paslaptis nėra klai
kios tamsumos, bet šviesiausi 
meteorai, prašoką mūsų regėji
mo galią. —J. M. Scheeben

SIMAS MIGLI NAS, Vokietija

Maskvos tarno aiškinimasis
Tas pats Antanas Sniečkus, 

kurį Maskva pakartotinai siun-

Šių metų kovo 5 dieną Krem 
liaus rūmuose prasidėjusiame 
ir savaitę trukusiame sovieti
nių komunistų partijos plenume 
žemės ūkio klausimams apsvars 
tyti Nikita Chruščevas pasaky
toje kalboje atskleidė kolcho
zais bei sovehozais vadinamų 
bolševikinių dvarų negalavimus. 
Sovietinės imperijos gyventojas, 
nežiūrint daugiau kaip per ke
turis dešimtmečius skleistų pa
žadų, ligi šiol nėra aprūpintas 
reikiamu kiekiu pagrindinių 
maisto produktų, kaip mėsa ir 
pieno gaminiai.
Pienu gyventojai nėra aprūpina

mi carinės Rusijos lygiu
Tokios išvados prieinama va

ido vau j antis sovietiniais duome
nimis. 1916 metais dabartinėse 

ĮSovietijos ribose gyventojų skai 
j čius siekė apie 163,000,000. Gi 
tuo metu karvių buvo išlaikoma 

j 28,800,000. Tad maždaug kas 
5.7 (arti šešiems) asmenims a- 
titeko viena karvė.

Šiuo metu Sovietijoje esama 
36,300,000 karvių, į šį skaičių 
įskaitant ir sklypininkų išsi
laikomas. O gyventojų skaičius 

i pasiekęs 220,000,000. Taigi su
viršum šešiems žmonėms gali >u ruso direktoriaus pagalba 
tekti vienos karvės pienas. Kad 
Sovietija susilygintų su carinio 
meto Rusijos gyventojų apsirū
pinimo pieno gaminiais lygiu, 
reikia esamą bandą padidinti 
mažiausiai puse milijono (tiks
liau, 556,150 vienetų).

Pieningumas * žemo
Nikita Chruščevas 

pranešime nurodė, kad
: tais Sovietijoje pieno
siekusi 62.5 milijono tonų ir ne
buvusi įvykdyta 15.9 milijono 
tonų. Išeinant iš skelbiamų duo 
menų Sovietijoje esant 36,300, 
00C karvių ir praėjusiais me
tais pieno gamybos lygio, aiš
kėja, jog metinis, imant vidur
kį, kiekvienos karvės išmilžis 
galėjo siekti apie 1,722 kilogra
mus. Gi atsimenant chruščevinį 
sąlygojimą didinti karvių pie
ningumą ir pasiekti, kad išmil
žis siektų su viršum 2,500 kilo
gramų, išplaukia išvada, jog 
sovietinės karvutės visiškai ne
paklusnios partinėms direkty
voms.

Baltųjų Rūmų spaudos sekret. Pierre Salinger (dešinėj) skaito 
prez. Kennedy laišką Chruščevui, kuriame siūlo sujungti jėgas 
erdvių užkariavimui. (UPI)

Mėsa ir toliau Sovietijoje yra 
ie«.a prekė

mėsos garny Dos planas, 
pi aeju- 
nebuvo

ir
ivieiiinaus paaiKiuocas, 
suus metais sovietijoje 
įVyKuytas trinus milijonais to
nų. teouvo pagaminta 8.8 mili
jono mėsos tonų. Tą visą kiekį 
lygiomis paaaunus Kiekvienam 
gy v.encojui, metų būvyje galė
jų teKti mazaaug po 4U kilogra
mų. šia pačia proga pažymėti
na, xaa Lietuvos nepriklauso
mybes laiKoiaip) kiekvieno gy
ventojo, imant vidurkį, per me
tus duvo sunaudojama po 68.5 
nuogiamo mėsos arba 28.5 ki- 
iogi amais daugiau, negu nūdien 
sienia gamybos vidurkis, visą 
sovietinę gamybą, kaip minėta, 
lygiomis išdalinus gyventojams.

mėito netenka stebėtis, kad 
tokioms sąlygoms esant, mėsa 
tampa patogiu spekuliacijos ob 
jentu. rsežiurmt didžiulių bau
dų, sovietinėje spaudoje nuolat 
pasirodo pranešimų apie nuo
sprendžius maisto produktų 
fjoDstytojams. Pastaruoju me
ta buvo nubausta grupė asme
nų, dirbusių Šiaulių mėsos kom
binate (buvusiame “Maiste”).

lygio
savame 

1961 me 
gamyba

dešimtimis tonų mėsos gaminiai 
i‘ Šiaulių kombinato atsidurda
vo įuodojoje rinkoje ne tik pa- 
č-uose Šiauliuose, bet buvo nu- 
g menama į Rygą ir Karaliaučių 
(iaoar Kaliningradu vadina
mą). Savaime suprantama, jei 
gyventojai pakankamai būtų ap
rūpinami mėsa ir kitais maisto 
gaminiais, tuo atveju pranyk
tų galimybės klestėti nelegaliai 
rinkai.

biurokratijos perykla
Ligšiolinių nesėkmių žemės ū- 

kyje kaltininku Chruščevas nu
rodė stalinizmą ir pastaruoju 
metu darytas klaidas bevado- 
vaujant kolchozams bei sovcho- 
zams. Ta pačia proga buvo nu
rodytas biurokratijos augimas 
Sovietijoje. Jei carų laikais Že
mės ūkio ministeris Rusijoje tu
rėjo tris pavaduotojus, tai bol
ševikinis Žemės ūkio ministeris 
juvęs apsuptas 14 pavaduotojų. 
Taip pat ir darbuotojų skaičius

(Nukelta į 4 psl.)

Tautvilai tebėra atmintyje užstrigę, ką motina gyslų. Jau vyksta atėmimas visko — visko iki pat 
vienąsyk baukščiai sakė: Minidaugas — atažinda. paskutinio gyvatos atodūsio, pavirstančio bite arba 
Nagi užgimęs nepravirko, kaip kiti naujagimiai. Ir 
toks kitoniškas jau jis iš pat pirmos dienelės. Nau
jagimį Minidaugą purtė ir mušė per šakymą, kad pra
virktų. Nepravirkęs neįtrauktų dvaso į save iki dubno 
— tai liktų nebylys ir kurčias. Ir kaip jau iš pat pra
džios: Mindaugas — giminėms vis trenksmas ir nuo-

| gąstis...
i O kad tave gi kur! Tautvilai ir net šiandie keis
ta, kad vos tik užgimusį Mindaugą mušė per užpa
kalį. Motina pasakojo: jis net ir mušamas vistiek ty- 

Tautvilai susyk aišku — jėgų persvara grėsmin- Įėjo. Mindaugo motė gimdymo baigoje nuėjo dievop. 
gai pakrypo Vilnios pusėn, šešėlis ties Kernave dar O jis — ir naujagimis, ir našlaitis jau — vistiek 
labiau padidėjo ir patamsėjo. Bene pirmąkart užgir- užkietėjęs, nepravirksta, nesurinka, net nesušvykščia,
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
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mame puslapyje apie padėtį Lie- do baimę taip arti ir gūdžiai. Dėl to ir Eitvydui, są- ir gana!
tuvoje rašo:

“Tik persiskaitykite: tokios ir 
tokios fermos vedėjas komunistas. 
Tokios ir tokios ligoninės vyriau
sias gydytojas, pasižymėjęs moks 
Išninkąs — komunistas. Ir taip be 
galo — ad infinitum”.

Labai ryšku, kad okupantų bol
ševikų režimas pirmon eilėn žiūri, smogė... 
ar parenkamas kandidatas į parei
gūnus yra komunistas ir tuo pa
čiu ištikimas okupantų tarnas. Jo 
pasiruošimas jam i 
pareigom, jo išsispeciakzavimas 
jau darosi antraeiliu dalyku. To- nios: didikas Tauralga apkaltintas, kad jis suokalbio' 
kio partinio protekcionalizmo Lie-................ - - - -
tuva niekada nėra turėjusi. Komu-

myšio pagautam, nieko neatsakė. Tikrai kraupu: nu
kirto net tris rikius vienu smūgiu... _ _____ __ _ __ _ ______

Iki skausmo Tautvilai apmaudu, kad neišsipildė vieną kartelį negirdėjo tos, kuri yra buvusi didžiai 
didisjūkcstis: kai^ tiktai Mindaugas išjos keršto žy- graži mergelė, paties Ringaudo mylėtoji. Savo lūpo

mis Mindaugas nėra nė karto palietęs motinos krūtų, 
kuriosdvi duonos rudumo. Nėra nė vieno gurkšnelio 
saldrūkščio pieno iščiulpęs iš jos krūtinės dviejų juo
dų dėmelių. Užtat kaipgi toks beatpažintų giminaičio 
žodį iš širdies į širdį? Savo mirusio brolio žodį ar jo, 
sūnėno, žodį. Dėl to kas gi jam visi giminės — nie
kai!

Mindaugas nėra savo gimdytojos matęs, lyg ne
būtų tokios nė turėjęs. Anei verksmo, anei juoko nė

gin už Lydą prieš Galičo Danilą!...
Jis neabejoja — kažkas išdavė sąmokslo paslaptį. 

Sykį tai sužinojęs, Minidas pasiuto ir nedelsdamas

Kas išdavikas?...
.vų Lamas av Visimantas ir Sprudeika mirė tuo pat būdu, kaip 
ab teksiančiom Jie buvo žadėję Mindaugą nugalabyti. Ar jau ir tas, 

žiūrėk, nerodo išdavimo? Arba ši karti žinia iš Vii-;
Kai nė vienos dienos nėra su motina išgyvenęs, 

būtų naktf užpuolusiems atidaręs pilies Jam belikusi tik Trimpos vienatvė. Ir pikta visiems 
SinrvaklstZaSuEtrsunkom‘ vartus- klausinėjamam užsiginti nepasisekė... Pat?čia- Ir neapsakomas išdidumas! Tokį išdidumą 
nistine vaiaistyDe supiasta su Kam- __ ° onlrčtac kalnas icioni ii« hutu

talkininkas
_  patyčia. Ir neapsakomas išdidumas! Tokį išdidumą 

Bulcvičiai — rikių giminė, sena ir aukštašeima. tegalėtų turėti nebent aukštas kalnas, jeigu jis būtų 
Prieš Ir visi trys vienu smūgiu pakloti. Tą pačią naktį štai- visas iš titnago...

Savo motiną nušalindamas, atsirado Mindaugas. 
Laimelę įkandin prie guolio atsekė Giltinė. Nejau 

Mindaugas — tikrai pavojingas ir baisus!... Kaip Laimos čia būtų tokia tamsi lemtis? Nejau spinduo- 
ir jo akys — nužiūrėto jas! Nuo jo akių baimingas lės Aušrinės? Ir šit, Mindaugui vis būtinai reikia

partija ir tam molochui aukojama
žmonių gerovė ir viskas. 1 _ r—-,___
raudonuosius satrapus valdžioje ir giai ir klaikiai sunaikinti. Ir visi trys* prieš Saulei te- 
prieš jų pataikūnų kliką žmonės kant... Lyg jų nebūtų nė buvę...
neturi priemonių gintis. Tokios

I priespaudos ir išnaudojimo Lie
I tuvos istorijoje dar niekada nėra j
Ibuvę. — i. žvilbutis įgalėtų net susirgti... visko, ką tik turi jo giminės: net ir pulso iš mėlynų

drugiu...
O kai naujagimis galop auštant išsižiojo — senos 

ašarotos moterys net apstulbo iš baisos: Mindaugo 
apatinės žiaunos priešakyje — du dantys! To nieka
dos nebuvo mačiusios. Ir jau trečias kalėsi... Atažin- 
da žiaurus!..

O nūnai tokį dar ir Prutas kiršina net apraso
damas. Gieda atažindos ausin klajonę: „Jeig būtun 
tevei visi paklusnūs-sūnėnai, giminės... — visi!... Vi
savaldis Leituvas veišpatis būtumbei!”...

Bet kokiu būdu ožveidis Prutas gali žinoti net 
Laimos nuolėmius? Iš kur šis kirša pasėmė, kad visa- 
valdybė pačios žvaigždinės Laimos atlaužta Mindau
gui? Kodėl jis turi nusipenėti mūsų kaulų apdan
galu?...

Tautvilą atsimena viešnagę pas seserį Viešgėlą 
Danilienę Galiče, dešiniajame Dniestro krante, ant 
stačios uolos. Tenykščiai tik šaipaliojasi iš krivės 
Pruto. Jie laiko jį vaikštant sapnuojančia lapės galva, 
bet nepripažįsta jam susinešimo su dievais. Ten pur
to galvas ir netiki anei krive, anei tokių dievonių 
buvimu. Ir tačiau Perkūnas nė vieno ten už piktžo
džiavimą nenutrenkė...

Kitos dienos rytą Tautvilą užsėda savo šyvį, o 
Eitvydas — juodbėrį baltakojį. Abu lekia į beržynėlį 
už Barščio priešpilio.

Ten randa jųdviejų belaukiančius keturis raite
lius: linksmaveidį storulį Rudminą su sūnumi ir du 

Prie balnų našuliai, paruošti ilgai ke-

Polocko kniaziaus giminaitis Janko 
Tautvilą: — Dėkui, kad išleidžiate!

svetimuosius.
lionei.

Suvargęs
klaupia prieš
Nors gal ir nedaug beliko gyventi. Ale norėjau dar 
pamatyti Jagniešką, savo gulbelę. Kasdien meldžiausi, 
kad naktį ją sapnuočiau...

(Bus daugiau)
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Š. M. KOVO 4 — BAL 8

*

Kaip iš sąrašo matysite, knygų kainos yra labai sumažintos. 
Draugas yra perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir da
bar bus retai pasitaikanti proga palankiausiomis sąlygomis pratur
tinti savo knygyną.

Papiginimu galite pasinaudoti knygas atsiimdami iš Draugo ad
ministracijos arba atsiųsdami pinigus ir norimų knygų sąrašą adresu:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street Chicago 29, III.

Dar viena šio papiginimo lengvata, kad persiuntimo išlaidas ap
mokės pats Draugas. Tamstos turite siųsti tik iš šio sąrašo pasirink
tų knygų kainorašty pažymėtą sumą.

TIKYBINIAI RAŠTAI I

Buvo
AUKA, Kun. Vytautas Pikturna, 200 pusi, 
jų esmė, vaisiai, maldos ir apeigos. 50 iliust- 
1955 m................................................... ..................
Frederick von Lama, 1950, Chicago, III.

AMŽINOJI
Mišios, 
racijų,

ANGELAI,
50 pusi. ................................................................................

APEIGOS RYMO KATALIKŲ BAŽNYČIOS, J. Gerutis,
1908 m. “Žvaigždės” sp., 192 pusi.......................... ..........

ARKIVYSKUPO JURGIO ' MATULAIČIO - MATULEVI
ČIAUS UŽRAŠAI. Tėvų Marijonų leidinys, 1953 m. 
220 pusi. Kietais viršeliais.................................................

DIDŽIOJI PADĖJĖJA, Dr. A. Maceina. Švč. Mergelės Ma
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m., 56 psl.................................... ..........................................
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Liet. Spaudos Draugija, 128 pusi....................................
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PASISEKIMO PASLAPTIS, Dom. J. B Chautard, O.C.R.
Knygelė turi dar ir antrą pavadinimą — Melskis ir 
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leidinys 1959 m. 140 pusi. Turinyje: Bendras žvilgs
nis į išeiviją; Politinė išeivija; Išeivijos klystkeliai; 
Išeivijos tikslai ir uždaviniai; Išeivija ir tėvynės 
meilė, Kunigo vaidmuo išeivių tautiniame gyveni
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., 
išleido 1953 m. "Dobilas”, 103 pusi...........................

SŪNUS PALAIDŪNAS. Vysk. Fulton J. Sheen, išvertė 
Kun. J. Karalius, išleido L. Knygos Klubas, 1952 m. 
174 pusi.................................................................................
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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— Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Neve-
II-as tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas”
— Pavasaris. III tomas. Vertė Neveravi-
pusl. Išleido “Nemunas” ...............................
— Vasara, IV tomas. Vertė F. Neveravi-
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Buvo Dabar 
AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus. Gruodis. Eilėraščiai.

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

lainis. Nemuao 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 1955 

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 Vyt. 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 ............................... ............................................... $2.00

GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antanas Venys. Eilėraščių rin
kinys. Nemuno leidinys. 1955 m. 64 pusi..................... $1.00

GĘSTANTI SAULĖ, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Lietuvių
Knygos Klubo leidinys, 1954 m. 218 pusi. ................... 2.00

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

GIESMĖ 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 SUŽADĖTINĖ, 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 
ravičius.

KAIMIEČIAI 
čius, 471

KAIMIEČIAI
čius, 392 pusi. Išleido “Nemunas”...................................

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

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

MĖLYNA SUKNELĖ, 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 PAUNKSMĖ, 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 virbeliai ..

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 VEIDAiS, Andrius Norimas. Novelės. 1955 m. 
273 pusi....................................................................................

NEMUNO SŪNŪS, romanas. Andrius Valuckas, I to- 
m->s, 280 pusi. 1955 m........................................................

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

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

i NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, II laida, iš
leido Australijos Lietuvis, 1952 m. ...........................
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(Atkelta iš 3 psl.) 
sovietinėje Žemės ūkio 
terijoje žymiai didesnis, 
carinėje.

Būdingiausia tai, kad,
mai bereikšdamas nepasitenki
nimą dėl biurokratijos didėjimo, 
Kremliaus diktatorius čia pat 
pasiūlė sudaryti naują organi
zaciją bei valdybą, besirūpinan
čią gamybos eiga kolchozuose 
ir sovchozuose. Taigi vėl bus 
didinamas biurokratijos skai
čius.

Planas ateities gamybai
Iš pateiktų duomenų, kiek So 

vietų Sąjungoje turi būti paga
minama maisto produktų, aiškė 
ja reikalavimų įvykdymo neį- 
manomumas. Pavyzdžiui plane 
numatyta 1980 metais pagamin 
ti 170 -180 milijonų tonų pieno. 
Tačiau, kad tatai būtų įvykdy
ta, reikia turėti apie 72 milijo
nus karvių, kurių kiekviena per 
metus duotų apie 2,500 kilogra 
mų pieno. O tokį karvių skaičių 
pasiekti reikia kas metai jų ban 
dą didinti maždaug 2,730,000. 
Gi dabar guodžiamas!, kad pra
ėjusiais metais karvių skaičius 
padidėjęs 1,500,000. Popieriuje 
tatai planuoti, žinoma, nesuda
ro ypatingos problemos. Kitas 
klausimas tuos planavimus, iš 
viršaus padiktuojamus, įvykdy
ti.

Žemdirbių pažadai nevilioja
Atrodo, kad sovietinė dikta

tūra pagaliau pradeda prieiti 
įsitikinimo, jog pažadų nepakan 
ka. Reikia didinti žemdirbiams 
atlyginimus, kad tuo būdu juos 
paskatinus imtis darbo, bevyk
dant Kremliaus padiktuotus pla 
nūs. Tačiau konkrečių pasiūly
mų dėl žemdirbių geresnio ap
mokėjimo minėtame plenume ne 
buvo prieita. O nauji reikalavi
mai daugiau gaminti maisto 
produktų buvo primygtinai pa
diktuoti.

$3.65 Įsidėmėtinas Chruščevo ple- 
$2 65 nume pareiškimas: “Jeigu šio 

uždavinio (tai yra gyventojų 
$0.60 maistu aprūpinimo. SM) neiš- 

į spręsime, mes sukelsime šaliai 
j! 9Q l didelių sunkumų, komunizmo 

Į statybai bus padaryta didelė ža- 
$1.70 ja” Tatai aiškiai rodo Krem- 
$2 80 ^aus diktatūros pagaliau įžval- 

i gumą į tebesitęsiančius gyven- 
, tojų aprūpinime maistu sunku
mus. Tačiau kolchozinei sant
varkai, privedusiai prie tokios 
būklės, ir toliau teikiama pirme- 

’ nybė.
Buvo tame plenume priekaiš- 

| tauta ir Lietuvos adresu, nuro- 
j dant, kad kolchozai ir sovcho- 
|zai mažiau pagamina maisto ga 
| minių, negu sklypininkai. Reikia 
| pasakyti, kad panaši padėtis ir

$1.90 j visoje Sovietijoje. Ir tatai yra 
rodiklis, kad individualus ūkis 
pranašesnis prieš prievarta grįš 

$0.75 U kolchozinę santvarką.
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I

Kitos kolchozinės bėdos

Žymi stoka žemės ūkio maši
nų. Ir ypač joms dalių. Kainos 
už tas mašinas tiesiog lupikiš
kos. Nors ir matydami ligšioli
nes klaidas, darant paskyrimus 
kolchozų pirmininkų, ir toliau 
sovietiniai komunistai nemano 
atsisakyti diktato. Tiesa, sako
si, kad dabar nesikišamą į pa
sėlių struktūrą (chruščevinis 
teiginys, svetimas tikrovei), tik 
nustatomas gamybos pobūdis. 
Esmėje ir toliau diktuojama bol 
ševikiniam dvarui, neatsižvel
giant į tai, kad ligšioliniais dik 
tavimais iš ūkinių negalavimų 
nebuvo išbrista, bet į juos kaip 
tik įbrista.

Mes visi mėgstame praleisti kiek 
laiko, už kurį nereikia prieš nieką 
atsakyti, bet geriausiai tas valan
das sumažinti iki minimumo. Pri
simintinas romėnų priežodis: ne
pailsėsi nieko neveikdamas.

Melre Eckles

A
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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.......................................................................... 1
II-ras tomas 256 pusi. ..,.................................................. !
IH-čias tomas 300 pusi........................................................ !

ORĄ PRO NOBIS. Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas 
romanas. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 448 p. 1 

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..............

PAŽMINTIEJI 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 ŽVAIGŽDĖS, 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...................

SAULES 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. ............................................   S

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...............................................................................

$3.00 $2.25
$2.50 $1.90
$3.00 $2.25

$4.00 $3.00

$2.00 $1.50

2.00 $1-50

$3.00 $2.25

$2-50 $1.90

$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

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

1954 m., 206 pusi................................................................
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE. 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........................................................................

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA

i

$4.50 $3.00

$2.00 $1.50

$1.50 $1.15

.$3.75 $2.80

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$2.00 $1.50

$1.00 $0.75

$1.00 $0.75

$3.50 $2.65

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$5.00 $3.75

$1.50 $1.00

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$3.00 $2.25

$1.00 $0.75

$2.50 $1.90

$1.00 $0.75

$2.00 $1.50

. $2.75 2.00.

$5.00 $3.75

$2.25 $1.70

$3.50 $2.65

$1.00 $0.75

$1.50 $1.15

$3.50 $2.65

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$3.50 $2.65

$3.50 $2.65

$1.50 ..1.10

$1.50 $1.10

. .3.00 $2.25

$3.00 $2.25

$1.00 $0.75

I

$3.50 $2.65

$2.50 $1.90

$1.50 $1.10

$4.50 $3.40

$4.50 $3.40

$2.00

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......................................................................

DVYNUKES, 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. III 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 VARDINES, 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: Jumorišti- 
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. *T2 pusi., spalvotos 
iliustracijos G. Botyriaus ..................................................

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

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

SAULES VESTUVES, pasakos. Sonė Tomarienė. Išleido 
Harry Tomaras, 1957 m. 128 pusi....................................

SAULUTE 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.

VILIGAILE, legenda. Petronėlė Orintaitė. Iliustruota P. 
Augiaus, 1951 m. 46 pusi................ .,...................................

ĮVAIRUS LEIDINIAI

$1.50

$5.00 $375

$2.00 $1.50
$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$3.00 $2.25

$1.00 $0.75

$2.00 $1.50

$1.50 $1.10

$2.00 $1.50

$1.25 $0.95

$2.00 $1.50

$1.50 $1.10

$1.50 $1.10
$2.50 $1.90

su-

Davicikienė, 
Juozas Puo- 

Šidlauskas.

MŪS KOLONIJOSE 
Waterbury, Conn.

AUKOS ALTUI
Waterburio Alto skyriaus

rengtame Vasario 16 minėjime 
aukojo: 50 dol. Brooklyn Backing 
Co-; 25 dol. — Vyčių 7 kp., 103 
Klubas, 48 Klubas, Mr. ir Mrs. 
Tarnas Matas; 20 dol. — klebonas 
Gradeck, Stasys Senkus, Juozas 
Kirvelaitis, Zigmas Karalius; 15 
dol. Pagarack’ai.

Po 10 dol. aukojo 
Levanai, Norkeliūnai, 
džiūnas, Kriaučiūnas,
Pabaltijos Lietuvių Moterų klubas, 
Liaudinskai, Madikiai, Taruskai, 
Gaižučiai, Puodžiukaičiai, Pesiai, 
Keniausiai, Venslauskai, Bajorinai, 
Stapulionis, Sandaros 11 kuopa, 
Trečiokai, Lietuvių Darbininkų 
s-gos 5 kp., Juozas Brogys, Kos
tas Paškevičius, SLA 11 kuopa, 
Joe Jokubauskas, Šv. Vardo d-ja, 
C. Bogužas, Petras Kevinas, Mo
tiejus Bogužas; 8 dol. — Tonkū
nai.

2.50 $1.90

1.00 $0.75

$1.50 $1.10

$2.00
I

$1.50
i

4

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$1.50 $1.10

$2.00 $1.50

$1.20 $0.80

Dabar

$1.50

28

$4.00

$6.00

$2.00
$2.00

$1.50

$2.00

$1.50

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. kovo mėn. 20 d. 5

Po 5 dol. — A. Aleksis, Gurec- 
kai, Maciokienė Ona, Kurienė Ju
ze, Vincas Rauba, Vincas Mitrule- 
vičius, Valioniai, Šatai, Stu- 
peliai, Kazys ir Albina 
Paliuliai, Vaškelis, Kostas Pet
rauskas, Išlinskai, Gyliai, Matomai, 
Brazauskai, Campes, Girdzijaus
kai, Lisauskas, Klevečka, Radaus
kienė, Kazlauskai, Taruškevičiai, 
Bradūnai. Tremtinių d-ja, Valan- 
tiejus, Seliokai, Antanas Bernotas, 
Mačiulaitis, Alfonsas Martinėnas, 
Šapetka. Geonitas, Edmundas Ba- 
žėnas, Urbšaitis, Karių s-ga Ra
movė, Jonas Budzinauskas, VIa- šiaip katalikų šeimos, 
das Janušauskas, Kuzmickai, Jo
nas Toleikis, Tėvynės Mylėtojų 
d-ja, Žemaitaičiai, Valkauskas, Au- 
gaitis, Skruzdis, Petras Jokubaus
kas, L. R. K. Susivienijimo 11 ir 
91 kuopos, Domininkas Vyčai, 
Gaigalai, Jūratė Končiūtė, prof. 
Ignas Končius, Katiliai, Antanas 
Paliulis, Spauda, Jatužis, L. F. Bi
čiuliai, Kiaunės, Raugaliai. Igau- 
nis, Nagurskis, Antanas Orentas,

Vameckai, Valiai, Albertas Mel- 
ninkas.

3 dol. davė Gureckiene. Kiti au
kojo po mažiau.______

GALIMA ĮSŪNYTI KUBOS 
VAIKUS

Net 7,779 vaikai iš Kubos pa
siekė Miami apylinkes nuo 1960 
m. gruodžio 26 d. iki š. m. va
sario 28 d. Iš jų 3,486 paėmė 
savo globon Miami vyskupijos 
katalikų labdaros įstaigos ir 

Dabar
katalikų šeimos yra skatinamos 
įsūnyti ar paimti globon kurį 
iš tų nelaimingų Kubos pabė
gėlių vaikų. Miami vyskupijos 
adresas; Chancery Office, 6301 
Biscayne Blvd., Miami 38, Fla.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgu metų patyrimas ir 
apdraustas perkraastymas 

WA 5-9209 Chicago, 111-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...

RUSSIA’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 — 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

$1.00

$0.50

$2.00

1.00

$0.75

$0.40

$1.50

$0.75

$3.00

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 ....................

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

i

$5.00 S3.75
$3.00 $2.25

$0.75 $0.55

$1.00 $0.75

$0.75 $0.55

$0.75 $0.55

$2.00 $1.50

Buvo Dabar
i

$2.00 $1.50

Buvo Dabar

$1.00 $0.75
.$1.00 $0.75

110%, 20%, 30% pigiau mokėsite $ 
už apdraudę nuo ugnies ir auto-fe 
Imobilio pas į
Į FRANK Z AP O LIS Į

3208^ VVest »5th Street J 
•Jhicago 42, Illinois

,Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339. ■

TV-RADIJAI -JUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

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

Viskam žemiausios kainos ir garantija 

13321 S. Halsted St.-CLiFFSDE4-5665|

T E R R A
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras. brangenybės, etc.
3237 W. 63r<l St.. Chicago 29, III. 

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.
Kūnas pašarvotas P. Bieliūno

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
715H So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, III.

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDUI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

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

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

Buvo 
ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS, Dan Kuraitis. Įdo

mus Dan Kuraičio anapus geležinės uždangos apra
šymas. 1959 m. 237 pusi...................................................... $2.00

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. Išleido 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 nusl...............

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- 

LIETUVIŠKAI-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 j 5 skyrius: I — Historical 
Background; II — Under Foreign Domination (1795- 
1918); The Republic of Lithuania (1918—1940); 
IV — Lithuania in the World War H (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 dabartines 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.................................

MOTERYSTE ir natūralūs gimimų reguliavimas. “Vaivos” 
b-vės leidinys. 1956 m. 224 pusi. Kieti viršeliai. ..
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e DRAUGAS, antradienis, 1962 m. kovo mėn. 20 d.
REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

ik ’ -A B 4^5;
1 . IT F

Kovo 11 d- Lietuvių Bendruomenės namuose įvyko Los Angeles 
Liet. Bendruomenės apygardos metinis suvažiavimas. Nuotrauko
je: suvažiavimo dalyviai, iš k. į d. Medžiukas, A .Skirius, Priš- 
mantas, K. Liaudanskas, Br. Stančikas, Ąžuolaitis, M. Aftukiene, 
L. Valiukas, J. Aftukas, Litvinas, Varnas ir Dabšys.

L. Kančausko nuotr.

Šventė Kojelių namuose Aukos Lietuvos laisvinimui

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mažai įmokėti — 4 kamb., 

lotas. Gazu šildymas. $12,700.
5 butai ir biznis. 

Atskiri šildymai.
' $14.800.

| Prie pat parko.
9 kamb. 50 p 
$25,900.

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų, 514 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p. 
lotas. $20,950.

I luotas bizniui 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 gazn 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 
$17,500. Duoda $4,S00 nuomos į ’ 
tus. Keikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

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

t REAL ESTATE REAL ESTATE

Kovo 10 d. Juozo ir Elenos 
Kojelių namuose atšvęsta ma
loni šeimos šventė — Kojelių 
vedybų dešimtmetis. Ta proga 
jų namuose susirinko apie 40 
draugų. Svečiai pokilio nuotai
koj praleido tą atmintiną vaka
rą.

Juozas Kojelis, veiklus Los 
Angeles kolonijos narys, yra 
visur spiritus movens. Jis LFB 
pirmininkas, pareigingas šešta
dieninės mokyklos rėmėjas, 
spaudos direktorius garsios Ku
chel - Lipscomb rezoliucijos ko
mitete, savo aštria plunksna gi
nąs rezoliucijos reikalus, nenu
ilstamas spaudos darbuotojas, 
nepakeičiamas susirinkimų da
lyvis, savo pozytivumu atnešąs 
daug naudos veiklai .

Elena Kojelienė, visad malo
niai nusiteikusi jo draugė, labai 
mėgiama visur, kur ji pasiro
do.

Kojeliai augina savo atžaly
ną: sūnų Liną ir dukras — 
Dainą ir Rasą. Vaikai puikiai

Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles sk. Vasario 16 d. minėji 
mo proga aukojusių sąrašas.

$110 aukojo Los Angėles Fron
to Bičiuliai specialiai Kuchel Lips
comb rezoliucijai remti.

Po $25 — Vincas ir Valerija 
Kazlauskai, Mattew L- Namikas, 
MD.

Po $15 — Dabšiai — Grikinaitė, 
dr. M. ir A. Deveniai, Jonas ir Jad
vyga Jusioniai, A. Skirius.

Po $10 — Audronis, B. Braz- 
i džionis, J. Garba, A. Gricius, dr. 
J. Gudauskas, A. Hagentom, MD, 
N. Jasinis, J. Jodelis, John Jurgi-

■ las, MD, R. Kalvaitis, 0. V. Ka- 
I ralius. Dalia Karaliūte, G. Kaz- 
į lauskas, SLA 75 kuopa, kun. John
Kučingis, Jonas Kutra, C. Lukšis, 
Jonas Navickas, K- K. Pažemėnas, 
V. Pažiūra, Mr. ir Mrs. S. Pet
rauskas, D. Polikaitis, Vacius 
Prižgintas, J. A. Raulinaitis, K. 

| Šakys, A. šlapelis, J. ir M. Vai 
i čiai, X.

$8 — F. Kudirka, $7 — P. V. 
Raulinaitis. $6 — AJg. Gustaitis,

■ Petras Litvinas, M. Sumautas.
Po $5 — V- ir N. Apeikiai, S.

■ Aušrota, J. G- Baltrušaitis, J. 
Btindzevičius, M. ir R. Banioniai,

■ A. Bimbiris, prof. Brazaitis, J. 
' Brickus, R. R. Bureika. J. V. Čer
nius, A. Dicius, Br. Draugelis, P. 
Fabyonaitis, dr. ir Mrs. R. Gaška, 
P. Gasparonis, E. Gedgaudas, V.

Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
keli blokai nuo mūsų rašt. $14,500.

Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo
mos. Duos be derybų už $11,800.

Du 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.

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% butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų, 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, derėsim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos. Parduos už $62,800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi
mais. $35,900.

30 P.

mūro namas. 
$3,600- nuomos.

Modernus niūras, 
sklypas. Garažas.

me-

i

Pajieškojimai
Jieškomi OLESIUS KASPARAS 

ir JUOZAS KASPARAS, sūnūs 
Miko, kilę iš Jonušonių kaimo, 
Žaslių vals., gyv. Chicagoje. Jieš- 
ko brolio duktė — Adelė Kaspa- 

| raitė. Kaišiadorių rajonas, Kaišia
dorių Miškų Ūkis, Lithuania, ar- 

I ba kreiptis į Martyną Rakauską, 
1501 — 53rd St., Kenosha, Wisc.

Jieškomi JONAS GRINIUS ir 
ANTANAS GRINIUS, sūnūs Ber
noto, kilę iš Tauragės apskr., Ant- 
šunijų km. Jieško jų sesers Kot
rynos duktė Marytė Mačiūnaitė- 
Sabaliauskienė, gyvenanti—Skaud
vilės rajonas, Trepu kaimas, Lith- 
uania. Arba kreiptis į Martyną 
Rakauską. 1501 — 53rd Street, 
Kenosha, Wisconsin.

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
nuosavybę 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.

S 1 M K U S
REAL ĮSTATE, NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood Avė. 
lelef. CL 4-7450 arba VA 7-2046

PILDOME INCOME TAX

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

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

2 apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly
va. $21,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 6S!h St RE 7-8399
Medinis. 2 butai — 5 Ir 4 lramb 

Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre- 
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

z . . ~ _x- Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p.13 butŲ, kampinis namas, arti Sklypas. Arti Marquette Parko. Tik 
Marąuette Parko ir šv. Kryžiaus $17 900.
ligonines. įmokėti S30.000. Paja-j mS„ 
mų $13,860. Kreiptis į savininką ........................
PRospect 8-3375-
Aukos kalendor

I DĖMESIO !

. ir labai žema kaina.
Turime daug Ir įvairių namų vi

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

Jieškoma IRENA GARMUTE, 
gyv. Chicagoje. Prašoma atsi
liepti arba apie ją turintieji žinių 
pranešti šiuo adresu: Liudmila 
Sleptschenko. 2645 Neibel St., 
Detroit 12, Michigan.

— Šventos knygos yra sėk
mingi vaistai prieš moralines li
gas. —Osiris

— Krikščionybė mirė daug 
kartų ir vėl prisikėlė, nes ji tu
ri Dievą, kuris žino būdą išeiti 
iš kapo. —G. K. Chesterton

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MĖSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS. sav.

PRIE MARQUETTE PARKO

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

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai 

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBAI 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

$24,800 mūrinis namas su taverna 
įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai, 
prie musų įstaigos. $5.000 įmokėti.

$36,900 mūrinis 10 m. po 3 mieg., 
,71 ir Mozart, bargenas.

SGS.ooo “Rooming house“, pajamų 
apie $20.000 metams, pirksite įmo- 
keję $14.000.

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo- 
i tas, rūsys. Gage p.

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

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

$1O.(H)O įmokėti. 4 m. mūrinis, 
virš $40« į mėn iš S nuorm.

$23,900 mūrinis 2 po 4 garažas
■ 30 p. lotas. Gage d

$15.500 medini", 2 po 4, Brighton 
p., 2 blokai nuo mokyklos.

m.

| *13.000 mūrinis 5 kamb., 12 m.,
garažas, mažas į mokėjimas.

$20,800 mūrinis 4 mieg.. 8 metų. 
$3.000 įmokėti. 71 ir Sacramento.

$14.000 medinis 5 ir 6 kamb. bu
tai. 2 lotai. 4 garažai.

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

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

*21,000 už medin} pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild.. 
ekstra lotas šalia.

818,500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

917.900 mūrinis 6 
tas, garažas, naujas

910.900 medinis 4 
zo sild., arti mūsų.

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

Įi

i

kamb., 30 p. lo- 
šUd.
kamb., rūays. ga-

N'auj. mūr. 2x5% (3 m.)—*36.500
N'auj. mūr. bung., garažas—*18.900
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar__ $29.500
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirina. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHEK AVĖ. LA 3-3384

I

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

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

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

Auksinė proga nusipirkti per 
daug metų išdirbtą biznį — nau
jagimių ir vaikų rūbų krautuvė. 
Pagrindinė biznio gatvė Marąuette 
Parko rajone. Pelnas, metines pa
jamos $20,000. Biznis $6,000 su 
krautuves įrengimais. Inventorius 
$ už $.

Rūbų valykla ir gražus butas 
su namu. Patalpos galima panau
doti 
gos 
rint 
apie 
ton Parke. Tik $14,800.

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mur. 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- 
l 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. mi

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

MARQCETTF PARKE 
PAGALVOKITE, TIK 6 METINĖS 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo VVestern.

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 mat

Pilnas 
vieta.rūsys. 30 p. sklypas. 

$14,200.
3 moderniški butai (2 

kamb. ir 4 kamb.), ir
| tuv6; tinka bet kokiam 
ti judraus Western Ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
\ low. A.ti Marąuette Parko mokyk- 
i lų. Viskas moderniška. Gražiai 1S- 
dekoruota. Nebrangus.

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

BE 6-1517 arte PR 8-1595

kamb. 
krau-

po 5 
*eži 
bizniui. Ar-

I

2735 West 71 st Street
Tel VVAlbrook 5-8015

Perskaitę "Draugą", duoki

te ij kitiems pasirkaityti.

kitam bizniui. Lengvos sąly- 
šeimai, ypatingai žmonai no- 

padidinti metines pajamas 
$5.000 esant namuose. Brigh-

PILDOME INCOME TAKSUS 
Oraudimo

Visais
Agentūra Patarnauja 

Draudimo Reikalais
J BACEVIČIUS

MARQUETTE PARKE
72 ir Mozart. Mūr. 7 kamb. bun- 

galow. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 
$5,000 įmokėti. Kaina $23,900.

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

7 3-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.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arte RE 7-4639

Skelbkitės “Drauge”
CONTRACTORS

IPlatinkite “Draugą

Kovo 10 ir 11 d d. Liet. Tautiniuose namuose įvyko Los Angeles 
Palangos Tunto skaučių vadovių kursai, kuriuos pravedė svečias 
iš Detroito vyr. skt. K Kodatienė ir skt. V. Barmienė. Nuotrau
koje: Jūrų skautės ruošia stalą kursų užbaigimo vaišėms. Iš k. į 
d.: Bonataitė, L. Kairytė, I. Mažeikaitė ir G. Statkutė.

L. Kančausko nuotr.

kalba lietuviškai. O Dainelė net 
laimėjo Eglutės vaikų rašinių 
konkurse.

Šeimos šventėje viešpatavo 
puiki nuotaika. Spontaniškai su 
simezgusią oficialią šventės da
lį šiltai pravedė arch. Ed. Ar- 
bas. Į solenizantus pratarė dr. 
P. Pamataitis (LN Talkos var
du), J. Motiejūnas (Bendr.), 
L. Valiukas (Respubl.), Alė Rū
ta (Mokyklos), J. Gliaudą (Kul 
tūros klubas), J. Jodelė (ALT 
sk.), A. Raulinaitis (parapijos 
choras), kun. V. Šiliauskas ir 
kt. Solenizantams įteiktas pui
kus rašytojos laureatės Alės 
Rūtos sukurtas adresas. Taip 
pat spontaniškai imta kurti so- 
lenizantų garbei odę: O, mūza 
suteiki dainuojančią lyrą, dai
nuot apie santuokos grožį ir bū
tį, te žodžiai, kaip perlai, ir žėri, 
ir byra, tešlovina Juozą ir jojo 
Mamutę. Svetelis

Grabauskas. Grikinai, B. Janulis, 
Vladas Jasiulionis, Edvardas Jo
vaiša, H. Kemeklis, M. Kevalaitis, 
Algis Kijauskas, S. Kvecas, G. 
Kvedaras, K. K. Kodatis, J. Land
sbergienė, A. Marciuška, Antanas 
Mažeika, I. Medžiukas, Vacys Mi
kuckis, E. Mikšys, L. Oksas, J.
A. Petrauskas, Irena Petraitis, J. 
J. Polikaitis, K. Prišmantas, Rad 
venis, J- Ramanauskas, A. Razu- 
tis, E. Sabalis, H. G. Snook, V. 
Stadalnikas, B. Starkienė, A. ir
B. šimkai, Tuskenis, C. G. Ugian-. 
skis, J. V. Varnas, K. Zalkaus- 
kienė, XX.

Po $3 — J. Gilys, K. Liaudans
kas, A. Mironas, S. ir F. Palubins
kas, B. Stančikas, L. Vilimienė.

Kiti davė po mažiau. Viso aukų 
surinkta 883.75 dol.

A. Skirtus, ižd.
•J. A. Petrauskas, fin. sekr.

nuo
nuo savo širdies ydų.

Tikras žmogus yra laisvas 
aistrų ir 
Kas nėra laisvas šioje srityje, nė
ra laisvas nė kitose. Kita laisvė 
tėra gyvulio laisvė, kuris elgiasi 
pagal savo geidulius. — Stiffer I

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

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tel. PRospect 8-2233
", IIIII'IMIIIIIIilJiHlIiilIliiilIlIltlIlIlIlIlIHIlIt
l'l’ NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS -

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

iiuHiniiiiiiiiimniiimiiiiiiihiiiiiiiiiiiiii

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dum 
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš laukt 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudą 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047. RO 2-8778
I

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

5 14 kamb.. 3 mieg. šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

Ai Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

244)5 W. 51»t St WA 5-5030

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

> 7304 So, Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKABĖ, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS

Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus 
-boilers). air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL 6-6412

pečius (furnaces 
conditioners, ry- 
iki 8 metų išsi-

\ "CONSTRPCTION CO. j
AI’ARTMENTIMAI NAMAI
Berwyn. 14 butų mūr. — 3 po 

5 kamb. ir 11 po 4 kamb. $17.000 
metinių pajamų. Kaina nužeminta 
dėl ligos.

Cicero. 4 kutai ir 3 krautuvės. 
Apie $10,000 metinių pajamų.

Tel. OL 6 4980 arba OL 2-8907 i

I

Arti 16th ir 15th Avė. 
5 ir 4 kamb. Spintelės 
3 mieg. kamb. Švarus 
auto, garažas. Pajamų 

SVOBODA, 6013 
OLympic

CICERO.
2-jų butų, 
virtuvėse, 
namas. 2
870. $17.900.
Cermak Road, Cicero.
2-6710. BIshop 2-2162.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME IVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS m PREKY B Oi 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

V
Oi

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

PROGOS-OPI*ORTUNITIES
PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 147 West 112th Place

Avinioką skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kiunor 
visiems prieinamos.

3
LAPKUS BUILDERS, INC.
Statome įvairius pastatus. Dar

bas atliekamas labai sąžiningai, 
vartojant geriausias medžiagas. 
Turime dar keletą sklypų Chicagoj.

RIKI SOITH PULASKI Rl». 
RE 7-6630 arba LU 1-0100

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVTETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOBŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, Hl.

I
Remkit dien. “Draugą”

V. SIMKUSl
Statybos if Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4268 tr TE 9-5531 . 
------------------- "

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET M ETA L 

4444 S. VVestern Avė.,
Chicago 9, UI.
Tel. VI 7-3447
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Reikia meiles be rezervų « Kanados žinios
Šaunus Dr. Daužvardžio pagerbimo, banketas Hamilton, Ont.

(Atkelta iš 1 psl.)
Chicagoj daug vapsvų, o konsu

las nesugeltas
R. Skipitis priminė, kad yra 

20 Užsienio valstybių, kur lie
tuvių yra nemažiau kaip 500, 
o JAV-se yra daugiau pusės 
milijono. Trečdalis mūsų tau
tos yra išeivijoje. Reikia žmo 
nių, kurie visus jungtų, tokių 
kaip dr. Daužvardis. Konsulas 
25 m. gyvena Chicagoj, o čia 
pilna ir bičių, ir... vapsvų, bet 
dr. Daužvardis lieka nesugel
tas, kcns. Daužvardis yra kata
likiškų organizacijų auklėtas ir 
jas auklėjęs, o pats pasilieka 
objektyviausias, su visais tak
to žmogus. Jo visuomeniniame 
ir net politiniame darbe didžiau 
šia talkininkė J. Daužvardienė. 
Juos gerbiam ir mylim kaip 
brolius ir seseris.

B. Kronas 
jo Pas. karo

l

Dr. St. Biežis, vadovavęs pro
gramai dr. Daužvardžio pagerbi
me.

Kandidatuoja į federalinę 
valdžią

davimo įstaigą, kuri išaugo į di
džiausią šios rūšies prekybą 
Hamiltone.

l

Programoj mielas įtarpas bu 
vo Metropolitan operos solisto 
A. Brazio dainos apie baltas 
būręs ir rytų aušrinę, “Gal tu 
nori, kad mylėčiau”.

Jo širdis plaka tik Lietuvai
Red. St. Pieža savo sveikini

mo kalboje pabrėžė, kad dr. 
Daužvardžio širdis plaks tik 
Lietuvai, jis yra ryžtingas ko
votojas dėl Lietuvos. Jis nieką į.’ 
da nenutraukė ryšio su lietu-, 
viais nuo pat atvykimo * JAV. 
Jį asmeniškai pažįsta didžiųjų 
Chicagos angliškų dienraščių 
redaktoriai. Jis net didžiosiose 
enciklopedijose yra ištaisęs 
stambias klaidas apie Lietuvą.

Žaliomis palmėmis papuoštoj 
scenoj vėl pasirodė solistai R. 
Mastienė ir A. Brazis ir akom
panuojant muz. J. Byanskui 
nuostabiai skaidriai padainavo 
St. Šimkaus “Plaukia sau lai
velis’’ bei romantišką duetą 

i iš “Don Juan” operos.
Raštu sveikino didelė daugy

bė organizacijų ir pavienių.
Solenizantui buvo įteiktas 

puošnus K. Bertašiaus paruoš
tas adresas, kuriame pabrėžia
ma, kad Daužvardžio pavyzdys 
visus skatina kovai už Lietuvos 

Vieningo Lietuvos reprezentan- nepriklausomybės atstatymą.
tų užnugario! I

Visu nuoširdumu didiesiems
Red. L. šimutis: Altas yra idealams

daug prisidėjęs, jog konsulas 
Daužvardis turi tokį statusą, 
kaip dabar. Lai konsulas sulau 
kia valandos, kada galės laisvoj 
Lietuvoj atsikvėpti po sunkaus 
darbo ir kovos prieš Lietuvos 
priešus. Visų mūsų pareiga Lie 
tuvos reprezentantų užnugary 
stovėti vieningai, ryžtingai kaip 
mūras.

Gražiabalsė solistė R. Mastie 
nė savo miela daina nukėlė pu 
bliką į Lietuvos laukus, pertei
kė spalvingosios rožės vaizdą 
ir žavėjo klausytojus Rozinos 
arija iš “Sevilijos kirpėjo”; ro
mantikos įnešė burtais “Myli, 
nemyli...”
Vieningi ne žodžiais, o širdim

J. Jasaitis sveikindamas Ben
druomenės vardu, pasidžiaugė, 
kad čia 
kartos, 
dirbantį 
vieningi

Neužtenka šalbloninio 
reikia meilės be rezervų

jungiasi visos 
pagerbdamos 
dėl Lietuvos, 
ne žodžiais, o

lietuvių t 
asmenį,, 
Būkime 
širdimi.
darbo,

Min. Juozas Rajeckas, spe-

t

9:25

u-

Par- 
1961 GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIMYČIA

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų

2443 VVEST 63 r d STREET
Telef. PR 8-0833 PR 8-0834M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumu

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. kovo mėn. 20 d.

J

TRTB MODERNISKO9

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

ralų partijoje į federalinį 
lamentą buvo pakviestas 
m. lapkričio mėn. liberalų advo
katų grupės, vadovaujamos J. 
Lange ir R. C. Edwards, dabar-

Hamiltono lietuvis Balys Kro- tinio Ontario parlamento nario, 
nas nominuotas kandidatu Va- Po ilgesnio svarstymo jis kvie- 
karų Hamiltonui į federalinį Ka timą priėmė.
nados parlamentą. B. Kronas šiame rajone turi

1 stiprų priešininką — konserva
torių atstovę E. Fairclough, da
bartinę Imigracijos ministerę.

Kanadiečių lietuvių didžiausia 
pareiga B. Krono kandidatūrą 
visokeriopais būdais remti, kad

gyveno Kaune. II- 
metu pasitraukė į 
kurios į Kanadą 

m. 1955 m. su J.
Valevičiumi atidaro savistovią 
nekilnojamo turto pirkimo - par | j KanadosMerafr

i nį parlamentą būtų išrinktas, 
iš kur turės nepalyginamai dau 

: giau galimybių padėti mūsų, ken 
B. Kronas savo puikiais pla- , čiančiai okupacijoje tautai, 

navimais, maloniu būdu ir ne- 
nuvargstančiu pozityviu veržlu- 
mu įgijo daug simpatijos ne tik 
lietuvių tarpe, bet pasidarė žino- 1 
mas ir populiarus visame Ha
miltone ir už jo ribų. Ypatingo 
pritarimo jis susilaukė dėstyda
mas savo mintis kaip sustiprinti 
Kanados ekonomiką atidarant 
plačią, bet planingą ir valsty
bės mastu tvarkomą imigraci
ją. Tai labai įdomus ir Kana
dai originalus planas, kurį B. 
Kronas ruošiasi pateikti savo 
rinkiminėse kalbose per radiją, 
spaudą ir televiziją.

B. Kronas kandidatuoti libe-

Dr. P. Daužvardis savo padė
ką pradėjo šventraščio mintim. 
“Viešpatie, gera mums čia bū
ti”. Įnešdamas humoro savo 
kalboje, visiems dėkojo, pažy
mėdamas savo talkininkus: La
banauską ir J. Daužvardienę; 
priminė — jei didiesiems idea
lams atsiduosime visu nuošir
dumu ir pasišventimu, pajudin- ■ 
sime žemę.

Publika kalbą palydėjo griau 
sminga “Ilgiausių metų”.

Iškilmes užbaigiant Jaunimo 
centro šeimininkas kun. dr. J. 
Kubilius suminėjo: jėzuitai turi 
bendro su kons. Daužvardžiu— 
dirbti lietuvybės išlaikymui.

r Šį šaunų banketą surengė L. 
Bendruomenės iniciatyva suda
rytas komitetas.

Pagerbimo banketas — pui
kiai pavykęs (nutylint mažą pa 
vėlavimą ir užtęsimą — 5 valan 
das). Buvo suėjusi rinktinė Chi 
cagos publika. Svečius fotogra
favo, filmavo, kalbas įrašė. Bu
vo ir didžiųjų dienraščių foto
grafai. Virš garbės stalo spin-

cialiai atvykęs iš Washingtono,! dėjo vytis, o priešais didžiu- 
savo kalboj pažymėjo, kad šian lis tortas Gedimino pilies pavi- 
dien Lietuvos valdininkui neuž- ^a^°- J- P*"’
tenka šabloninio darbo, reikia 
meilės be rezervų. Jubiliato as
meny mes pagerbiame darbo 
žmogų, visas okupantų aukas. 
Šiuo pagerbimu atžymimas dau 
giau negu trečdalis šimtmečio 
Lietuvos tarnybai. Lengva būti 
Lietuvos tarnyboj saulėtos lai
svės dienomis, sunku 
tos sutemų metu. Konsulas — ! 
simbolis Lietuvos egzistencijos. 
Jubiliatas — pavyzdingas ir gar
bingas Lietuvos tarnyboje. Jis 
uolus darbe, kurio pašalinė akis 
nepastebi. Niekad negirdėjom jį 
našta ar skatiku nusiskun- I 
džiant. Nežinia, ar kas kitas iš
eivijos sostinėje būtų galėjęs 
tiek pasišvęsti ir tiek visiems 
įtikti. I

Jį Dievas apdovanojo idealia 
talkininke J. Daužvardienės as
menyje. Daužvardžiai geros tai 
kos Lietuvai pavyzdžiai ir or
ganizatoriai Jie dirba ir laukia 
Lietuvos laisvės aušros. Į*\

tau-

TELEVIZIJAS 
paprastas Ir spalvotas nebrangiai ta! 
sau. Už patarnav. vietoje JS.oO. už 
dirbtuvės darbą — J 10.00 Ir dalys 

Pigios paveiksimas lempos.
J. MIGLINAS 

A&49 W. 6»th St. II <. PR 6-1003 
-c.

KADA KRISTUS MIRĖ?
Prof. Josef Blinzler savo kny 

goję “Trial of Jesus”, pasinau
dodamas istoriniais duomenimis 
ir astronominiais apskaičiavi
mais, skelbia, kad Kristus bu- 

į vo nukryžiuotas mūsų eros 30- 
tų metų balandžio 7 d., penkta- 

i dieni ’. I

I

A. -J- A.
JUOZAPAS ALELUNAS

Daugelį metų gyvenęs Auburn 
Park apylinkėje.

Mirė 1962 m. kovo 17 dieną 
sulaulkęs 79 m. amžiaus.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje. 10821 S. Michigan 
Avė. Laidotuvės jvyks treč., ko
vo 21 dieną. 8:30 v. r. bus ly
dimas iš koplyčios j Visų šven
tų bažnyčią. Po pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero kapi
nėse.

ALEXANDER 
W ASKI E W ICZ

Gyveno 3134 W. 3Sth Street.
Mirė 1962 metais, sulaukęs 

pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kra

kių parapijos, Jurgaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

giminės, draugai bei pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi Anta

nas ir jo žmona Frances Sa- 
moska ir jų šeima.

Priklausė Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubui.

Kūnas pašarvotas P. Bieliū
no kopi., 434S So. California 
Avė. Laidotuvės jvyks trečiad., 
kovo 21 d. Iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas j St. Agnės 
parap. bažnyčią., kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Gimines ir draugai.
Laidot. direkt. P. Bieliūnas, 

Telef. LAfayette 3-3572.

Negrai katalikai 
Amerikoje

JAV yra apie 19 milijonų juo 
dūkų. Iš jų 664,230 katalikų.

I

Nesidairyki to, kas tau atnęštų 
laimę, bet stenkis viduje būti ra
mus ir giedras, nes tavo gyveni
mo laimė pareina ne nuo būdo, 
kaip krypsta tavo likimas, o nuo 
to, kaip tu laikaisi jo atžvilgiu.

A. Fromm

A. f A.
ANTANAS DAWTER

(DAUTARAS)
Gyveno 5653 S. VVood St.
Mirė kovo 18 d., 1962. 3:20 

vai- p- p., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Tau
ragės apsk., Batarių parap., 
Lomų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me krikšto duktė Frances 
Sedakis, jos vyras Frank ir 
jų šeima, draugai ir pažįsta
mi.

'Kūnas pašarvotas John J. 
Eudeikio koplyčioje. 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks treč., kovo 21 d., iš 
kopi. 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdus: Krikšto duktė
Laidotuvių direkt. John F. 

Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

Stefonas Mališauskas
Gyveno 4438 S. Francisco Avė.

Mirė kovo 18 d.. 1962. 
v. v., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš T 
ragės apskr.. Kražių parapijos.

Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Petronėlė (Globis). 2 
dukterys: Bernice Meesit. žen
tas Jack H., ir Geraldine Wil- 
liams, žentas Jackson. 3 anū
kai ir 1 proanūkas. seserų vai
kai: Sophie Aušra su šeima,
Anna Stoklosa su šeima. Sophie 
šlepavičienė su šeima ir Ber
nice Rampsch su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ant
rad. 2 vai. popiet John F. Eu
deikio koplyčioje. 4330 S. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks ketv.. ko
vo 22 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas i Švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys,
žentai, anūkai ir proanūkas

Laid. Dierekt. John F. J 
deikis, Telef. I.A 3-O440.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

F. EUDEIKIS
JUDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i, TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2

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

l
VHBULANCF PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus #
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

į EDVARDAS SAUNORIS GĖLININKAS
I 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. 11 Ith SU PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

Juos dvasiniai aptarnauja 7701 
kunigų 507 misijų ir parapijų 
bažnyčiose. Katalikų parapinės 
mokyklas lanko 97,887 juodu
kai vaikai. Juos moko per 2,- 
000 vienuolių ir 600 pasaulie
čių mokytojų.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Sugrįžo vienuoliai

Tėvai dominikonai sugrįžo 
Danijon. Pirmu kart jie ten į- 
sikūrė 1223 m., bet Danijai at- 
simetus nuo katalikų Bažnyčios 
1536 m., ten esantieji 16 vie
nuolynų turėjo užsidaryti. 1962 
m. atidarytas pirmas jų vie
nuolynas Kopenhagos priemies
tyje, Ordrup.

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted SfM Vlcfory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

Veronika Civinskas (Civins)
(MERGAI TINfcS PAVARDĖ K ASPARAITITĖ)

Gyveno 2727 VVest Evcrgreen Avenue. Chicago. Illinois.
Mirė kovo mėn. 18 dieną. 1962 m., 3:00 valandą ryte, su

laukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šeduvos parapijos, Gudmickij 

kaimo. Amerikoje išgyveno 58 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jonas, duktė Adelė 

Mandell, žentas Alexander ir jų šeima, sūnus Vincentas ir mar
ti Antoinette ir jų šeima, duktė Anne Nowicki, žentas John ir 
jų šeima, sūnus Adolph, marti Virginia ir jų šeima, pusbrolis 
Isadore Nedvardas ir šeima (gyv. Brooklyn, New York). se
suo Benedikta Kasparaitis (gyvena Lietuvoje), ir daug kitų gi
minių. draugų bei pažįstamų.

Priklausė prie šv. Cecilijos draugijos.
Kūnas pašarvotas Hochspeier koplyčioje. 2410 VVest 

North Avenue. laidotuvės jvyks trečiadienį, kovo 21 diena. 
Iš koplyčios 8:30 valandą ryto bus atlydėta Į šv. Mykolo para
pijos bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka Sūnūs, duktė. marčios, žentas, anūkai ir 
kiti gimines.

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas, Tel. LA 3-3572.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

ANTANAS M. PHILL1PS
3.307 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. OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

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

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

Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir kctvirt. 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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-121S
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
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Iš arti ir toli
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Iš Marijonų Bendradarbių veiklos

MANO ĮSPŪDŽIAI Iš VASA
RIO 16-SIOS MINĖJIMO

Tėvų Marijonų Bendr. Marąuette Parko metinės vakarienės ren
gėjai. Iš kair. į deš.: P. Dubinskiene, skyriaus pirm.; T. Mačys, 
ižd.; prel. J. Paškauskas, O. Ivinskaitė, vakaro vedėja; A. Bere- 
vičienė, skyr. sekr.; S. šaučiūnienė, vicepirm.; stovi St. Viščiu- 
vienė, Spačkauskas, E. Vaičeliūnienė, S. Žukauskienė, L. Drukte- 
nienė, E. Kotaitienė, A. Juršėniene.

VOKIETIJOJ
— Sargybų kuopos 15 m. su- 

Įkaktis. Kovo 2 d. 4204 — se
niausioji lietuviška sargybų 
kuopa iškilmingai paminėjo sa
vo 15 m. sukaktį. Atsilankė 
daug aukštų amerikiečių kari
ninkų, lietuviškų organizacijų 
atstovų, vokiečių ir buv. lenkų 
centro viršininkų. Menininkai 
paįvairino kruopščiai parengtą 
programą. Šios kuopos vadas— 

■ kpt. J. Matulaitis. Ji buvo įsteig 
ta 1946 m. gruodžio 15 d. Mann 
heime — Kaefertal. Kelis kar- 

! tus perkelta, pagaliau ji įsikūrė 
Uhlerborne, netoli Mainzo. Kuo 
pai vadovavo devyni buvę Lie- 

i tuvos kariuomenės karininkai. 
! Iš pradžioje buvusių 276 vyrų 
šiandien beliko du. Kuopoje li- 
gišiol tarnavo 1,360 vyrų. Ke
turi vyrai yra dalyvavę 1949 
m. Berlyno oro tilte, 1950 m. 
dalinys, birželio mėn. minėda
mas išvežimų sukaktį, dvi die
nas badavo ir sutaupytą mais
tą pasiuntė pabėgėliams į Ber
lyną. 1956 m. kuopa pasiuntė 
aukas vengrų pabėgėliams ir 
šiais metais — Hamburgo pot
vynių aukoms. Kas mėnesį ren
kamos aukos Vaasrio 16 gimna 
zijai ir kt. lietuviškoms organi
zacijoms. Minėjimo šventėj svei 
kino Vliko Vykd. Tarybos pirm. 
J. Glemža ir PLB Vokietijos v- 
bos pirm. kun. Br. Liubinas. 

j (E.)
— “Ukrainski Wisti” (Uk

rainiečių Naujienos), leidžia
mos V. Vokietijoj, Neu - Ulm/ 
Donau, vasario 4 d. numery, iš
spausdino rašinį apie lietuvį 
spaudos darbininką, Pr. Alšė- 
ną, gyv. Kanadoj, kuris esąs 
didelis šalininkas artimo ir 
nuoširdaus tarp lietuvių ir uk- 
krainiečių bendradarbiavimo ko 
voj už Lietuvos ir Ukrainos iš- 

j laisvinimą iš bolševikinės ver- 
Straipsnio autorius, I. 

Sandui, nurodo, kad P. Alšėnas 
ta kryptimi yra jau gana daug 
padaręs, Ukrainos ir paskirų

Kultūros Fondas lei
džia tuos lituanistinius moks
linius veikalus ir vadovėlius, ku 
rių neišleidžia kiti. “Aleksand- 
rynąs”, “Gintaras”, “Tėvynės 
laukai”, žurnalas “Gimtoji Kal
ba”, tai vis Kultūros Fondo 
leidžiamieji leidiniai. Kiekvie
na auka Kult. Fondui yra bran 
gi ir paspartina užsibrėžtų tik- | 
slų įgyvendinimą. Kiekviena nu 
pirkta KF išleista knyga ar va- j 
dovėlis taipgi papildo fondo ka
są kitiems leidiniams leisti. Kul 
tūros Fondo adresas: Rev. St. Į 
Šantaras, 717 W. 18 St, Chica
go 16. UI.

X Moterų sąjungos 46 kp. su 
sirinkimas įvyko vasario 7 d. 
pas Eleną Gerčienę. Susirinki
mą pradėjo malda vicepirm. 
Ona Ivinskaitė. Susirinkimui pir 
mininkavo Ieva Lukas, sekreto 
riavo Emilija Struck. 
yra dėkinga Gerčienei 
šes ir patalpas.

X Lietuvos genocido paroda,* 
4122 Drummond st., E. Chica
go, Ind., A. Nenienė iš Gary, 
paaukojo 5 dol.

X Lituanistikos instituto žur 
Balistikos studentų grupė, vado 
vaujama kun. dr. J. Prunskio, 
trečiadieni, kovo 21 d., 7 v. v. 
lankys “Chicago Tribūne’’ dien 
raštį. Gali ir kiti prie jų prisi
jungti. Susitinkama prie Tribū
ne rūmų.

X Palik ašaras Maskvoj kny 
gos fondui aukojo Lietuvių Mo
terų 75 kuopa — 14 dol., A. Jd. 
— 10 dol., Chicagos Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopa ir Vilu- 
čiai — po 5 dol. Kiti aukojo po 
mažiau. Knyga dalinama JAV 
kongresmanams, senatoriams, 
JT atstovams ir kitiems įtakin
giems JAV politiniams veikė
jams, norint supažindinti su So- JPJOS- 
vietų S-gos žiaurumu, ypač, pri 
minti pavergtos Lietuvos kan
čias.

X Antanas Valonis, Lietuvių ukrainiečių reikalą keldamas lie-
R. K. Labdarių są-gos pirmi- tuvių spaudoj JAV-bėse ir Ka
ninkas praneša, kad centro su- nadoje. Belieka, esą, palinkėti 
sirinkimas įvyksta kovo 21 d. ukrainiečiams su lietuviais tar- 
7:30 v. v. v. Kryžiaus parapi- pusavio draugystę gilinti, o ben 
jos klebonijoj. dras darbas — atnešiąs gerų

X Alfonsas Venclovas, 1938 vaisių ir priartinsiąs kaip Lie-
S. 48 et., Cicero, užsisakė Drau tuvos, taip ir Ukrainos laisvės 
ge knygų už $98.10. Kviečiame dienas.
visus lietuvius, knygų papigini- _ Miuncheno apylinkės he
mo' proga, papildyti savo biblio tuvių susirinkimas.
T P K 555? Kovo 4 d. P. L. B. Miuncheno 

X Operoje susitiks visa eilė apylinkės valdyba Ludwigsfel- 
lietuvių ir iš kitų miestų, nes jo lietuvių kolonijoje sukvietė 
jau žinoma, kad spektakliuose metinį susirinkimą. Jo
dalyvaus iš Toronto, Hamiltono, metu Mta k0> išrinkti ir

Kuopa 
už vai-

Marąuette Parko Tėvų Ma
rijonų bendradarbių metinė va
karienė įvyko parapijos salėje 
kovo 18 d. Vakaro vedėja buvo 
O. Ivinskaitė. Prelatui J. Paš- 
kauskui atkalbėjus maldą, pra
sidėjo vaišės.

Bendradarbių dvasios vadas 
kun. K. Vengras, MIC, supažin
dino pobūvio dalyvius su Tėvų 
Marijonų misijų įsikūrimo Ar
gentinoje istorija.

Sveikinimo žodį tarė kun. V. 
Bagdanavičius, Draugo namo 
vyresnysis. Jis gražiai palygino 
krikščioniškųjų dorybių sam
būrį žmonių subuvimo puotai. 
Kun. V. Rimšelis kalbėjo apie 
bendradarbių gražų veikimą, 
siekiant visuose kraštuose dir
bančius marijonus.

Meninę programą išpildė Brid 
geporto moksleivių tautinio an-

samblio kanklininkės, vadovau
jamos E. Vaičeliūnienės.

j Mažosios mergaitės vėjo grei
tumu pašoko keletą tautinių 
šokių: Suktinį, Audėjėlę, Kal
velį. Ansamblio kanklininkės pa 
dainavo, pritariant kanklėmis, 
keletą populiariųjų dainelių. 
Bendradarbių vakaro pobūvį 
trumpu žodžiu užbaigė prel. J. 
Paškauskas.

Dalyvavo prel. J. Paškauskas, 
kun. J. Vyšniauskas, kun. V. 
Rimšelis, MIC, kun. J. Petrai
tis, MIC, kun. Baltrušaitis, M- 
IC, kun. V. Bagdanavičius, M- 
IC, ir kun. K. Vengras, MIC.

Vakarienės metu įsirašė ke
letas garbės narių. Daug pasi
darbavo pirm. P. Dubinskiene, 
S. Šiaučiūnienė ir A. Barvitz. 
Veiklios narės pagamino ska
nią vakarienę. Jaunos mokslei
vės patarnavo prie stalų. V. M.

Vasario 16 d., Chicagos Šv. 
Jurgio parapijos mokykla Brid- 

, geporte, minėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Ši diena 
yra brangi lietuviams, nes prieš 
44 metus Vilniuje Lietuvos Ta
ryba, vasario mėn. 16 d. pas
kelbė Lietuvos nepriklausomy
bę.

Minėjimas prasidėjo Ameri
kos ir Lietuvos vėliavų įnešimu. 
Man šis momentas buvo pats įs
pūdingiausias. Visi susikaupę 
giedojom Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Tai buvo mūsų pasiža
dėjimas Lietuvai jos niekada 
neužmiršti.

Toliau sekė meninė dalis. 
Choras dainavo lietuviškas dai
nas. Mokiniai deklamavo tai die
nai skirtus eilėraščius. Jaunes
niųjų ir vyresniųjų mokinių gru
pės šoko tautinius šokius. Mi
nėjimas tęsėsi 2 valandas. Jis 
buvo įvairus ir įdomus.

Vytautas Vasiukevičius,
6 sk.

me —viskas gerai, viskas tvar
koje.

Pasakojama, kad šis išsireiš
kimas kilęs iš vieno indėnų va
do Old Keokuk. Jis visus raš
tus pasirašydavo pirmosiomis 
vardo ir pavardės raidėmis 
OK.

Toliau. Choetaw giminės in
dėnai savo kalboje turi žodį 
Okeh. Lietuviškai skambėtų: 
“tai yra taip ir ne kitaip”.

Taigi išeitų, kad OK yra iš 
indėnų kalbos kilęs.

I

TRUPUTĮ PAGALVOK
1. Penkiasdešimt dvi gatvės, 

dvylika sakalų, trys šimtai še
šiasdešimts šeši balandžiai.

(1 taškas)
2. Vitu vatu, daržinė ant ra

tų. (3 taškai)
Atsiuntė P. Alšėnas

3. Kas aplink visą pasaulį ke
liauja būdamas viename kam
pe? (3 taškai)

Ilgakasė Jūratė iš Lietuvos
»

KAIMUKAS IR ŽVIRBLIUKAS

IS KUR ATSIRADO OK?

PREMIJŲ IR DAINŲ VAKARAS

Amerikiečiai labai dažnai var
sto ja OK. Lietuviškai išverstu-

Taškų laimėjimai
Pocius — 30; Siliūnaitė — 29; 

Arštikvtė—28; Girginaitė —27; 
Palytė — 26; Pakalniškis—24; 
Brakauskaitė ir Paliulytė po 
29; Mikailaitė — 19. Kiti ma

išiau.

I
lizdelio žvirbliukas iš-

pašoko ir visas nušvito, 
jis griebti, bet akys ap-

Windsoro, Otavos, Detroito, O- 
mahos, Clevelando, New Yorko, 
Brooklvno, Rockfordo ir Phila- 
delphijos, neskaitant artimųjų 
Chicagos apylinkių.

I
Kovo 17 d. vikaras Jaunimo 

Centro didžiojoje salėje praėjo 
itin jaukiai ir nuotaikingai. Tai 
buvo Laiškų Lietuviams žurna
lo tradicinė vakarienė, kurios 
metu įteiktos žurnalo skelbto
jo straipsnių konkurso laimė
tojams premijos. Vertinimo ko
misijos . pirm. Česlovas Grince- 
vičius, iškėlęs Lietuvos jėzuitų 
istorinę reikšmę mūsų tautos 
švietimui, apibūdino šio konkur 
so vaisius, apgailestaudamas, 
kad keletas gerų dalykų turė
jo būti atmesti dėl to, kad jų 

turinio nebuvo įmanoma įspraus 
ti į konkurso nuostatų rėmus. 
Pirmoji premija $100 nepaskir
ta niekam, taigi ši suma atidė
ta kitų metų konkursui. Kitas 
premijas — $60, $50, $40 iš ei
lės gavo Aleksandra Eivienė, 
Giedrė Stasiškytė ir Liuda Ger- 
manienė, Komisijos aktą pers
kaitė sekretorė Asta Veličkai- 
tė. Laimėtojų vardu trumpai- 
padėkojo stud. Giedrė Stasišky
tė. Dr. Antanas- Rudokas jau 
paskyrė šimtinę kitų metų kon
kursui.

f

nauji valdomieji organai. Į apy 
linkės valdybą išrinkti: kun. 
Jonas Tautkevičius, Vincė Her- 
manienė ir Petras Česiūnas. Lie 
tuvių bibliotekos vedėja — Ali-

X Palik ašaras Maskvoj au- na Grinienė. Į revizijos komi
kas galima siųsti J. Bertasius, siją — Jonas Medušauskas, Kę- 
2642 W. 15 st., Chicago 8, UI. stutis Žemaitis ir Emil. Skeber- 
Anksčiau skelbtame J. Berta- 
šiaus adrese buvo pasitaikiusi 
klaida.

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

(Sk.)

i dis. Ta pačia pro^a susirinki
mas išrinko ir naują Balfo šal
pos vietos komisiją, kurią su
daro: O. Barasienė, J. Vyšniau
skas ir J. Kedys.

Vakarą atidarė Laiškų Lietu 
viams redaktorius kun. Juozas 
Vaišnys, programai tvarkyti pa
kvietė Vytautą Kasniūną, kuris 
tatai atliko sumaniai ir gyvai. 
Kasniūnas iškėlė žurnalo reikš
mę, pabrėždamas ypačiai pa
trauklią jo viršinę išvaizdą: dai 
lininko Algirdo Kurausko api-

pavidalinimą, kun. A. Kezio įdo 
mias nuotraukas ir įvairias gau 
sias iliustracijas.

Meninė programa pradėta 
Aloyzo Barono eilėraščiais, nu
skambėjusiais gavėninėmis, ero 
tinėmis ir patriotinėmis gaido
mis^ Stasys Laucius paskaitė 
trejetą ilgų, atrodo, humoristi
nių eilėraščių, kurie, gaila, dau- , 
gelio klausytojų klausos nepa
jėgė pasiekti. Elenutė Blandyte 
maloniu ir kultūringu balsu pa
gavo publikos širdį. Nerija Lin 
kevičiūtė, ką tik baigusi konser 
vatoriją, atrodo, turi gražią so
listės ateitį: su laiku, reikia ti
kėtis, įveiks ir aukštas gaidas. 
Abiem dainininkėm akompana
vo prof. Vladas Jakubėnas. 
S. Velbasio baleto studijos mo
kinių pasirodymas šiltai buvo 
sutiktas: mokiniai gerokai pa
žengę ir apvaldę judesius. Vi
karas baigtas filmų rodymu.

Svečių buvo pilna salė. Jų 
tarpe vysk. V. Brizgys, pradė
jęs vakarienę malda, Lietuvos 
atstovas Juozas Rajeckas, ta
ręs sveikinimo žodį, J. Daužvar 
dienė, dail. Adomas ir Marija 
Varnai, eilė muzikų, rašytojų, 
profesorių, daktarų, įvairių or
ganizacijų veikėjų.

i I

Bb.

i

J.

Roselando lietuvaitės: Alma Vilkaitė ir Jolanta ūsevičiūtė.

Mano Kalniukas kampely tupėjo, 
Ramiai sau snaudė ir net nemirk

sėjo.
Durys prasivėrė ir kažkas įėjo;
Kalniukas pašokęs laukan išsku

bėjo.
Sode tarp medelių, laižės ir ne

snaudė,
Akimis sekiojo ir lyg ką tai gaudė. 
Staiga iš 

krito,
Ramiukas
Jau taikė 

temo,
Mat jį seniai žvirbliai su sparnais 

kedeno.
Pašokęs Kaimukas namo parsku

bėjo,
žvirbliai apsupę mažiuką lydėjo, 
rodė, ir mokė, kaip skristi jis 

turi,
Aš linksma su Rainiu pro langą 

tik žiūriu.
Ir liko man vaizdas kurs daug jė

gų teikia,
Kaip silpnam padėti ir gelbėt jį 

reikia.
Elziutė Nausėdaitė

—o—
Atsiduso kiškis nuo šunų pa

sprukęs, o čia jį pelėda — 
kapt.

Galvosukių atsakymai
Rugiai.
Ledas.
Vėjas.

Chicagos žinios
IŠ 1960 METŲ GYVENTOJŲ SURAŠYMO

A. Valstybių prekybos de
partamentas paduoda daug įdo 
mių informacijų apie Cook ap
skrities gyventojus. Duomenys 
sudaryti iš 1960 metų viso kra
što gyventojų surašymo. Cook 
apskrity yra ir Chicagos 
tas.

Vasaros metu oro vėdinimo 
neturi 1,363,650 namų. Bent 
vieną vėdinamą kambarį turi 
167,293 namai; du vėdinamus 
kambarius turi 42,017 namai; 
gi 27,316 namai pilnai įrengti

mies- oro vėdinimu.
I

“Cavalleria Rusticana”. (Mascag 
ni). “Gypsy Love” buvo blan
ki; bet gana geras baletas ir 
patraukli orkestro palyda. “Ca
valleria Rusticana” turėjo sti
presnius solistus ir spektaklį 
išlygino. Dirigentas Fedor Ka- 

balin pastatymą pravedė su su 
gebėjimu. Šiems operos pasta
tymams vadovauja muzikė An- 
na Dėl Preda. Publikos buvo 

j daugiau kaip paprastai.MUZIKINĖ KOMEDIJA IR 
OPERA

; The American Opera Co. Chi 
cagoje kovo mėn. 17 d. pastatė 
muzikinę komediją “Gypsy Lo- 
ve” (Franz Leharo) ir operą

1, 2, 3 automobiliai
Cook apskrities 25,896 

muose turima trys ar daugiau i 
automobilių; 184,003 namuose 
laikomi du automobiliai, gi 
884,943 namai turi vieną. Ne
turi automobilio 505,453 namai.

Telefonai, TV ir radijai
Telefonų apskrity yra 1,379,- 

329. Tiktai 221,170 gyvenamos 
vietos neturi telefono.

Dėl televizijų: 1,212,339 na
mai turi po vieną, 241,500 na
mų turi po du, o 146,437 namai 
visai neturi televizijos.

Dėl radijų; apskrity yra 39,- 
594 daugiau radijų negu televi-* 
zijų; 635,788 namai turi bent 
po du radiju; visai neturi ra
dijų 106,483 namai.

šildymas ir oro vėdinimas
Visame apskrityje yra tiktai 

3,549 namai be jokio šildymo. 
Net 3,004 naujuose namuose 
yra įvestas pilnas elektros ap- 

! šildymas.

na- — Gyvenime laimė dažnai nu 
sišypso tiems, kurie nenustoja 
drąsos kovoti ir ryžtis.

—Hekt. MalotBroliška meilė
Aš pamačiau vežiką 
asilą ir sustabdžiau, 
veiksmu aš pademonstra-
— klausia profesorius. 
Brolišką meilę, — atsako 

vienas studentų.

mu-
Kąšant 

šiuo 
vau?

Dalis svečių, atėjusių pasveikinti praėjusį sekmadienį dr. Juozo 
Meškausko. Iš kairės į dešinę sėdi: P. Norkus, C. Norkienė, O. Mic
kevičienė, K. Mickevičius, O. Vaznienė, Čelesta ir Pamela Nor- 
kiūtės, dr. J. Meškauskas, O. Norkiūtė, Rožė ir Leonardas Petro
šiai; stovi: M. Vaznis ir dr. J. Meškauskienė.

Bridgeporto. Chicagoje, moksleivių tautinio ansamblio kanklinin
kės. Iš kairės j dešinę sėdi:G .Leonauskaitė, V. Viščiūtė, L. Spač- 
kauskaitė, R. šuopytė; stovi: R. Mikalajūnaitė, N. Viščiūtė, Da
nutė, Jūratė, Aušrele Vaičeliūnaitės ir J. Šuopytė.

X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
4259 S. Maplewood, labai tvar- 

ir greitai užpildo IN- 
TAX visiems. Tel. CL 

sekm a d Y A 7-2046.
(Sk )

kingai 
COME 
4-7450.

GAUSIAI STATO MOKYKLAS
Jaunimo Auklėjimo fondo lė

šomis Los Angeles arkidiecezi- 
joje jau pastatyta 31-ma aukš
tesnioji mokykla, kuri pavadin
ta Crespi vardu. Tas fondas jau 
pravedė statybą ir 133 pradžios 
mokyklų.

Gabus kalboms
Naujų ateivių vaikas grįžta 

iš mokyklos ir tuo pačiu metu 
ateina jo teta. Atėjusi—paduo
da vaikui “lolipapsą”. Šis pai
ma ir tyli. Teta tuomet klau
sia:

— Na, Jonuk, kiek gi išmo
kai angliškai?

— Aš jau galiu pasakyti an
gliškai “thank you,” — išdi
džiai atsako Jonukas.

— Tai tu angliškai jau moki 
daugiau, kaip lietuviškai.
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