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IS V Ii S U R
Lėktuvo nelaimė

Venecueloje
Stambiausia aviacijos nelaimė 

istorijoje
MARACAIBO, Venecuela. — 

Keleivinis Venecuelos lėktuvas, 
“Viasa” linijos, sekmadienį pa
kilęs iš Caracas ir skridęs į JA 
Valstybes, Miami, buvo nusilei
dęs Venecuelos stambiame mies 
te, Maracaibo ir iš čia pakilęs, 
po kelių minučių, sudužo mies
to pakraščiuose. Lėktuvas nu
krito į gyvenamuosius namus, 
pakeliui palietęs medžius, auto
mobilius, elektros laidų stulpus.

Žuvo ne tik 84 lėktuvo kelei
viai su įgula, bet ir apie 70 prie
miesčių gyventojų, iš viso apie 
160. Lėktuvo keleivių tarpe bu
vo 47 JAV piliečiai.

Lėktuvą vairavo patyręs la
kūnas, gi pats lėktuvas tebu
vęs tarnyboje vos 10 dienų. Žu
vusių lėktuve ir ant žemės skai
čiaus atžvilgiu, kovo 16 d. nelai
mė laikoma pačia stambiausia 
keleivinės aviacijos istorijoje. 
Kitos stambios lėktuvų nelaimės

Kitos panašios nelaimės įvy
ko 1960 — 1966 m. Daugiausia 
keleivių, 134, žuvo 1960 m. ore 
susidūrus dviems lėktuvams ša
lia New Yorko. 1966 m. Tokio 
įlankon nugarmėjo japonų lėk
tuvas su 133 keleiviais. 1962 m. 
ties Paryžium sudužo prancūzų 
lėktuvas su 130 keleivių.

JAV pratimai 
P. Korėjoje

šiaurės Korėja protestuoja
YOJU, P. Korėja. — JAV ka

riai, lėktuvais atgabenti iš JA 
Valstybių, iš viso 1.320 vyrų, 
vakar pradėjo 5 dienų karinius 
pratimus P. Korėjoje. Pratimus 
seka P. Korėjos prezidentas 
Park ir J. Tautų atstovas.

Š. Korėjos pareigūnai sukvie
tė paliaubų komisijos posėdį ir 
reikalauja, kad kariniai prati
mai būtų atšaukti

De Gaulle nenusileidžia
Atmeta prancūzų unijų 

reikalavimus
PARYŽIUS, — Prancūzijos 

vyriausybė atmetė unijų reika
lavimą tartis atlyginimo darb - 
ninkams pakėlimo (12%) klau
simu. Vyriausybės informaci
jos miništeris Le Theule pažy
mėjo: tartis privalo patys darb 
daviai su darbininkų prof. są
jungomis. Ta proga unijos įspė
tos: joms toliau statant “per
dėtus” reikalavimus, tai galėtų 
skaudžiai pažeisti krašto ūkį ir 
ypač franko valiutą.

Sabotažininkai 
nuvertė du traukinius

Kraštas, vienos dienos strei-

Sovietų žvejų travleriui paskendus ties JAV Atlanto pakraščiais, ne 
toli Norfolk laivyno bazės Virginijos v. Čia su sovietų laivu susidūręs 
Panamos tanklaivis “Hondūras“, toliau matyti sovietų laivas — bazė. 
Spėjama paskendus 22—26 rusams.

A. Dubčekas tebevadovauja partijai 
Čekoslovakijoje, gi Maskva, nors dar 
ne viešai, juo nusivylusi. Čia jis scei- 
kinamas vienos čekės.

Praha ir Maskvos 
spaudimas

PRAHA. — Nors R. Europo
je vyravo įsitikinimas, kad Bu
dapešte prasidėjusio (ir baigto) 
“viršūnių” pasitarimo vienas 
svarbiausių tikslų — kaip re
aguoti į sovietų - kinų pasienio 
“karą”, tačiau Prahoje nesle
piama rūpesčio — Čekoslovaki
ja galinti susidurti su spaudi
mu.

Dar nuo Stalino laikų Mask
va, jei jaučia grėsmę iš išorės, 
paprastai ją išnaudoja žymiai 
suvaržyti savo sąjungininkus. 
Dėl to čekai tikisi, kad Maskva 
šiuo metu gali kelti savo spau
dimą, pirmoje eilėje nukreiptą 
prieš “nepaklusniuosius” čekų 
liberalus. Tad įvykiai ties Man- 
dždūrijos siena, už tūkstančių 
mylių, gali paliesti ir Prahą.
Skelbia: kinai bendradarbiaują 

su Bonna
R. Vokietijos ir Bulgarijos 

spauda šiomis dienomis teigia, 
kad pasienio įvykius sukėlusi 
Kinija bendradarbiavusi su... 
Fed. Vokietija. Esą, Bonnai rū
pėję be kliūčių įvykdyti savo 
prezidento rinkimus Vak. Ber
lyne.

Tuo tarpu Čekoslovakija, bū
dama “silpna” ir grasoma va
karų vokiečių, “reikalinga” y- 
patingo dėmesio. Tai buvusi ir 
viena to krašto okupavimo prie 
žasčių.

kui pasibaigus, jau grižo į nor
malias gyvenimo vėžes. Jau vei
kia pramonės įmonės, mokyk
los, miestuose atstatytas susi
siekimas. Vis dėlto, sabotažinin
kai, pasivadinę “Tautinės revo
liucijos taryba” streiko dieną 
Prancūzijoje nuvertė nuo bė
gių du traukinius ir buvo pasi
kėsinę panašiai pasielgti ir su 
trečiuoju. Nuostolių žmonėmis 
nebuvo.

Rytų bloko vadai jau išsiskirstė
Komunistų vadai tesitarė vos dvi valandas — Pranešama, kad susitarti nepavyko, 
Rumunijai nesutikus pasmerkti Kinijos “ag resijos“ — Rumunija tebėra kliuviniu 
Maskvai siekiant glaudinti politinį bei karinį veiklos barą.

Žygiai paklupdyti 
neklusniąją Rumuniją?

BUDAPEŠTAS. — Pati pir
moji ir... paskutinioji rytų blo
ko septynių kraštų “viršūnių” 
pasitarimo diena Budapešte iš
ryškino nesutarimus bei plyšius. 
Vakar 9 vai. turėjus prasidėti 
pirmajam posėdžiui, atvyko tik 
Varšuvos sutarties kraštų už
sienio reikalų ministeriai, bet 
nepasirodė nei vienas partijos 
vadas ar vyriausybės galva.

Vėliau visi vadai susirinko 
ir... po poros valandų pasitari
mas jau buvo baigtas. Praneši
mą, esą, pasirašę visų 7 kraštų 
delegatai.

Vakar Vakaruose patirta: 
svarbioji priežastis, privertusi 
baigti pasitarimus Budapešte, 
buvo Rumunijos pasipriešinimas 
— ji nesutiko pasmerkti Kini
jos.

Vakarų sluoksnių patirta, kad 
I septyni vadai vykdė privačius 
I pasitarimus ir juose bene dau
giausia dėmesio buvo skirta Ki
nijai. Pačių komunistų žiniomis, 
Rumunija, su jos prezidentu ir 
partijos vadu Nicolae Ceauses- 
cu, atsisakiusi prisijungti prie 
sovietų pasiūlyto Kom. Kinijos 
pasmerkimo pareiškimo.

Rumunų, “sūnų neklaužadų” 
pasipriešinimas smerkti Kiniją,

Rusai ir kinai "tebešautio" 
kaltinimais

“Mes jus sunaikinsime”
— skelbia kinai

Kremliaus vadai >— “pasiutę 
šunys”

PEKINAS. — Kinų radijas 
Pekine vakar griežtai pasisakė 
prieš rusų “provokacijas”, pa
žymėdamas, kad Kremliaus va
dai, tai "pasiutę šunys, patys 
sau ruošią kapus”. Nors, kaip 
radijas teigia, “sovietų revizio- 
nistai veikia lyg būtų laukiniais 
žvėrimis, tačiau, iš tikrųjų, jie 
tėra popieriniais tigrais”. Paga
liau, kinai įspėja: “Mes juos su
naikinsime, naujieji Rusijos ca
rai bus gėdingai sutriuškinti”.

• Jaunimas vyrauja — pa
skelbė savo pranešime J. Tau
tos. Pasaulio vyriausybės ska
tinamos jaunimą įtraukti į po
litinių sprendimų sritį. J. Tau
tos skelbia, kad pagal 1965 m. 
surašymo duomenis, šiuo metu 
pasaulio gyventojų 54% suda
ro žmonės, mažiau kaip 25 m. 
amžiaus.

• Ispanijoje pragyvenimo kaš 
tai per 10 metų pakilo dvigubai, 
paskelbė ispanų spauda.

KALENDORIUS
Kovo 18 d.: šv. Kirilas, šv. 

Sibilė, Eimutis, Gintarė.
Kovo 19 d.: šv. Juozapas, šv. 

Kvintilė, Vilas, Nautalė.
ORAS

< Oro biuras praneša: Chica- 
'goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, vis šilta, temp. dienos 
metu sieks daugiau 60 1. F., ryt 
— iš dalies debesuota, be paki
timų, kritulių nenumatoma.

Saulė teka 6:00, leidžias 6:00.

jų nuomone, visiškai sutampa 
su jų skelbiama politine kryp
timi — draugiškai sugyventi 
su visais komunistiniais kraš
tais, nė Kinijos neišskyrus.

Spėjami Maskvos tikslai 
Budapešte

Budapešte vos vieną dieną 
vykę rytų bloko pasitarimai — 
pirmieji po pernai sovietų į- 
vykdytOs Čekoslovakijos okupa 
cijos. Vakaruose manoma, kad 
Maskva buvo siekusi pasitari
mus išnaudoti net keliais jai 
rūpimais bei opiais klausimais.

N. Ceausescu, Rumunijos preziden
tas ir partijos vadas. Budapešte 
vykstančiuose rytų bloko pasitari-

Imuose Rumunija ir vėl nelinkusi 
paklusti Maskvos siekiamai kryp
čiai.

“Kinai vykdė invaziją”
— šaukia rusai

Rusai vėl organizuoja protesto 
“mitingus”

MASKVA. — Visoje Sovietų 
Sąjungoje, įmonėse ir mokyklo
se vėl organizuojami susirinki
mai. Studentams ir darbinin

kams aiškinama, kaip “didvy
riški” buvę rusų kariai, kai jų 
“sauja” atsispyrusi kovo 15 d. 
puolusiems 3.000 kinų “agreso
rių”.

“Pravda” nurodė, kad sovie
tai, besigindami nuo “užpuoli
kų” panaudoję “gailingą artile
rijos” ugnį.

Nors sovietai neskelbia žu
vusių skaičiaus, tačiau Maskvo
je gautomis žiniomis, rusų nuo
stoliai nesą maži.

Maskv a kaltina kinus 
vykdžius “Invaziją”

MASKVA. — Tass žinių a- 
gentūra vakar paskelbė straips
nį, kuris laikomas pirmuoju so
vietų kaltinimu, kinams vyk
džius “invaziją” ir siekus už
imti sovietų žemes. Nurodyta, 
kad kinai panaudoję visą karių 
pulką ir jis buvęs remiamas ar
tilerijos bei minosvaidžių. (Wa- 
shingtone nurodoma, kad vidu
tinis kinų kariuomenės pulkas 
siekiąs iki 3.000 vyrų)

Vienas jų, tai tariamą kinų 
“agresiją” pasienio Ussuri sa
loje išnaudoti gegužės m. numa
tyto visų kom. partijų suvažia
vimo Maskvoje žygiui — paša
linti Kiniją iš komunistų “sto
vyklos”.

Antra, Maskva, pasiryžusi 
stiprinti savo sienas su Kinija, 
spėjama, spausianti Varšuvos 
sutarties kraštus žymiai sustip
rinti, kariniais daliniais, tų kraš 
tų sienas su Vakarais.

Dar kitas rumunų 
pasipriešinimas

Sovietų Sąjungai siekiant dar 
kito tikslo — pakeisti sutarties 
organizaciją, sukurti “super - 
tautinę” organizaciją bei “su- 
liedinti” visų 7 kraštų karinius 
dalinius, ir čia buvo laukiama 
rumunų kieto pasipriešinimo. 
Rumunija čia įžiūri grėsmę jų 
d raugėk’rms ar palankiems ry
šiams ne tik su Kinija, bet ir 
su Fed. Vokietija ir Izrae'lu.
Melai piaslinko ir... Rumunija 

išsiskiria
Ceausescu vadovaujama Ru

munija savarankišką politinę 
kryptį vykdo jau ne pirmi me
tai. 1968 m. kovo 6 - 7 d. Sofi- 

, joje įvykus bloko “viršūnių” pa
sitarimui, Rumunija buvo atsi
sakiusi * pasirašyti baigiamąjį 
pranešimą. Vėliau įvykusiuose 
komunistų vadų pasitarimuose 
Drezdene ir Bratislavoje Ru
munija nedalyvavo.

Pernai lapkričio m. Ceauses
cu teigė, kad kiekvieno sutar
ties nario pareiga — “stiprinti 
ar plėsti savo karinius dali
nius”, dar vėliau rumunai ne
sutiko leisti jų teritorijoje vyk
dyti, be parlamento sutikimo, 
bloko karinius pratimus.

Dalyvavo Brežnevas,
Kosyginas, Dubčekas ir kiti
Sovietų vadai, Brežnevas, Ko

syginas, Gromyko, gausios de
legacijos lydimi, buvo atvykę 
vieni pirmųjų — dar sekmadie
nį. Vėliau atvyko lenkų Gomul
ka, Čekoslovakijos partijos va
das A. Dubčekas, prez. L. Svo- 
boda ir kiti.

Esminiai pa/.tarimai tepra- 
sidėję vakar popiet, baigti po 
poros valandų. Tai liudyja, kad 
pats trumpiausias “viršūnių” 
pasitarimas nebuvo sklandus.

T. Valstiečių S-ga
posėdžiavo

NEW YORK. — Kovo 1-2 
dienomis New Yorke, New Yor
ko viešbutyje, vyko Tarptauti
nės Valstiečių Sąjungos (Inter
national Peasant Union) IX 
kongresas.

Šios sąjungos narys yra ir 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjunga, tad kongrese daly
vavo ir jos atstovai: J. Daugė
la, dr. V. Sruogienė, M. Kregž- 
deinė, J. Audėnas, A. Novickis, 
A. Ošlapas ir P. Dulevičius. B. 
Paramskas yra vienas iš sep
tynių vicepirmininkų' tos sąjun
gos centro komitete. C. K. pir
mininku vėl yra išrinktas veng
ras Ferenc Nagy, generaliniu 
sekreiorium bulgaras J. Dimlt- 
rovas.
Kongreso pirmininkas buvo slo
vakas dr. Lettrich, vicepirmi
ninkai — lietuvis Balys Params 
kas ir lenkas Banchen. Iš lie
tuvių pusės kongresą pasveiki
no: Lietuvos atstovo Washing-

Zacharovas nemalonėj
MASKVA. — Vakarų Vokieti

joje, Frankfurte leidžiamas sovie
tų žurnalas “Possev” paskelbė ži
nią, kad įžymusis sovietų mok
slininkas, atominės fizikos spe
cialistas ir sovietų vandenilio 
bombos autorius, — Zacharov 
pateko į sovietų valdžios nema
lonę, liko atleistas iš atominės - 
energijos komiteto vadovybės ir 
negali dirbti daugiau fizikos in
stitute Cernogolskoje, esančiame 
70 km. už Maskvos.

Pagrindą Zacharovo-suspenda- 
vimui davė jo parašytas pernai 
metais politinis memorandumas 
sovietų valdžiai, kuriame jis rei
kalavo panašiai, kaip Čekoslova
kijoje, suliberalinti politinį reži
mą Sovietų Sąjungoje ir bendra
darbiauti su JAV-bėmis kovoje 
prieš alkį pasaulyje.

• Susidegino prancūzų stu
dentas Avignon mieste. Jis vei
kė praėj. metų riaušėse. Polici
jos žiniomis, nusižudymo prie
žastis, greičiausia, — nelaimin
ga meilė.
• Nubaudė pasikėsintoją prieš 

R. Dutschkę. Teismas Berlyne 
nuteisė darbininką J. Bachma- 
ną, pernai prieš Velykas pasikė
sinusį prieš kairiųjų studentų 
maištininkų vadą Rudi Dutsch- 
kę, 7 m. kalėjimo bausme. Pats 
Dutschke dar nėra pagijęs ir 
šiuo metu gydosi Anglijoje.

• Pakistane vakar sustreika
vo apie 2 mil. viešojo patarna
vimo ir įmonių darbininkų. Jie 
reikalauja pakelti atlyginimus.

• Filipinų prezidentas Marcos 
paskelbė, sieksiąs kariniams rei 
kalama biudžetą sumažinti 250 
mū. dolerių.

Kingo nužudomo 
paslaptys

“Kingo nužudymas — ne vieno 
asmens žygis”

WASHINGTON. _ Šen. Ja
mes O. Eastland pareiškė, kad 
jis pasiryžęs toliau tyrinėti dr. 
Martin L. Kingo nužudymo ap- 

flinkybes. Jo nuomone, Kingą 
pernai nužudęs ne vienas James 
Ray. Galįs būti ir suokalbis ir 
čia netenka išskirti ir komu
nistų vaidmens.
Visa eilė neaiškių klausimų

Senatorius iškėlė klausimus, 
keliančius abejojimų bei įtari
mų: kuriuo būdu James E. Ray, 
prisipažinęs kaltu (nuteistas 99 
metų kalėjimo bausme) žino
jęs, kad dr. King turėjęs at
vykti į Lorraine viešbutį Mem- 
phis mieste? Kaip Ray galėjęs 
patirti, kuriame kambary King 
buvo įsikūręs? Neaiškumų dau
giau, pvz. kuriuo būdu Ray pa
tyręs, kad King išeisiąs į bal
koną ir jis pats, Ray, pasirin
kęs kito viešbučio kambarį, iš 
kurio lango tiksliai pataikęs į 
negrų sąjūdžio vadą?

įone J. Kajecko ir savo vardu 
Lietuvos Generalinis konsulas 
New Yorke A. Simutis ir Vliko 
pirmininkas dr. J. K. Valiūnas. 
Raštu pasveikino Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos pirmi
ninkė V. Leskaitienė. (E.)

TRUMPAI

Vietname
Sąjungininkai kovoja su priešu

SAIGONAS. — Smarkios kau 
tynės vakar vyko aplink Sai- 
goną ir Mekongo upės deltoje. 
Priešo puolimus atrėmė ne tik 
JAV kariai, bei ir P. Vietna
mo ir Thai krašto vyrai. Ko
munistai neteko apie 300 ka
rių.

Priešas raketomis vėl apšau
dė Saigoną. Žuvo 10 civilinių 
asmenų.

Paryžiuje
PARYŽIUS. — NYT žinio

mis, spėjama, kad pasitarimai 
Paryžiuje gali būti, iš esmės, 
toliau vedami slaptai. Jie vyk
tų Vietname priešui toliau vyk
dant smarkius puolimus. Kari
niai ir politiniai klausimai būtų 
pavesti spręsti atitinkamoms 
komisijoms.

• Press. Nbconas vakar B. Rū
muose priėmė San Francisco ko 
legijos pirm. Hayakawą. Svars
tyti neramumų krašto aukšt. 
mokyklose klausimai. Preziden
tas šiomis dienomis paskelbs 
savo pažiūras šiuo klausimu.

• NATO povand. laivai vakar
ties Neapoliu pradėjo pratimus. 
Dalyvauja 26 JAV, Graikijos, 
Italijos, Turkijos ir D. Britani
jos laivai.
• N. Zelandijoje suimti 33 

gyventojai — jie buvo įsiveržę 
į JAV konsulatą Aucklande ir 
protestavo prieš karą Vietna- 
me.

• Peru, Limoje vakar “oro 
piratas” bandė nukreipti lėktu
vą į Kubą. Tačiau dėl degalų 
stokos lėktuvas nusileido Ek
vadore. Užvakar į Kubą nukreip 
tas vienas Kolumbijos keleivinis 
lėktuvas.

Izraelio lėktuvai vakar vėl 
puolė vietoves Jordane. Šio vy
riausybė pasiskundė J. Tautų 
Saugumo Tarybai.

• Žemė drebėjo vakar Tokio 
mieste ir šiaurinėje Japonijoje. 
Nuostoliai maži.

• Kalifornijoje, San Bernar
dino sritį vakar palietė apie 
30 sek., žemės drebėjimas. Di
desnių nuostolių nebuvo.

• Brazilijoje potvyniuose žu
vo apie 100 žmonių.

Juodieji vyrauja ’
Washingtone

Baltos rasės gyventojų skaičius 
vis mažėja

WASHINGTON. — “Wash- 
ington Post” praneša, kad mies 
to savivaldybės žiniomis, šiuo 
metu sostinės Wasbingtono ne 
baltos rasės gyventojų skaičius 
siekiąs 71%.

1967 m. liepos m. ne baltos 
rasės gyventojų skaičius, paly
ginus su 1966 metais, padidėjo 
4.5%.

Sostinės Washingtono galva -— W. 
Washington. Jo valdomo miesto 
71% gyventojų — ne baltos rasės 
žmonės.



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. kovo mėn. 18 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštu* • klausimus siųsti adresui 

KELIAS I SVEIKATA, 2319 VVest Garfield BlvcL, Chicago, iii.

PASIRENKIME ALKOHOLIZMO LIGOS 
GYDYMUI

• jo nurodymus.
Kai tuos paruošiamuosius dar

bus pradėsi atlikinėti, tada reikės 
Ss - pradėti gydytis turimas ligas: jei

\ t ■ <1 -t 1 »

Šio krašto gydytojų drąugija- 
American Medical Association- 
ir Pasaulinė sveikatos organiza
cija — World Health Organi- 
zation - bei kiti sveikatos srityje 
autoritetai alkoholizmą laiko sa
vos rūšies liga. Dabar ir teismo 
organai šią negerovę ėmė laiky
ti liga. Vieni laiko alkoholizmą 
kaip vieną emocinės netvarkos 
apraiškų, kiti šią negerovę laiko 
ankstyvu pasireiškimu rimtos li
gos ir reikalauja to pasiręiškimo- 
simptomo gydymo.
Alkoholizmo ligos apbūdinimas

Šio krašto gydytojų draugijos 
padalinys - Committee on Alco- 
holism and Drug Dependence - 
aptaria alkoholizmą sekančiai: 
alkoholizmas yra tokia liga, ku
ria negaluodamas žmogus varto
ja svaigalus be saiko. Toks pripra 
timas prie svaigalų gali pakenk
ti jo sveikatai, sumenkinti jo 
pajėgumą darbui ir sutrikdyti jo 
sugyvenimą su kitais žmonėmis.

Paprastai tokia liga negaluo
jantieji geria daug ir dažnai. Kie
kybė ir kokybė yra tik viena tos 
ligos apraiškų. Tikrumoje kai ku 
rie alkoholikai svaiginasi ma
žiau negu šiaip kompanijoje 
žmonės, tačiau šitoks jų elgesys 
nepakeičia jų pagrindinio stovio 
ir neapsaugo jų nuo liguistų pa
sėkų. Pagrindinis alkoholizmo li
gos simptomas yra nesusival
dymas geriant ir troškimas svai
gintis alkoholiu.

Kūno negerumai ir sunkumai 
prisitaikyti gyvenime gali padė
ti šiai ligai išsivystyti. Tokie ne
gerumai gali taip pat būti šios 
ligos pasėkos.

Svaiginamasis vienatvėje ir 
anksti iš ryto gali būti šios ligos 
pasireiškimai, bet kartais jų ne
būna. Šiandien meskim iš galvos 
medicinišką prietarą būk valka- 
tyne gyvenimas, atsakomybės 
jausmo neturėjimas ir kitoks ne
žmoniškumas yra alkoholizmo 
ligos pagrindas. Tikrumoje mi>- 
nėti nežmoniškumai nėra vien 
alkoholizmo apraiškos Ir nebūti
nai minėtai menkas gyvenimas 
turi apibūdinti alkoholiką. Ti
krumoje daug daugiau alkoholi
kų šiame krašte yra pinigiškai 
pasiturinčiųjų žmonių tarpe, tik 
mes Jų nepastebime taip ryškiai: 
jie esti pasislėpę salionuose, įstai
gose, gydytojų kabinetuose, kle
bonijose... už tai tokios rGšies al
koholizmu sergantieji yra labiau
siai apleisti.

Alkoholizmo liga plačiai siaučia 
— atidarykime širdis ir 

atverkime akis
Dar iki dabar nėra tikrai nūs 

tatyta, kiek daug alkoholikų y 
ra šiame krašte. Apytikriai tokių 
skaičius čia laikomas nuo keturių 
iki devynių milijonų. Taip pat 
nežinoma ar ši liga mažėja, ar 
gausėja. Daugelis tyrinėtojų turi 
tvirtinančių duomenų, kad alko
holizmas šiame krašte nuolat 
gausėja. Daugiau šia lig asergan- 
čiųjų yra didmiesčiuose, bet nela
bai toli atsilieka ir ūkio vietovėse. 
Netikėkime savo senai pažiurai, 
kad moterų alkoholikių yra daug 
mažiau. Tikrumoje jos slepiasi 
geriau, už tai tikrasis jų skaičių 
yra daug didesnis, negu mes 
manome.

Kaip ten su tais alkoholikų 
skaičiais bebūtų, visi jau šiandien 
žinome tikrą tiesą, kad alkoho
lizmas iššaukia labai sunkias 
sveikatos, socialinio gyvenimo ir 
ekonomines pasėkas. National 
Safety Council tvirtina, kad pu
sė visų mirtinų automobilių ne
laimių važiuotojams pasitaiko dėl 
girtavimo, trečdalis pėsčiųjų ne
tenka gyvybių dėl tos pačios prie
žasties. Paskutinieji stebėjimai

patvirtina, kad daugumoje tokių 
nelaimių atsitinka ryšium su gir
tavimu. Didžiosios pramonės į- 
monės susekė, kad alkoholikai 
per metus trimis savaitėmis dau
giau apleidžia darbą, palyginus 
su negeriančiaisiais. Alkoholi
kai, tikima, miršta tuziną metų 
anksčiau negu blaivieji. Pavie
niai ilgai gyveną alkoholikai 
nieko teigiamo nepatvirtina savo 
ligos atžvilgiu.

IŠVADA. Asipratome su alko
holizmo liga. Ji pasidarė mums 
“naminė”. Gaminam naujus al
koholikus savu elgesiu išvykose, 
parengimuose, jaunimo pasilink
sminimuose — ir tariamės Dievą 
garbiną, žmogui tarnaują, tėvy
nę vaduoja... Tai savęs praradi
mo ženklai. Jie mus visus veda į 
Sodomos ir Gomoros kelius. Už 
tai šiandien visi iki vienam su
praskime savo elgesio nesveiku
mą, nemoralumą, nekrikščioniš
kumą, nelietuviškumą... ir ryžki
mės pasveikti iŠ tos ligos, specia
listų talkinami. Visi turime prade 
ti gyti nuo savęs -nepavesti gy
dytojams viso reikalo. Nelanky- 
mas į alkoholizmą vedančių vie
tovių bei parengimų -jau yra pir
mas žingsnis į išbridimą iš tos 
negerovės. Savu nusiteikimu, nė 
žodžio netardami, mes padėsi
me savo vaikams išvengti alko
holizmo ligos, jei elgsimės blai
viai, kultūringai, lietuviškai, 
krikščioniškai. Tokiai elgsenai 
geriausia proga čia pat: be svai
galų, be rūkalų Alvudo Vaikų te
atras rengia mažam ir suaugu
siam gražiausioje aplinkoje žmo- 
niškiausią dalyką —- dvasiai ir 
kūnui puotą Jaunimo centre. Ne
juntamai į gėrį ir grožį visus pa
lenks vaikučių nuoširdus pasisa
kymas scenoje, vaidinant A. Kai
rio “Du broliukus”: lietuvių 
kalbos pamėgimas bus įtakoja
mas muzikos, baleto, šviesų ir 
eiliuotos kalbos aplinkoj. Šį sek
madienį šio skyriaus skaitytojai 
ryškimės ir {vykdykime sau ir sa
vo mažiesiems visam gyvenimui 
atmintiną dalyką: nusiteikime 
gėriui ir grožiui gėrio ir grožio 
aplinkoj.

PASISKAITYTI. American 
Medical Association The Illeness 
ęalled Alcoholism. 1968.

TEISINGĄ PATIKIMA 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Kairėj kojoj šaltis, kairiam pety 
trauka - kaip gydytis

KLAUSIMAS. Didžiai Gerbia
mas Daktare, esu nuolatinis 
“Draugo” skaitytojas. Su didžiau
siu malonumu skaitau Jūsų

Akt. Alfas Brinką, Anelė KirVai- 
tytė ruošia vaikus Alvudo stato
mam A. K Kairio kūriniui “Du bro
liukai”. Nuotr. inž. J. Slaboko

Alvudo Vaikų teatro aktoriai — 
mokomi A. Kairio “Du broliukai” 
centre.

vaikai repetuoja akt. A. Brinkos 
— pastatymas kovo 23 d. Jaunimo

Nuotr. inž. J. Slaboko

“Drauge” skelbimus sveikatos 
patarimus. Šį kartą prašau Jūsų 
neatsisakyti “Drauge” paaiškin
ti šiuos sveikatos klausimus:

1. Kai eidamas gulti užsikloju, 
tai jaučiu didelį kairėj kojoj šal
tį. Ar tai reumatizmas, ar artri- 
čio, ar nerviškumo pasireiški
mas? Žodžiu, kaip gydytis nuo 
reumatizmo, artričio, kaip ir ko
kius vaistus vartoti?

2. Kai darbovietėj langus ati
daro, tai labai jaučiu trauką bei 
šaltį kairiame petyje. Kaip ir kuo 
gydytis nuo traukos?

3. Iš ko atsiranda mėšlungis? 
Kaip nuo jo gydytis?

ATSAKYMAS. Kaip ir kuo gy
dytis, pasakys Tamstą ištyręs gy
dytojas. Kiek iš nusiskundimų 
aišku, patartina Tamstai stoti į 
kovą prieš ateinančią arterio- 
sklerozę. Jau apie tai buvo pa
kartotinai čia priminta. Nieko 
daugiau apie save nepasakyda
mas, net kiek esi metų nepara
šydamas, ar rūkai, nepasigirda- 
mas -ir klausi 99 dolerių vertės 
klausimą. Taip kitą sykį neda
ryk. Žinoma, pasielgei kaip ge
riausiai galėjai. Ačiū už nuošir
dumą gydytojo pastangas įver
tinant. Tamstos laiškas įdomus- 
jis pasako mūsiškių didelį nesio- 
rientavimą reumatizmo ligos bei 
artričio bendrame supratime ir 
tuo labiau jo gydymesi. Tai la
bai sudėtingas dalykas.

Tamstai patartina jau dabar 
išeiti visom jėgom prieš ateinan
tį į Tamstos kūną blogį-galimą 
arteriosklerozę. Elgkis štai kaip: 
1. Jokių nuodų į savo kūną neimk 
-nei tinginio pavidale, nei ciga
rete “pasipuošimu”, nei tau
kuotos barzdos vaizdu. 2. Stiprink 
save gausiu, nepergausiai, bet 
dažnai-po mažai paimamu maiš
iu — žalių lapų daržovėmis: sa
lotais, salierais, šviežiais kopūs- 
tais-bent keturis kart per dieną 
imk jų, su pasukomis parengtų. 
Citrininių sunkų vartok kuo

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite | CHICAGO TAUPYMO BENROVfiS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MfiNESINfi TAUPYMO LENTELfi:

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

Iafety? 
W SAVINGS

INSURED

MĖNESINES
SANTAUPOS

Į2 YRS. |4 YRS. 6 YRS. | 8 YRS. 10 YRS. |
SlO.00! $252.13!'$524 08 $833.30| SI,167.46 $1,534.511
20.00 504.26 1.058.16 1,666.591 2,334.91 3,069.02!
30.001 758.3911,587.25 2,499.89 | 3.502.37 4,603.53!
40.0011,008 5312,116.33 3,333.181 4,669.82 6,138.04!
50.00'1,260.6612,645.41 4,166.481 5,837.28 7,672.55!
60.00 1.512.79 3,174.49 4,999.78| 7,004.73 9,207.061
70.00! 1,764.92 3,703.58 5,833.071 8,172.19' 10,741.57!
80.0012,017.05 4,232.66 6,666.371 9.339.65 12,276.08
90.00 2^69.18!4.761.74 7,499.66! 10,507.10! 13.810.591

SAFETY DEPOSIT BOXES

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90.000,000.00

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. VVESTERN AVE. TEL, GR 6 - 7575
H O U R S . Mon 12 P M. to 8 P M . Tues 9 to I. Thurs. & Fri. 9 to 8- Sat: 9 to 12:30

2 FREE PARKING LOTS

daugiausia- vietoj kitų skysčių. 
Tris kart sriubas-namie virtas 

pvalgyk. Liesos mėsos (veršienos), 
i varškės, lietuviško sūrio (jis ne- 
[ riebiausias), kiaušinio baltymo 
j (kiek nori-nors ir šimtą jų paro- 
je-be trynių), paukštienos (be 

! odos-ten jų riebalai.), jei gydy
tojas nerado podagros (gout) - 

; tai ir liesos žuvies daug valgyk. 
Rūgusis pienas, pirm česnako 

į skiautelės, čia gerai tiks. Trupu
tį aliejaus (safflower oil, geriau
sia.) vietoj gyvulinių riebalų 
(sviesto) naudok. Jei esi nutukęs, 
dabar gavėnios neužmiršk. Jei 
mintys kažkur klajoja, jas į gar
dą suvaryk ir kaip “Draugo” 
nuolatiniam skaitytojui pridera- 
visapusiškai tvarkingai laikykis.

Nesijaudink dėl menkniekio - 
gerais( darbais savo jautrumą gy
dykis. Nesipestink savęs nuolat 
šilumoj tupėdamas-grūdinkis pa
mažu atliekamu darbu apie savo 
namus, kai pasilsėsi po darbų fa
brike. Lietuviui nereikia “špaci- 
ruoti”-jis turi gana darbo savam 
sode, darželyje, apie savus na
mus bei saviškius besitriūsdamas. 
Lankyk savo gydytoją -ir pildyk

Patogesnis nešiojimas

DIRBTINŲ DANTŲ
Slystančių, smunkančių, laisvų plokš
telių nepatogumus apeisiu Jei ant Jų 
užbarstyslte FASTEETH. FASTEETH 
stipriau prilaiko dirbtinus dantis. 
FASTEETH yra šarminiai — nerflgs- 
ta Sulaiko “plokštelės kvapą”. Gerai 
pritaikinti dirbtini dantys būtini svei
katos gerovei. FASTEETH galima 
gauti kiekvienoj vaistų parduotuvCJe.

P R I ST RT Y M JIS BEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. fiSrd Sireel
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mm patelefonuosime jūsų gydytojui

VARTOTŲ DAIKTŲ 
IŠPARDAVIMAS

treč. ir ketv. — 19 ir 20 d. d. kovo 
m. nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vak.

6820 South Washtenaw Avenue 
Bus daug išsiuvinėtų ir numegstų

rankdarbių. Gera proga įsigyti rūbus 
' siuntimui Europon!

j llllilllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllilll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

Įi
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DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ. AUSŲ. NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest «3rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su 
sltarus. j

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WAIbroob 5-5070

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Eigin. Dlinols

Ofisas 3148 VVest «»rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 00th Place 
Trt.: KEpubUe 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8; tm 
čladienials uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest fiSrd Street 
Kampas 68-člos lr California 

VaJ.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susitar 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. tel. WAlbropk 5-3048
Rezid. Telef. •38-4888

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTL3UJ LIGOS 

GINEKOLOGIN® CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
lėl neatsiliepia, skambinti HTT R-R222

on $8,000.00 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Tel. Ofiso HE 4-5840, res. 388-2338

DR. PETER T. BRAZIS
GYbYTOJAS TR CHIRURGAS 

2434 VVest Hat Str^l
Vai.: pirm., ketv. t-4, vakar. 7-0
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šeši. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadie- 

nais 2—8 v., Šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai nriimam’ pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plnnad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ote. 735-4477. Rez. PR 8-0900.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų

Rez. Tel. OI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų Ilgos 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jėi ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
j o k a a 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Of». Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 8 
lkl 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso ir bato tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUKAS

GYDYTOJAS IR CfllfeURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUanoe 6-1811
DR. VVALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad- 12-8 vai. p.p.. trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IREHA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MKD.JAL BUILDING 
7156 Soutb VVestern Avenne 

Pirmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2910

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71at Street 
Telef. HEmlock 6-8545 

(Otlao lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma 

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 83rd Street

Valandos: pirm., ketv.. fi—8 vai.,
antrad, lr penkt. 1—4. vai. 

Prllmlnšja tik susitarus

I

• Redakcija dirba kasdien 3 
8:30 — 4:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- 5
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- B 
niais — 8:30 — 12:00. 2

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6.9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71at Street

(7l-os Lr Campbell Ave kampas) 
Vai kasdisr D 11 ryto tr 4 ‘ « v 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMEZFRI8T8 
Lletiivlškal kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 68rd 84. GR H-7A44

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
“contact lenses”.

Valandos pagal susltarlma 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6.7800; Namu 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandom tik pagal susltarlma. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
Šeštad. 8 v. r. lkl 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso lr rezidendjog*
Priima ligonius tiktai susitarus __

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSL8S IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 7lst Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŽIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, OI

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 889-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. REUanoe 6-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

Valandos: pirm. lr ket nuo 18 vai 
lkl 2 vai. p.p. Lr nuo T Iki 8 v. vak. 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 val. p.p
lr vakarais pagal susltarlma-

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 VV. Tlst Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2-—8 v, v., penktad 10—1] 
v. r., 8-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. v* 
karo. 8ekmad. Lr trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 6-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. l« 
penkt nuo 2 lkl 4 vai. tr nuo 6 iki I 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimų..

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja Ugonlus tik snattaras
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v 

Trečiad. lr šeštad. uždarytą
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 va 
vak., penkt lr šeštad. 2—-4 popli 

lr kitu laiku pagal susitarimą,

Tel. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-S16O

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeat 7lBt Street 
Vai.: 2 Lkl 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 V. V. 

Treč. *«• šeštad. pagal sualtarlma

Ofiso tel. 767-2141. Namų 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
gydytojas m chirurgas 

6449 So. Pulasld Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad., 1-4 
Lr fi-8 Vi v. ketvirt. M v.-

tentais 11-1 vai. popiet.



Kitataučiai svečiai ir

KULTŪRINGUMAS MŪSŲ 

PARENGIMUOSE
Lietuviai ateiviai kaskart 

stipriau atsistoja šiame konJti- 
nente. Jau mes turime žmonių 
ir universitetų profesūros tar
pe, ir ligoninių vadovybės kad
ruose, ir amerikiečių laikraščių 
redakcijų štabuose, ir finan
sinėse įstaigose ir pramonės 
egzekutyvinio personalo tarpe.

Lietuviai, būdami gabūs, pa
reigingi ir bičiuliški, laimi vis 
daugiau draugų sau, mūsų tau 
tai ir Lietuvos laisvinimo rei
kalui. Įtakinsrųių lietuvių kvie
čiami visa eilė amerikiečių pir
maujančių politikoje, literatū
roje, mene. moksle, atvyksta 
į lietuvių parengimus, ir tai jau 
nebe kaip stebėtojai, bet kaip 
aktyvūs programos pildytoiai, 
kalbėtojai ir panašiai. Tuo mes 
turime tik džiaugtis ir kuo dau 
giau įtakingų kitataučių i mū
sų iškilesnius parengimus į- 
traukti.

*
Tačiau atsikvietimas tokio 

įtakingo lietuvių tautos drau
go uždeda mums ir kai kurias 
pareigas. Svarbiausia, kad jis 
mūsų parengimą apleisdamas 
jaustųsi didesniu lietuvių tau
tos draugu, nesijaustų igno
ruojamas ir nebūtų atstumia
mas. Ir, va, šitame punkte ne 
visada mes egzaminą išlaiko
me. Povojingiausių momentų 
būna su kalbėtojais. Dar pusė 
bėdos, kai būna koks susirin
kimas, mitingas, kur žmonės 
sėdi suoluose ir neturi nieko 
kito veikti, kaip tik klausytis 
į estradą išvestų žmonių. Bet 
žymiai blogiau, jeigu kitatau
tis kalbėtojas, svečias yra pa
kviečiamas į tokius masinius 
pietus, vakarienę, kur lietuviai 
susėdę prie vaišių stalų.

Šitokiose aplinkybėse mūsiš
kius dažnai pagauna kermo
šinė nuotaika, ima vieni su ki
tais dalii tis įspūdžiais, kalbė
tis. Taip įsismagina, kad ne- 
bepajunta, kaip garbingas sve
čias kita Lautis pakviečiamas 
prabilti į susirinkusius lietu
vius. Svečias, pasiruošęs tarti 
šiltą žodį, ima pastebėti, kad 
didžioji susirinkusių lietuvių 
dali3 to jo žodžio neklauso, 
juo nesidomi, savo tarpe šen- 
kučiuoiasj, trukdydami jo kal
bą, tiesiog jį ignoruodami.

*
Ar galima būtų stebėtis, jei

gu po lokio priėmimo toks 
įtakingas mūsų svečias išeis 
su mažesnėmis simpatijomis 
lietuviams, negu jas turėjo 
ateidamas? Juk savo šitokiu 
nemandagumu mes tiesiog at
stumiame tuos žmones, kurie 
mums yra prielankūs, kurie 
mūsų tautos likimine tragedi
ja sielojasi, kurie yra pasi
ruošę mums padėti. Tai jau 
ženklas ne tik mūsiškių ne
takto, bet tiesiog neišauklėji- 
mo, ir to liudininkais būna 
rinktiniai šios šalies žmonės,

Spaudoj ir gyvenime

DIAGNOZĖ IR VAISTAI
Energingas mūsų kultūrininkas, 

visuomenininkas ir politinis veikė
jas dr. Algirdas Budreckis, pats bū
damas iš jaunesniųjų, rūpinasi lie
tuviškojo atžalyno likimu. Sayo pa
skaitoje, skaitytoje Baltimorėje va
sario 23 d. (paskaitos ištraukos at
spausdintos “Dirvoje” Nr. 18) jis 
atkreipia dėmesį į krizės reiškinius 
mūsų jaunimo tarpe: jie nekalba 
lietuviškai savo tarpe, juose išblė
sęs idealizmas ir kai kurie klausia: 
“What are you fighting for? Lithu- 
ania is a lošt cause”; tėvai pritin
gi žodžiu ir pavyzdžiu perduoti vai
kams lietuvišką dvasią; jaunos šei
mos, jaunimas negauna impulso iš 
lietuviškos visuomenės; jaunimas 
daugumoj ieško pasismaginimo; he
donizmas ir komfortas vilioja ne vie
ną iš vyresnios kartos, o tai per
siduoda ir jaunimui; nėra šokių, 
užsiėmimų jaunimui ir juos įtrau
kia kitataučiai; vyresnieji neranda

tuo būdu būdami priversti pa
keisti 'igi šiol turėtą skaidrią 
nuomonę apie lietuvius.

Blogiausia, kai tokia plepa
luose įsisiūbavusi minia nebe- 
paiso net ir rengėjų perspėji
mo, kurie vaikščiodami tarp 
stalu bandė publiką nutildyti. 
Svečias rai stelbi, mato ir, kai 
priminimai nebegelbsti. jis ima 
manyti, kad tai jau nėbe pap
rastas užsimiršimas, o igno
ravimas. Ir tas viskas išeina 
mūsų nenaudai. Šituo atžviluriu 
mūsų publika turėtu būti dau
giau auklėdama ir dažnesni 
priminimai spaudoje ar ir susi
rinkimuose yra ne tik pateisi
nami, be t ir reikalingi.

*
Kas liečia mūsų muzikinius 

parengimus, apskritai lietuviai 
būna gana kultūringi ir su dė
mesiu klausosi instrumetnimo 
koncerto, solistų, chorų išpil
domų dainų. Daugumoje vv- 
rauia susikaupimo tvia. Bet 
ir čia pasitaiko kumučiu. ku
rios ima čia pat įspūdžiais 
dalintis ir kitiems trukdvti su
sikaupimo dėmėsi ir muzikini 
pasibėrė ūmą. Šitoksai kalbėji
masis yra išsidavimas. kad 
neturima nei reikiamo muziki
nio supratimo, nei būtino kul
tūrinio išsiauklėjimo, pagaliau 
— nė paprasto mandagumo. 
Kain srali jaustis solistas ka
da išėies scenon nedali sujauk
ti. kada publika nurims, ar, 
kai paties koncerto mėtų. duo
damas tai. ką gali geriausio, 
jis mato. kad atsiranda tokiu, 
kurie ne tik patvs nesidomi, 
bet ir kitiems kliudo.

*
Daugelis mūsų solistų, mu

ziku yra dideli idealistai. Jie 
ateina scenon negaudami jiems 
normaliai turinčio priklausyti 
honoraro. Tai jie bent gi turi 
teise laukti, kad jų meniškoms 
pastangoms, jų altruistiniam 
no ai šventimui bus parodytas 
reikiamas dėmesvs, suprati
mas bei įvertinimas.

Blogiausia, kai tėvai atsive
da mažus vaikus ir duoda va
lią jiems lakstyti po salę pa
čiu programos pildymo metu, 
šokinėti palei sceną ir tuo kliu
dyti programos vykdvtoįams 
bei nervinti klausytojus. Šito
kie vaikai ir jiems toksai va
lios davimas siausti programos 
pildvmo metu yra akivaizdus 
liudijimas, kaip patys tėvai y- 
ra mažos meninės kultūros, o 
net ir mažo išauklėjimo. Ačiū 
Dievui, kad tokių mažai turi
me ir jų skaičius nuolat ma
žėja.

Mes keliame reikalavimus 
kalbėtojui, solistui, muzikui, 
aktoriui, kopiantiems į sceną, 
j estradą, tačiau atminkime, 
kad yra tam tikri mandagu
mo ir kultūringumo reikalavi
mai ir parengimo dalyviams, 
pačiai publikai. J. Pr.

laiko nuoširdžiai išsikalbėti su jau
nimu; tušti patriotizmo šūkiai jo 
nevilioja; jaunimo organizacijos gi 
merdi; nėra jaunimo centrų ir jiem 
vadovų; šiandien kitoks tempera
mentas ■— jaunimas nemėgsta verk
šlenimo; trūksta jaunimui pritaiky
tos reklamos, kuri jj įtrauktų.

Iškėlęs šias negeroves, dr. Bud
reckis ragina vyresniuosius: parink
ti lietuviškus vardus naujagimiams, 
tas jiems visada primins, kad yra 
lietuviai; pamokyti jaunimą lietuviš
kų dainelių; papasakoti jaunimui 
apie šių dienų Lietuvos vargus, 
partizanų auką, Lietuvos laimėji
mus; patys tėvai turi įvesti vaikus 
j lietuvišką skaitybą; jų kambarius 
puošti lietuviškomis nuotraukomis, 
žemėlapiais; knygų lentynoje turė
tų būti Lietuvos istorija, anglų — 
lietuvių žodynas; namuose kalbė
tis tik lietuviškai; įkalbinti (ne pri
versti) vaikus įsirašyti į lietuviškas

Amerikiečiai kariai išlipa iš lėktuvo netoli Seulo, Pietų Korėjoj, po to kai jie buvo permesti iš Amerikos Ft. 
Bragg, N. C., j Korėją, vykdant vadinamą karių permetimo operaciją “Operation Focus Retina”. Manevrai 
vykdomi norint parodyti, kad Amerika gintų tuos kraštus.

PRIEŠTARAVIMAI JAV ŪKYJE
Ar pavyks pažaboti infliaciją. Ūkinio

Jau kurį metą infliacijos spau 
[ dimą turi pakelti žymi dalis 
krašto gyventojų. Iš infliacijos 
pasipelno tik galintys kainų (ki
limą perskelti vartotojams.

Vyriausybė praėjusiais me
tais padarė kelis žygius kovoti 
prieš infliaciją. Padidintais mo
kesčiais kiek apkarpė gyvento
jų perkamąją galią. Federalinis 
bankas pakėlė diskonto palūka
nas ir nežymiai suvaržė kredi
tus bankams.

Tuo pat metu prezidentui, se
natoriams ir eilei tarnautojų 
pakėlė atlyginimus, šį pavyzdį 
pasekė miestų administracija. 
Miestų savivaldybės tolydžio ė- 
mė kelti tarifus už įvairius pa
tarnavimus ir nekilnojamo tur
to mokesčius. Darbininkų są
jungos, ne žiūrėjusios į vyriau
sybės prieštaraujančią politiką, 
darbdaviams kelia naujus rei
kalavimus. Vyriausybė deda pa
stangas užgniaužti kai kuriuos 
streikus, turinčius didesnės įta
kos į krašto ūkį.

Karas skatina infliaciją
Kiekvienas karas skatina in

fliaciją. Vietnamo karas užsi
tęsia ne tik dėl politinių sume
timų, bet ir dėl spaudimo besi- 
pelnaneių iš šios nelemties.

Vietnamo karas žymiai ap
karpo tautos ūkį, jo pajamas. 
Ateinančių metų biudžete išlai-

jaunimo organizacijas; reikalui 
sant kreiptis į vaikus, kad 
taučiams politikams, 
kams, spaudai parašytų laiškus, gi
nant Lietuvos reikalą.

Dr. Budreckio padrytoji mūsų 
atžalyno negerovių diagnozė ir jo 
siūlomos priemonės vertos apsvars
tyti ir vykdyti. J.. Daugi.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

41
— Ačiū už komplimentą. Aš turėčiau į jus ma

žytį prašymą.
— Pavyzdžiui?
— Nevadink manęs panele von Gropp, prašau,— 

pasakė ji negarsiai ir šypsodamasi.
— Tai yra draudžiama? — pasakė jis šaltai.
— Taip, ponas Budry, tai yra draudžiama, ir tik 

jums, — ji vis šypsojosi.
— Taip kaip aš turiu į jus kreiptis?
— Vadink mane Charlotte. Tai man labiau pa

tiks. Pažadi?
— Aš nežinau, — jis galvojo.
— Na, bet kaip jums sekasi toje pabėgėlių stovyk

loje? — ji staiga pakeitė temą, — kaip laikosi jūsų se
suo ir motina? Kaip jaučiasi ponas Fernandez?

— Ačiū, šeima laikosi gerai. Fernandez kartais svei
kas, kartais serga. Jūs gi žinote jį. Tiesa, panele von 
Gropp, mus aplankė ponas Wood.

— Ar užmiršote, ko aš jūsų prašiau? — ji žvilg
terėjo į jį tvirtu žvilgsniu.

— Atsiprašau, panele Charlotte, — nusijuokė jis.
— O taip jau daug geriau. Sakote buvo apsilan

ką ponas Wood?

GEDIMINAS GALVA

dos Vietnamo karui buvo suma
žintos, o krašto apsaugos sekre 
torius grįžęs iš Vietnamo pasiū
lė šių metų išlaidas karui padi
dinti.

Jau praėjusiais metais pada
ryti pirtnieji žygiai Vietnamo 
karui užbaigti. Pasitarimai Pa
ryžiuje neteikia vilčių, kad ša
lys greitai susitartų. Karo už- 
sitęsimas sunkina vyriausybei 
pažaboti infliaciją ir įgyvendin
ti kai kurias svarbias reformas 
krašte.

Jei Vietnamo karas nebus už
baigtas, vyriausybės pastangos 
kovoti prieš infliaciją vargu bus 
sėkmingos. Praėjusiais metais 
kainos pak’lo 4%, šiais metais 
dabar naudojamomis priemonė
mis kainų kilimas būtų suma
žintas tik 1%, bes jis siektų 
3 procentus.

Atoslūgio ženklai
Šiame krašte yra. daugelis 

prieštaraujančių ženklų. Nepai
sant kredito pabrangimo, padi
dėjo paskolos namams statyti 
ir išsimokėtinai prekėms pirk
ti. Dirbančiųjų skaičius auga.

Svarbiausias veiksnys — tau
tos pajamų mažėjimas pasireiš
kė jau praėjusių metų paskuti
niame ketvirtyje. Padidinti mo
kesčiai, ypač šių metų pirmai
siais mėnesiais ,turėjo įtakos į 
mažmenų prekybos apyvartą.

Nepaisant pbeno gamybos di-
e-

jie kita-1
laikraštinin- į dėjimo, pramonės gamybos ro

diklių kilimo, šiais metais numa-
tomos didesnės namų statybos 
ir mažo bedarbių skaičiaus bir
žose. Pradedant gruodžio mė
nesiu, pasireiškė žymus nervuo- 
tumas, atoslūgio ženklas.

atoslūgio ženklai

Daugelio įmonių akcijų vertė 
krito. Spekuliacija sumažėjo. 
Wallstreeto ir kitose biržose pa
darė įtakos valstybės biudžeto 
apkarpymas, mažesnis viešojo 
kapitalo įdėjimas į krašto ūkį, 
mokesčių pakėlimo pratęsimas 
ir kredito suvaržymas. Palūka
nų pakėlimas palietė ir speku
liuojančius biržose. Akcijų pir
kėjai 1967. m. sausio mėn. iki 
1968 m. liepos mėn. įsiskolino
1.8 bil. dolerių. Akcijas perkan
čių fondų likvidavimas taip pat 
sumažėjęs, nes jie kasoje gry
nais pinigais teturi 6% įdėto 
kapitalo, kai prieš 9 mėnesius 
jų gryni pinigai siekė 9,3%.

Rimtos kapitalo įdėjimo įmo
nės šiuo metu pataria peržiūrėti 
turimas akcijas ir ypač susilai
kyti buvusios spekuliacijos bir
žose.

Atviri klausimai
Šiuo metu galimi tenkintis 

tik spėliojimais apie kai kuriuos 
veiksnius, turinčius didelės įta
kos į krašte ūkio raidą. Niekas 
negali pasakyti, kada bus pasi
rašyta taikos sutartis Vietna
mo karui užbaigt’ Neturime 
rimto pagrindo tvirtinti, kad 
neiškils nauji vietinio pobūdžio 
karai, kurie pareikalautų JAV 
ūkinės paramos, jei ne ameri
kiečių kraujo. Negalima laikyti 
ir rimtų {staigų rimtais spėlio
jimais, kad šių metų viduryje 
Federalinis bankas palengvins 
kredito sąlygas, o vyriausybė 
ateinančių metų pradžioje pa
naikins papildomus mokesčius. 
Spėliotojai pamiršta esminį rei
kalą — infliacijos apvaldymą. 
Jei JAV vyriausybei nepavyks 
apvaldyti infliacijos, išeiti iš už
burto rato, kai darbininkai rei-

— Taip, todėl aš ir čia atėjau. Bet ponas Fernandez 
ir aš esame labai nustebinti. Ponas Fernandez mane čia 
siuntė specialia misija.

—- Aš esu nustebinta taip pat. Kas gi per misija, 
ponas Budry?

— Tą pačią dieną, kai ponas Wood aplankė jus 
ir mus...

— Aš žinau. Aš pasakiau jam, kad jūs esate sto
vykloj. Atsiprašau, kad aš jus pertraukiau. Aš norėjau 
pasiūlyti, ar nenorėtumėte truputį pasivaikščioti, kaip 
jau anksčiau esame darę?

— Su malonumu, panele von Gropp.
— Nevadink manęs taip. Jeigu sutinki, tai eina

me. Šiandien yra saulėta diena ir šis kambarys man 
persiauras. Aš tau norėčiau parodyti naują vietą. Jūs 
nesate ten buvę. Einam.

Jie išėjo iš namų ir pasuko kaimo gatvelėm Rug
piūčio saulė maloniai metė šiltus spindulius. Kalnai 
spindėjo kaip gyvas, žalias paveikslas. Tik siaura juosta 
tiršto rūko juosė pakalnę.

Jie pasiekė lauko keliuką.
— Pomeranijoj aš visada mėgdavau ilgus pasivaikš 

čiojimus, — pradėjo pokalbį mergina, — kiekvieną die
ną aš suvaikščiodavau penketą ar šešetą kilometrų. Bet, 
atsiprašau, aš pertraukiau jūsų pasakojimą. Taip, ponas 
Wood tą dieną buvo tikrai puikios nuotaikos. Jis buvo 
pilnas entuziazmo. Jūs negalite to ir įsivaizduoti. Jis at
gabeno daug dovanų man ir visai Gunz šeimai. Hilder
garde buvo sužavėta. Aš manau, kad ji jį įsimylėjo.

— Ne, panele Charlotte, ponas Wood visai Hilder- 
gardės neužsiminė. Priešingai, jis daugiausia kalbėjo apie 
jus ir nustebino mane ir Fernandezą.

— Kuo galėjo nustebinti? — ji paklausė. — Labai 
Įdomu.

JUGOSLAVIJOS PARTIJOS 
NAUJA TEORIJA

Jaunieji komunistai (nori daugiau laisvės 

K. TAUTKUS
Tautinio komunizmo pradi

ninke laikoma Jugoslavijos ko- 
' munistų partija. Jugoslavijos 
diktatorius ir partijos vadas 
maršalas Tito tautinio komuniz
mo samprata 1948 metais lie
pos mėnesį atsuko Maskvos dik
tatoriui Stalinui nugarą, atsi
kratė jo globos, sulaužė komu
nistinės ideologijos klusnumo 
principą. Tą žingsnį Tito galė
jo padaryti dėl to, kad jo užnu
garyje vieningai stovėjo, prita
rė ir rėmė krašto komunistų 
partija. Jugoslavijos tautinio 
komunizmo dvasia, jos imlumas, 
nors Maskvos buvo pasmerktas 
ir pavadintas erezija, po Stali
no mirties privertė diktatorių 
Chruščiovą pasmerkti “vieno 
asmens kultą”, diktatoriaus dar 
bus apvainikuoti kriminalisto 
vainiku, savo režimui pasirinkti 
nuosaikesnę kryptį. Ir dabarti
niai Maskvos diktatoriai — Brež 
nevas ir Kosyginas — negali 
ir galvoti apie pakeitimą nuo
saikesnio režimo į Stalino eros 
laiku.
Jaunesnė karta įsigali partijoje

Londono laikraštis “Econo- 
mist” rašė, kad Jugoslavijos 
komunistų partijos senoji gvar
dija pakeičiama jaunesnės kar
tos žmonėmis. Prieš devintąjį 
Julgoslavijos komunistų parti
jos kongresą, prasidėjusį kovo 
11 d. Belgrade, valstybės sosti
nėje, buvo perrenkami šeši at
skiri partijos centro komitetai. 
Kroatijos komunistų partijos 
centro komitete buvo 111 narių. 
Kroatijos komunistų partija 
centro komiteto narių skaičių 
sumažino iki 65. Per rinkimus 
seno centro komiteto 66 nariai 
rinkimus pralaimėjo. Tik 18 se
nų centro komiteto narių buvo 
perrinkti. Jaunesnės kartos ir 
liberalinės krypties buvo išrink
ti 47 nariai. Bosnijos ir Herco
govinos partijos centro komite
te buvo po 103 narius. Per rinki
mus iš senų centro komiteto na
rių buvo perrinkti tik 10. Liku
sieji 35 buvo išrinkti jaunes
nės kartos. Centro komiteto na
rių skaičius iš 103 sumažintas į 
45.

Valdžios galios monopolis.■ ’■ 1
Jugoslavijos komunistų par

tijos prieauglis — jaunesnė kar-

kalauja atlyginimą padidinti ky
lančioms išlaidoms padengti, do
leris gali sulaukti naujų smū
gių krašte ir užsienyje.

Šiais metais JAV ūkis turės 
pergyventi nežymų atoslūgį per
dėtam ūkiniam įsisiūbavimui 
pristabdyti.

— O, jis kalbėjo apie jus labai rimtai. Atvirai, po
nas Wood turi didelius planus.

— Kokie jo planai? — paklausė ji ramiai, žiūrėda
ma į kalnus.

— Tai buvo mums sensacija. Trumpai, jis yra nu
matęs jus pasiimti į Ameriką.

— O, tai tikrai įdomu.
— Ir jis pasakojo, kad nugabens jus savo motinai, 

kažkur Pennsylvanijoj, ir jus ves.
— Ką? — ji sušuko ir sustojo. Jos veidas pasida

rė šaltas ir išdidus. Po keletos sekundžių ji žemu bal
su ištarė: — Ne, ponas Budry, aš nieko jam tuo reika
lu nesakiau ir nežadėjau.

— Bet jis patikino mus. Mes galvojome, kad jūs 
jam pasižadėjote.

— Ne, aš nieko nežadėjau. Einame, — ji palietė jo 
ranką, — tai atsitiko labai paprastai. Kaip sakiau, jis 
atgabeno gausių dovanų ir staiga atsigręžęs į mane pa
klausė, ar aš nenorėčiau vykti į Ameriką. Aš atsakiau grei 
tai ir juokaudama, be jokios intencijos, taip ponas 
Wood, aš galiu su jumis keliauti. Tai ir viskas. Vėliau aš 
pagalvojau, kad taip pasakyti buvo klaida.

— Ir dabar jis pilnai įsitikinęs, kad tu tapsi jo 
žmona.

— Tai netiesa, ponas Budry. Jis toks malonus vai
kinas, bet jis labai greit pasitiki žmonėmis. Man labai 
gaila. Einame į ten, — ji parodė kalvų link, — aš 
noriu jums parodyti vietą, kuri man labai patinka.

Jie išėjo iš lauko keliuko ir pasuko į siaurą taką. 
Abu pasiekė kalvą.

— Sėskime čia, ponas Budry. Man ši vieta labai 
patinka. Kai aš esu laisva, aš visada čia ateinu.

Jie susėdo.
{Bus daugiau),

ta — senąją partijos gvardiją 
•laiko pavargusia, be energijos, 
išsekusia. Jie kovoja prieš par
tijos valdymo galios monopolį. 
Liberalinės krypties partijos 
jaunuomenė laiko partijos val
dymo galią nusikaltimu ir 
neturinčią jokio teisinio pa
grindo. Jie reikalauja partijos 
valdžios galią panaikinti arba 
drastiškai modifikuoti socializ
mo liberaline kryptimi. Jie ker
tasi su senosios gvardijos na
riais, įpratusiais valdžios galią 
gerbti ir laikyti aukščiau visko, 
kad komunistų partija neturi 
teisės krašto valdymą viena kon 
troliuoti, tvarkyti ir valdyti 
kaip patinka. Jaunimas prime
na, kad partijos nariai krašte 
sudaro mažiausią gyventojų da
lį. O krašto valdymas, konstitu
cine galia, duoda visiems krašto 
gyventojams lygias teises. Tai 
ir krašto valdymas turi būti ne 
mažos dalies, bet daugumos žmo 
nių valia nuspręstas.

Vienos partijos kandidatų pa
statymas rinkimams laikomas 
komedija, komunizmo ideologi
jos išjuokimu. Rinkimuose pri
valo laisvai dalyvauti visi gy
ventojai ir laisvai statyti į val
džią kandidatus, laisvai ir be 
prievartos atiduoti savo balsus 
už pasirinktus ir patikimus kan
didatus.

Kova prasidėjo visu rimtumu 
laisvesnį žingsnį į gyvenimą 
1952 metais. Bet tik žengė kiek 
1966 metais, kai buvo pašalin
tas iš vadų A. Rankovič, kuris 
vadovavo senosios gvardijos 
konservatorių komunistų parti
jos sluoksniams.

Viceadm. Smith, kuris vedė dery
bas su Šiaurės Korėja dėl pagrobto 
amerikiečių laivo Pueblo, teigia, 
kad galimas daiktas jog šiaurės 
Korėja tuo metu norėjo išprovo
kuoti karą.



Mūsų kolonijose
Waukegan, Illinois

Kovo 12 d. “Draugo” 60 nr. 
tilpo iš Waukegan koresponden 
ei ja, kurioje buvo aprašytas mi
nėjimas - koncertas, įvykęs va
sario 22 d. Ši korespondencija 
patiksunama ta prasme: “Prieš 
prasidedant koncertui Illinois 
seimo atstovas J. Conolly per
skaitė Illinois gubernatoriaus 
R. Og:j’ vie proklamaciją, skel
biančią Vasario 16 lietuvių die
na”. “Chorui ir solistams: P. 
Bičkienei ir J. Vazneliui akom
panavo Alvydas Vasaitis, gi so
listei J. Šalnienei — Ida Pet
kus”. “Solistės P. Bičkienė ir 
J. šalnienė ir akomp anatorė I- 
da, Petkus buvo apdovanotos 
raudonų rožių puokštėmis, o 
vyrams: chorvedžiui muzikui 
P. Armonui, solistui J. Vazne- 
liui, akompanatoriui A. Vasai- 
čiui ir tautinių šokių vadovui 
Stasiui Milašiui buvo prisegta 
po baltą rožę”. ks.

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
Š. M. KOVO 3 — BALANDŽIO 3 IMTINAI

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.

Papigintas knygas galima pirkti “Drauge” arba užsakyti paštu, 
kartu prisiunčiant ir pinigus už jas.

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street Chicago, III. 60629

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

TIKYBINIAI RASTAI
Buvo Dabar

SVEIKATA
(Atkelta iš 2 nsl f

yra mažakraujystė, ją pirmiausia 
reikia sutvarkyti, jei nori nuo 
bet kokio reumato bei artričio 
pagyti. Tais vardais žmonės va
dina mažiausia pusę tuzino visai 
skirtingų ligų, skirtingai gydo
mų, o jos visos panašios raume
nų bei sąnarių gėlimus iššau
kia. Jei turi “ponišką ligą” -po
dagrą (ji lygiai tokius pat nusi
skundimus gali sukelti), tai ją 
pirmiausia reikės ir tvarkytis gy
dytojo priežiūroje. O kaip su skai- 
driąja-ar pro ją įstengi paeiti ne
žvilgterėjęs jos pusėn: podagra 
labai skaidrios nemėgsta- tuoj 
pasišiaušia net nuo mažiausios 
taurelės.

Leiskim, kad viską išpildei. 
Turi tik visiems sulauksimą per- 
ankstyvą gyslų kalkėjimą ir dėl 
to gauni mėšlungius, kraujo cir
kuliacijos pakitimus ir kitus,dar 
čia nesuminėtus, negerumus. Tai 
imk dabar vartoti po tris kapsu
les pavalgęs cinko sulfato. Da
bar tas kapsules jau vaistų firma 
Peorijojų, III., gamina po 220 mg. 
kiekvienoje. Tas vaistas vadina
mas ORAZINK. Gydytojui glo
bojant Tamstą, su nauda galėsi 
imti tuos vaistus savo ligai daug 
padėdamas, sau nepakenkdamas. 
Jei esi Chicagoje, tai neišgalėda
mas tų vaistų įsigyti, galėsi kreip
tis į įkurią ALVUDO VAISTŲ 
FONDą Pensininkams, (adresas: 
ALVUDAS, 2319 West Garfield 
Blvd., Chicago, III. 60636), gau
si jų gydytojams duodama savi
kaina.

NUPIRKO KAUKIŲ
Chicagos policija šiomis die

nomis nupirko 5,000 priešduji
nių kaukių.

Dr. L. W. Prasuhn, Lake Shores, 
Chicagos Lake Shore gyvulių ligo
ninėje stebi, kaip eina šuniukas, 
kuriam susisiekimo nelaimėj pa
ralyžuotos paskutinės kojos. Jis 
pirmomis eina, o paskutinės velka
si ant pridėtų ratukų. Šiaip tokius 
šuniukus sunaikina, bet šis palik
tas eksperimentams.

ANGELAI, Frederick von Lama, 1950, Chicago, III. 
50 pusi.................................................................................

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

AUŠROS VARTAI. Kun. J. Prunskis. 1949 m. Minkšti 
viršeliai, 40 pusi...........................................................

DIDŽIOJI PADĖJĖJA, Dr. A. Maceina, švč. Mergelės Ma
rijos būties ir veiklos apmąstymas. Išleido prel. Pr.
M. Juras, Putnam, Conn., 1958 m. 234 psl..................

DIEVAS IR ŽMOGUS. Prel. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. 
Aleksa, Išleido Prel. K. Vasys, Roma, 1953 m. Di
delio formato, 518 pusi..................................................

DORYBES, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, 1932 m. 
“Drauggo” spauda, 192 pusi........................................

ENCIKLIKA, Popiežiaus Leono XIII, Humanum Genus. 
Apie masonus. Išvertė ir išleido K. A. S. 1959 m.

ESU KELEIVIS, Jonas Paskutinis. Tremtinio religinės 
mintys, 85 psl............................................ ............... .........

FATIMA IR MES, Kun. J. Kuzmickis, Kieti viršeliai ir 
aplankas, 1955 m., 255 pusi. Pilnai supažindina skai
tytoją su švenč. P. Marijos apsireiškimu Fatimoje. 
Knyga suskirstyta j 20 skyrių. Vienas iš jų “Fatima 
ir Rusijos atsivertimas”..................................................

DIEVAS SUTVĖRĖJAS, Kun. M. Durickas, 149 pusi. 
GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J. Vaitkevičius. Mąstymai 

kiekvienai metų dienai I tomas. Kieti virš. 464 pusi. 
GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J. Vaitkevičius, II t Mąs

tymai Gavėnios ir velykiniam laikotarpiams. Kieti
viršeliai. 543 pusi.................................................. ............

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, m 
tomas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, kun. dr. J.
Vaitkevičius, MIC., 622 pusi................ ..........................

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV 
tomas, nuo žolinės iki Advento, kun. dr. J. Vaitke
vičius, MIC, 672 pusi........................................................

IŠGANYMO KELIAS - Filiotėja, šv. Pranciškaus Salezas. 
Naują laidą paruošė kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC,
336 psl....................................................................................

JĖZUS KRISTUS —PASAULIO IŠGELBĖTOJAS, Vysk. 
P. Būčys, MIC. “Draugo” spausdinta® 1930 m., 514
pusi., kieti drobiniai viršeliai, paauks. raidės...........

KRISTAUS KANČIA. Pagal Dievo tarnaitės Onos Kotry
nos Emmerich regėjimus, surašyta Klemenso Bren- 
tano, j liet. kalbą vertė J. Talmantas iš 15-to leidi
mo. Stebėtinai aiškiai ir smukmenišai surašyti 
vienuolės Emmerich apreiškimai bei regėjimai ir 
skaitytojas su įsijautimu pergyvena Kristaus Kan
čios kelią. "Draugo” spaustuvė, 1959 m. 349 pusi. . 

KUNIČAS DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE. M. 
Krupavičius. Knyga tinka kunigams vienuoliams ir 
pasauliečiams, norintiems susipažinti su kunigo 
pareigomis ir jo uždaviniais bei pasauliečių parei
gomis kunigo atžvilgiu. L. K. Klubo leidinys 1961, m.

720 psl Kaina .......... .............. ...................... ..
MARIJA DANGUJE IR ŽEMEJE, Vyskupas Vincentas 

Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms.
L. Knygos Klubo leidinys, 1956 m., 142 pusi. Viršelis
ir aplankas Jono Pilipausko. Kaina ....................... ..

MARIJOS APSIREIŠKIMAS ŠILUVOJE, Juozas Budzei- 
ka, MIC, Marianapolis, 1953 m. 46 pusi......................

MARIJA MUMS KALBA, Kun. J. Kuzmickis. Knygoje 
yra aprašytos Svč. Marijos šventovės Lietuvoje: 
Aušros Vartai, Pažaislis, Žemaičių Kalvarija, Ver
kianti Šiluvos Marija, Švč. Marija Girkalnyje ir ki
tos Švč. Marijos apsireiškimo vietos. Kieti viršeliai 
ir aplankas. 1954 m. 160 psl. ................. ..............

MARIJOS SEKIMAS. Tomas Kempietis. Vertė Petras P. 
Cinikas, M.I.C. Draugo leidinys, 1964 m. Kieti virš.

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, 
Liet. Spaudos Draugija, 128 pusi. .. ......................

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Kun. J. Vaiš
nora, MIC. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
leidinys, Roma, 1958 m. Didesnio formato, 445 pusi. 
Knyga yra padalinta į 2 dalis. I-je dalyje: Litur
ginis Marijos garbinimas, Bendruomeninis Marijos 
garbinimas ir Liaudies pamaldumas į Mariją. H-oje 
dalyje: Marijos Vardo bažnyčios. Stebuklingieji Ma
rijos paveikslai ir Marijos šventovės Lietuvoje, ku
rių yra paduota net 52 vietovės ............................... ....

MACIAU DIEVO TARNĄ. J. Vaišnora. Atsiminimai. Au
toriaus pažintis su Dievo Tarnu Arkiv. Jurgiu Matu- 
laič'u. Tėvų Marijonų leidinys 1962 m., 31 pusi. ..

MEILES UGNIS. Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. Spau
dė “Draugo” spaustuvė 1961 m. 360 pusi. ...............

MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI, kun. W. Alexander, 1921 
190 pusi, ....................................................................

MOTINA GAILESTINGOJI, kun. dr. Juozas Prunskis. 
Knygoje yra 31 skyrius, pritaikytas kiekvienai ge
gužės mėnesio dienai. Pabaigoje yra Švč. Mergelės 
Marijos Litanija ir kitos reikalingos maldos. Liet 
Knyvos Klubo leidinys, 1957 m., 117 pusi. ....

MOTINA IR MOKYTOJA, šv. Tėvas Jonas XXŪI En
ciklika (“Mater et Magistrą”), ši enciklika apie so 
cialinio klausimo pažangą krikščioniško mokslo, švie
soje. L. K. Klubo leidinys 1962 m. 114 pusi..............

PASISEKIMO PASLAPTIS, Dom, J. B. Chautard, O.C.R. 
Knygelė turi dar ir antrą pavadinimą — Melskis ir 
apaštalauk. Iš prancūzų kalbos išvertė Kauno Met
ropolijos Kunigų Seminarijos Maldos Apaštalavimo 
Būrelis. 1938 m. 186 pusi. Minkštais viršeliais..........

PAŽVELKIME Į MARIJĄ, Prel. Dr. F. Bartkus, Lietuvių 
Saleziečių leidinys, Roma, 1954 m. 260 pusi., kie
tais viršeliais. Kaina ......................... ..............................

POPIEŽIAUS ENCIKLIKOS, 1949 metais, Lux leidinys.
632 pusi. Minkštais viršeliais .......................................
Kietais viršeliais ............................................................

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ, Prel. P.
M. Juras, 1927 m., 112 pusi......................................... ..

PSALMYNAS — PSALMIŲ KNYGA. Arkiv. J. Skvirec
kas, 1949 m. Lux leidinys, 224 pusi. Kietais virš. ..

SAULES GIESME, Antanag Maceina, šventasis Pran
ciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauk
lys. Išleido prel. Pr. M. Juras. 1954 m. 454 pusi. 
Kietais viršel. ir aplanku Telesf. Valiaus. Laimėjęs
1952 m. “Aidų” mokslo premija. Kiet. virš..................
Minkštais viršeliais ........................................................
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<KELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalo
moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršelis 
oail. T. Valius. Išleido Immaculata Press, Putnam, 

’-onn., 1957 m. 150 pusi................................................
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, Kun. K. Matulaitis, MIC, Ma

rijonų Vienuolija Amerikoje 1949 m. 714 pusi..........
ŠV. TERESE VAIKELIO JĖZAUS, Dr. V. Padolskis, 

1927 m. “Draugas”, 112 pusi........................................
ŠVENTOJI AUKA, fotogr. Alg. Kezys, S.J. Maldų vertė

jas Br. Markaitis, S.J........................................................
ŠVENTOJI VALANDA nakties adoracijai namuose. Pa

ruošė Kun. Mateo Crawley-Boevey. Vertė M. Pu- 
lauskas, MIC. Išleido Tėvai Marijonai, Chicago, III., 
1958 m. 63 pusi...................................................................

TfiVAS PIJUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Ku
nigų Marijonų Seminarijos leidinys, 1955 m. 152 psl.

TRISDEŠIMT MEILES ŽODŽIŲ. Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Gyvenimo temomis Kristaus dvasioje. Kny
ga turi įžangą ir 30 skyrių. Tinka birželio mėnesiui, 
kuris skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui, bet įdo
mi skaityti ir kitu laiku. Liet. Knygos Klubo leidi
nys. 1957 m. 168 pusi.......................................................

VERKIANTI DIEVO MOTINA SIRAKŪZUOSE, Kan. 
Dr. O. Musumeci, vertė M. Pulauskaa, MIC. 1957 m. 
108 pusi.............................................................. ..................

VYRAI KLYSTKELIUOS. Dr. J. Prunskis. šis veika
las atskleidžia intymius istorinių žmonių vidaus iš- 
gyve’ūmus, sielos kovas ir tikrąjį džiaugsmą, suradus 
gyvenimo prasmę ir amžinųjų tiesų žavumą. L. K.
Klubo leidinys 5962 m. 307 pusi...............................

ISTORIJA, FILOSOFIJA. MOKSLAI

1
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, V. Baravykas 

583 pusi.................................................................................
ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA LIETUVIAMS. Išleido
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DABARTINES LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, išleistas 
vadovaujant mūsų didžiajam kalbininkui prof. J. 
Balčikoniui. Žodynas turi apie 45.000 žodžių, su žo
džių paaiškinimais, kalbiniais pavyzdžiais, kirčiavimo, 
linksniuočių ir asmenuočių atžymėjimais. žodynas

DABARTIES SUTEMOSE, Br. Zumeris. Žvilgsnis į da
barties laikotarpį krikščionybės šviesoje, 187 psl......

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir

JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas Šlapelis, Studija apie me
ną ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų 
kalbomis. Virš 20 J. Pautieniaus pieštų paveikslų. 
Didelio formato. Teksto 87 pusi. L. Knygų Klubo

KELIONE PO EUROPĄ. Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928 m.
18 pusi..................................................................................

KETURI GANYTOJAI, Mykolas Vaitkus. Atsiminimai 
apie arkiv. J. Matulevičių, P. Karevičių, J. Skvirec
ką ir vysk. P. Bučį. Liet. Knygos Klubas, 1960, 180 
pusi. ............................................................ ............

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J., “Laiko” 
leidinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 met., 152 
pusi. ............................................................................

KOVOS METAI DEL SAVOSIOS SPAUDOS, Redagavo 
Kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, Petras Jonikas, Juo
zas Švaistas Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenės Chi- , 
cagos Apyg. leidinys. Išleista talkininkaujant Liet.
Knygos Klubui. Autoriai: K. J. Avižonis, kun. V. J. 
Bagdanavičius, MIC, prof. V. Biržiška, K. J. Čegins
kas, D. Lipčiūtė Augienė, Dr. J. Matusas, Dr. J.
Prunskis, X Sangaila, Vyt. Sirvydas, Dr. V. Sruogie
nė. Viršelis dail. Jono Pilipausko. 1958 m. 367 psl. $5.00 $3.75

KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE, V. Bagdanavičius.
Tautosakinė - teologinė studija, I d., 262 psl........... $3.00 $2.25

LIETUVIŲ CHICAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidi
nys. Redagavo A. Vilainis - Šidlauskas, 244 psl. .. $3.50 $2.65

LIETUVOS ISTORIJA, V. Daugirdaitė - Sruogienė,
406 pusi.............................................. ................................. $6.00 $4.50

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS. Paulius Galaunė. Antra
sis leidimas. Išleido J. Karvelis 1956 m. 350 pusi. 31 
pieš. tekste. 43 ant atskirų lapų. Didelio formato.
Kieti viršeliai .................................................... $8.50 $6,40

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA, M. Krupavičius. Saleziečių 
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. ................................. ...................... $2.00 $1.50

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 profesores. Išleista 1957 m. 175 
puslapių. .................................................................... $2.50 $1.90

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininkų pasisakymų rinki
nys. Redagavo dr. Juozas Prunskis. Aplankas dail.
Jono Pilipausko. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas,
Chicago, 1958 m. 352 psl................................................ $3.50 $2.65

MISTINIAME SODE. Atsiminimai, Mykolas Vaitkus.
“Immaculata”, 1957 m., 207 pusi............................... $3.00 $2.25

MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS, P Maldei- 
kis. Atspaudas iš L K. M. Akademijos Metraščio II to
mo 1966, 142 pusi., minkšti viršeliai.............................. $2.50 $1.90

NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva, M.I.C. Tėvų Ma
rijonų 50 metų veikla Amerikoje. Spaudė Draugo 
spaustuvė, 1964 m. Minkšti viršeliai, 351 pusi.......... $3.50 $2.65

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, 111, su žemė
lapiais, 237 pusi................................................................. $2.50 $1.90

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 ................... $5.00 $3.75

PADANGIŲ KELIAI. Kun. Pr. Vaseris. Turinys: Padan
gių mechanika, planetos ir žvaigždės. Autoriaus lei
dinys 1962 m. Australijoje. Minkšti viršeliai. 74 pusi. $1.30 $1.00

PANEVĖŽYS. Redagavo Juozas Masilionis ir redakc. ko
misija. Monografija. Išleido Panevėžiečių Klubas, tal
kininkaujant Liet. Knygos Klubui. Knygoje daug 
įdomių geografinių ir istorinių žinių apie miestą ir 
plačiąsias apylinkes. Gausiai iliustruota, 432 pusi., 
minkšt. virš.......................................................................... $6.50 $4.90

RAUDONASIS SIAUBAS, Sabik-Vogulov. Vertė A V.,
išleido 1953 m. “Dobilas”, 103 pusi........................... $1.25 $0.95

RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE, Alf šeš- 
plaukis. Atspaudas iš K. M. Akademijos Metraščio 
III t. 133-220 psl................................................................

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

TAUTOS PRAEITIS. Istorijos ir gretimųjų sričių nepe
riodinis žurnalas. 1963 m. baigtas leisti I tomas. 
Tomą sudarančios knygos: 1, 2, 3 ir4, nėra įriš
tos į vieną knygą. I tomo knygos sudaro 659 psl.
minkšti viršeliai ........................................................
Atskiros knygos ........................................................

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$10.00 $7.50 
$3.00 $2.25

•TAUTOS PRAEITIS. Redaktorius J. Dainauskas. Istorijos 
ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. 1964 m. 
Tomas II knyga 1(5). Minkšti virš., 108 pusi..........

TAUTOS PRAEITIS. Redaktorius J. Dainauskas. Istorijos
ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas, 1965 m. To
mas H, knyga 2 (6), minkšt. virš. 244 pusi..............

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

VALGIŲ GAMINIMAS, E. Drąsutienė, O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. šližienė. Išleido J. Karvelis, 
Chicaga. 546 pusi..............................................................

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

ŽMOGUS BE DIEVO, Dr. Juozo Girniaus. Laimėjęs Aidų 
premiją. Veikalas skirtas ne teisti žmogui be Dievo, 
o jam padėti. 564 pusi. ĮLaisvę fondas, 1964 met.

GROŽINIAI RAŠTAI
1

AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. Eilėraščiai. 
Liet. Knygų Klubo leidinys, 1956 m., 70 pusi. •...

ALTORIŲ ŠEŠELY. V. Mykolaitis Putinas. 3-jų dalių ro
manas vienoje knygoje. Kieti viršeliai .:...................

AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vi
lainis. Nemuno leidinys, 1953 m. 166 psl...................

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

ANNA KARENINA, HI ir IV tomas. L. N. Tolstojus. 
Vertė Pr Povilaitis. 1954 m. 384 pusi. ...................,.

APIE LAIKĄ IR ŽMONES, Jonas Aistis, Terros leidi
nys, 1954 m. 252 pusi. Kietais viršeliais ...................

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.

AUKSO ŽĄSIS, Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakiška trijų

$5.00 $3.75

$5.00 $3.75

$2.00 $1.50

$7.50 $5 50

$3.50 $2.65

$5.50 $4.13

Buvo Dabar

$1.00 $0.75

$6.00 $4.50

$2.00 $1.50

$4.00 $3.00

$3.75 $2.80

$3.00 $2.25

$4.00 $3.00

$1.00 $0.75

$1.25 $0.95

ii-
$2.00 $1.50

$3.50 $2.65

$2.25 $1.70

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$1.25 $0.95
$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$1.00 $0.75

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$2.00 $1.50

$1.75 $1.3F

$1.80 $1.30

$2.50 $1.90

1 ■
$3.50 $2.65

$2.50 $1.90

$0.70 $0.5F

$2.50 $190

$2.00 $1.50
j

$3.00 $2.25

$8.00 $2.25

$3.50 $2.65

$3.50
►

$2.60

$2.50 $1.90
$1.25 $0.95
$2.50 $1.90

$5.00 $3.75

$2.25 $1.70

$3.75 $2.80

$2.501 $1.90

$3.00 $2.25

AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS. Ieva Simonaitytė,
8-čias leidinys. Baltija, Toronto, Ont., Canada.1952 
m. 432 pusi.........................................................................

BARABAS. Pear Yagerkvist, 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......................

DEVYNIOS BALADES, K. Bradūnas. Poezija, 141 pusi.
CEZARIS, Mirko Jelusič. Vertė A. K. Puida. Terros leidi

nys, 3 tomai. Chicago, 1955 m. Kiekvienas tomas po 
GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antanas Venys. Eilėraščių rin

kinys. Nemuno leidinys. 1955 m. 64 pusi..................
GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Lietuvių

Knygų Klubo leidinys, 1954 m. 218 pusi...................
GIEDRA VISAD GRĮŽTA, Kaz. Barėnas. Tremtis 1953 m.

215 psl. Kietais viršeliais ......................................... *. •
GIESME APIE GEDIMINĄ. Balys Sruoga. Iliustravo 

Vikt. Petravičius. Terros leidinys, Chicago, 1952 m.
Didelio formato. Knyga gražiam jaunimėliui ...........

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

GINTARO TAKAIS. J. Narūne. Lietuvos vaizdai eilėraš
čiuose. Knygoje daug iliustracijų bei Lietuvos vaiz
dų. 64 pusi...........................................................

GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertas. Auto
rius piešdamas margą didmiesčio gyvenimą, ryš
kiais brūkšniais parodo jo tikrovę su visomis gero
mis ir blogomis savybėmis. Lietuviškos Knygos Klu
bo leidinys 1964 m. Minkšti viršeliai 242 psl..............

GYVENIMO VINGIAIS I, Dr. P. Kalvaitytė - Karvelienė. 
Autobiografiniai atsiminimai. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1963 m. Minkšti virš. 360 pusi...

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Kalvaitytė - Karvelienė. 
Autobiografiniai atsiminimai, H d., 207 psl........

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

ĮLŪŽĘ TILTAI. Pranas Naujokaitis. Romanas. “Nidos”, 
klubo leidinys, 1961 m. Minkšti viršeliai, 194 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-mag tomas. Išleido “Nemunas”. 352 
pusi. ......................................................................

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Neve- 
ravičius, H-as tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas”

KAIMIEČIAI — Pavasaris. HI tomas. Vertė Neveravi- 
čius, 392 pusi. Išleido “Nemunas” .................

KAIMIEČIAI — Vasara, IV tomas. Vertė F. Neveravi- 
čius, 392 pusi. Išleido “Nemunas” .....................

KALNŲ GIESME, Vacys Kavaliūnas, "Draugo” 12-jo 
konkurso premijuotas romanas. Liet. Knygos Klubo 
leidinys 1963. 201 pusi................................................

KELIONĖ, A. Tyruolis, 128 psl.....................................
KAROLIAI, Guy De Maupassant, Novelės. 278 pusi. N
KATRYNA. Sally Salminen. Romanas. Iš originalo ver

tė M. Mikaliūnas. Terros leidinys 1962 m. Kieti virš.
291 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.................................................. .............. ........

LIEPTAI IR BEDUGNES. Aloyzas Baronas. “Draugo” 
premijuotas romanas 1962 m. 297 pusi.............

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Redagavo 
Bernardas Brazdžionis. I dalis, 49 autorių kūriniai.
Liet. Knygos Klubo leidinys, 607 pusi. 1957 m. .. $7.00 $5.25

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA, H dalis. 
Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos autorių kūriniai.
Lietuv. Kn. Klubo leidinys 1965, 700 pusi., kiti virš. $10.00 $7.50

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J. Aistis 
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainas, virš 150 poetų ku
rinių. 110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai,
1952 m. Liet. Knygos Klubas. Chicago, Hl 832 pusi. $6.00 $4.50

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukaševičius. Romanas.
L. Knygos Klubo leidinys, 1953 m. 232 pusi.............. $2.50 $1.90

LUKŠIU J AI, Antanas Giedrius. Tai autoriaus gimto
jo kaimo istorija. Čia sunku atskirti, kur baigia
si realybė ir prasideda pasaka. 231 psl............... $2.50 $1.90

LŪŽIAI. Jeronimas Ignatonis. Romanas. Autorius prieš 
skaitytojo akis pastato naują žmogų, praėjusio karo 
išdavų išmestą už įprastosios ribos ir nejaukiai išgy
venantį dvasinį lūžį. Išleido Lietuv. Knygos Klubas 
1963 m. Minkšti viršeliai 301 pusi............................... $3.00 $2.25



(Tęsinys ig 4-t* jusi.)
LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis, Terros leidinys.

1954 m. 180 pusi................................................................ $2.50
MARIJOS ŽEME, lietuvių poetų Marijos eilių vainikas. 

Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkių 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 j keletą Europos kalbų.
Čia tos poemos I dal. ir yra vertimas į lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, “Laiko” spaustuvėje,
1958 m. 82 pusi................................................................  $1.50

MEILE TRIKAMPY, Renė Rasa, Romane vaizdžiai pie
šiamas surizgęs dviejų šeimų gyvenimas, staigiais 
netikėtumais ir jausmais, tai vėl lygus, kaip upelio 
vanduo, 219 psl..................................................................... $3.00

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras, išleido Daino
ra Daunoraitė. Londonas, 1954 m. 154 pusi. ..........  $1.50

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

METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. Lyrikos rinktinė.
Liet. Knygos Kl. leidinys. Minkšti virš,, 176 psl..........

MIGLOTAS RYTAS, apysakos. Vincas Ramonas. Nepa
prastai gražaus stiliaus pasakojimai iš liet. gyveni
mo. Liet. Knygos Klubas, 1960 m. 166 pusi.............. $2.00

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

MINDAUGO NUŽUDYMAS. Juozas Kralikauskas. Drau
go premijuotas romanas, kuriame autorius grąžina 
skaitytoją į seną tautos praeitį, nušviesdamas ano 
meto Lietuvių tautos vadų kovas. Lietuviškos Kny
gos Klubo leidinys 1964 m. Minkšti viršeliai 246 psl. $3.00

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolis. Vertė M. Miškinis. Ter
ros leidinys, 1954 m. 292 pusi. Dide'io formato .... $3.25

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

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

NEMUNO SONOS, romanas, Andrius Valuckas, II to
mas, 1956 m. 430 pusi.......................................................  $4.00

NUO IMSRĖS IKI ORINOKO, misijonieriaus įspūdžiai, 
kelionės, pergyvenimai įvairuiuose pasaulio kraštuo
se, kun. Ant. Sabaliauskas, II iliustruota laida. Kiet. 
viršeliais ....................................................................

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, O laida, iš
leido Australi jos Lietuvis, 1952 m ................... $2.00

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

ORĄ PRO NOBIS. Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas
romanas. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 448 p. $4.00

PASAKĖČIOS, A. Giedrius. 34 autoriaus ir 3 Krylovo 
pasakėčios. Lietuviškos Kn. Klubo leidinys 1959 m. 
Minkšt. virš. 176 pusi........................................................ $2.00

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS), M. Springbom. 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. ..

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, nove
lės. Liet. Knygos Klubo leidinys 1954 m., 176 pusi. $2.50

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. Antaras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. I tomas, 266 pusi.............. $2.50

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. II tomas, 290 pusL ....

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, Kuboe 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, Dubinėlls, 
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.

PLAUK, MANO LAIVELI. Petras Sagatas. Eilėraš 
čiai. 1962 m. Minkšti virš.. Įlipusi. ......................

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

VYT. MAČERNIO POEZIJA, 238 pusi. didelio forma
to. Balti odos imitacijos viršeliai. Pauliaus Augiaus.
Į Laisvę fondas, 1961 m. iliustruota...........................

RUDENS SAPNAI, Kotryna Grigaitytė. Draugo premi
juotas poezijos rinkinys. Liet. Knyg. Klubo leidinys 
1963. 80 pusi.......................... .............................................

RYTŲ PASAKOS, Vincas Krėvė. Išleido Terra 1954. 220 
pusi. Minkšt. virš...............................................................

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 ......

SIDABRINES KAMANOS. Kazys Bradūnas. Draugo 
dienraščio poezijos premijuotas eilėraščių rinkinys.
1964 m. Minkšti viršeliai, 94 pusi...................................

SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas, Liet. Kny-
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$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

6ERKŠNO SIDABRAS. Mykolas Vaitkus. Poezija. Lietu
viškos knygos klubo leidinys. 1965 m. Minkšti virš., 
86 pusi....................................................................................

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaitė. Lyrika.iliust- 
racijos 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 Dusi ..............................................

SVENTADNIENIS UŽ MIESTO. Marius Katiliškis. Nove
lės. Terros leidinys 1963. Kieti virš. 355 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..........

TITNAGO UGNIS. Juozas Kralikauskas. “Draugo” pre
rijos kūrinys. L. K. Klubo leidinys 1962 m., minkšti
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$2.50 $1.90

THE THIRD W0MAN, Baronas, A. (Aliūnas). Vertimas 
iš lietuvių kalbos. “Trečioji Moteris”. A novel about 
a mother and wifes love, 169 psl...................................

TOMAS N1PERNADIS. Augusi 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-
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TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas

UPE TEKA VINGIAIS, Vytautas Volertas. Romanas. 
Liet. Knygos klubo leidinys, 1963. Minkšti viršeliai. 
332 pusi.................................................................................

UPE Į RYTUS, UPE Į ŠIAURĘ. Kazys Almenas. Roma
nas. 2-se tom. Lietuviškos knygos klubo leidinys, 
1964 m. I-mo tomo 302 psl., II tomo 325 psl. Minkšt. 
virš. Abu tomai po ....................................................

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo"

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

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

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

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

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

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vert: Vikt. Kamantaus
kas. Antras 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.................................................................. ......

VEIDU PRIE ŽEMES. Kotryna Grigaitytė. Novelės. 
L. K. Klubo leidinys 1962 m. Minkšti virš., 205 psl.

VIDURNAKČIO VARGONAI. Česlovo Grincevičiaus ne
įtikėtinos istorijos. Išleido Liet. Knygos Klubas. 1953 
m. 132 pusi...........................................................................

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, romanas, n dalis. A. Vienuolis. 
Terros leidinys. 1957 m., 333 pusi...............................

VYNUOGES IR KAKTUSAI. Julija švabaitė. Poezija. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1963 m. Minkšti 
viršeliai, 96 pusi................................................................

ŽEMAITIS NEPRAŽUS, Balys Sruoga. Terros leidinys, 
1954 m., 206 pusi............................. ..............................

ŽEMAIČIŲ ŽEMEJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje, 
A. Vilainis, 1952 m., Chicago, III., 132 pusi..............

ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. I tomas, 455 pusi............................................

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

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

ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas Švaistas. Romanas iš lie- 
t.uv. spaudos draudimo laikotarpio. L. K. Klubo 
leidinys 1962 m. 233 psl............................................

ŽVAIGŽDES IR VEJAI, Aloyzas Baronas, novelės. Ventos 
leidykla. 240 pusi. Pati pirmoji Al. Barono knyga 

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA

ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS. Algirdas 
Gustaitis. Filminis tekstas iš spalvoto kartūno, ku
riame pavaizduoti du Lietuvos kaimo gyventojai: 
berniukas Algis ir šuniukas Šleivys bei jų nuoty
kiai. Išleido “Lietuvių Dienos”
I dalis — “Kova su gaidžiu”, 28 pusi.......................
II dalis — “Užpuola bitės”, 28 pusi..........................

ANDERSENO PASAKOS, I d. J. Balčikonio vertimas.
Nemuno leidinys, 1952 m., Chicagoje, 21? pusi. . .

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stili
zavo J. švaistas, spaudė “Draugas”, Chicago, 1952 
.ra., 224 pusi. .......................................................... ..

BALTOSIOS PELYTES KELIONE Į MENULĮ, D. Bindo-

BIRUTES RYTAS, J. Narūne ...........................................
BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. Ci- 

vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys.
1956 m., 170 pusi.............................................................

DEVYNIABROLE. Lietuvių liaudies pasaką, 16 pusi. .. 
DVYNUKES, N. Butkienė, apysakaitės vaikams J, Kar

velis. 1956 m. Didelio formato, 34 pust. ...............
GULBE KARALIAUS PATI. Liaudies pasaka. J.A.V. 

L. B-nės Kultūros Fondo leidinys, 1962 m. Minkšti 
viršeliai, 45 pusi..................................................................

JAUNIEJI DAIGELIAI. J. Narūne. Knyga skiriama vai
kams. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1960

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

LEKUČIO ATSIMINIMAI. A. Giedrius. Pasakojimai ma- 
žiems. Išleido J. Karvelis 1951 m. 136 pusi. Kieti virš.

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

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

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzas Barqjaas, knyga jauni
mui. Terros leidinys, 1958 m., 72 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. Stančikaitės spalvotos iliustracijos. Di
desnio formato, 25 pusi. Kieti spalvoti viršeliai. Sa
leziečių leidinys, 1958 m.................................................

OI, NEVERK NERINGA, Litą Lanka. Eilėraščiai vai
kams, 76 psl.........................................................................

SNAIGIŲ KARALAITE, J. Narūne. Kalėdų pasaka 
vaikams...................................................................................

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

TRYS SAKALAI. Alfonsas Vambutas. Pasakos ir pa
davimai. Liet. Mokytojų S-gos Amerikoje 1957 m. 
premijuotas veikalas. L. K. Klubo leidinys 1962 m., 
minkšti virš., 186 pusi....................................................

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

MOŠŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

KAZIUKO MUGE

Kovo 30 d. Worcesterio skau
tai ir skautės Maironio parke

rengia Kaziuko mugę, kuri pra
sidės 12 vai. pietumis. Mugėje 
bus galima pamatyti ir Įsigyti 
labai įdomių eksponatų. Be to, 

, bus įvairių pramogų jaunie
siems ir vyresniesiems. Po mu-

ĮVAIRES LEIDINIAI
ALBUMAS PORTFOLIO 65, Alg. Kezys, S.J...............
ALBUMAS PHOTOGRAPHS, Algimantas Kezys, S.J.
ALBUMAS, PORTFOLIO, Alg. Kezys, S.J..................
ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Dan Kuraitis. Įdo

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

ATSIMINIMAI, Vysk. P. Bučio, red. J. Vaišnora, I dal.
pasiruošimas darbui, 320 psl...................................
II dal. — darbo baruose, 284 psl................................... $3.50

ATSIMINIMAI, Dan Kuraitis, 1953 m. 208 pusi...........
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 1944-1964. Prel.

J. B. Končius. Atspausta Draugo spaust. 1966 m.,
404 psl. Kietais viršeliais .............................. .................. $6.00
Minkštais viršeliais ......................................................... $5.00

BAISUSIS BIRŽELIS. Pranas J. Naumiestiškis. 3 dramos 
veika-lai: Baisusis birželis, Varpinė ir Šiaurės pa
švaistė. hnmaculata Press. 1965. Minkšti viršeliai,
238 pusi................................................................................. $3.50

BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai.
1951 m. išleido J. Bachunas, 128 pusi....................... $1.50

DIAGNOZE, Anatolijus Kairys, trijų veiksmų komedija.
Iš PASKENDUSIO PASAULIO, Br. Raila. Straipsniai.

apybraižos, kritika, kronikos, 430 pusi.......................$5.00
150 psl.................................................................................... $1.00

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

KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ. Dr. J. Prunskis,
1950. "Draugas”, 46 pusi................................................... $0.20

KELIAS Į PASISEKIMĄ, J. Grabau-Grabauskas, Nevv
York, 1953 m. Gražaus elgesio vadovėlis, 144 pusi. $2.00 $1.50 

KIŠENINIS LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR ANGLIŠ
KAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNĖLIS. Nurodomas žo
džių tarimas. Patogus nešioti kišenėje. Minkšti kalen-
koro viršeliai. 221 pusi. Kaina ............................... $2.00

LAISVES MEDIS, Anatolijus Kairys, 4-rių veiksmų is
torinė drama. “Nemuno leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.00 

LIETUVA EUROPOS NUGALĖTOJA. Alg. Gustaitis. Iš
leido “Lietuvių Dienos” 1961 m. 80 iliustr., 38 pusi. $2.50 $1.90 

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS, Vilius Pėterai-
tis. II laida. Liet. Knygos Klubas, 1960...................

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. B. Pesarskas,
B. Svecevičius. Redagavo Karsavinaitė ir D. Šlapo- 
berskis. žodynas apie 27000 žodžių. Žodynas viduti
nio formato, kieti virš. 512 pusi................................... $5.00

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 H, Prof. Kazys Pakš
tas. Lietuvių Kultūros Instituto leidinys. 1947 m.
80 pusi................................... ...............................................

MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Dan Kuraitis. 1962 
m. Keliones į Lietuvą įspūdžiai. Minkšti viršeliai,
321 psl.................................................................................... $3.00

KUN. NAVICKAS, kun. dr. Kazimieras Urbanavičius,
1943, Marijonų leidinys, 129 pusi.................................. $1.00

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE
by A. Vaičiulaitis. 1942, Chicago, 54 pusi................ $0.50

PABUDIMAS. Antanas Škėma. Drama. Terros leidinys.
1965 m. Minkšti virš. 64 pusi. . ................................ $1.50

RUSSIAS ATITUDE TOWARD UNION VVITH ROME.
Redagavo ir išleido kun. J. B. Koncevičius, M. A,
S. T. D. Autoriaus smulkiai ir kruopščiai surinkta 
medžiaga apie Rusijos ir Romo® santykius nuo se
novės iki mūsų laikų. Antra laida, 1927 m. VVashing
ton, D. C., 197 pusi....................................... .................

TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ, Br. Raila. Straipsniai 
lietuvių politikos, visuomenės idėjų klausimais,
444 pusi........................................................................ ..

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS. Terros leid. Straipsnlai-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. $5.00

RINKTINES MINTYS. Juozas Prunskis. “Lietuvių Dienų”
leidinys 1958 m„ 324 pusi., kieti virš ....................... $4.00
Minkšti virš ......................................................

SIAUBINGOS DIENOS, J. Kapačinskas. Atsiminimai
1944-50 m„ 273 psl............................................................ $3.00

THE BOOK OF OUR PILIGRIMAGE, by Adam Micke- 
tvicz, translated by J. K. Tautmyla, printed in Chi
cago, 1950, 63 pages ........................................................ $0.75

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stories translated from the Lithuanian lan
gu age) 1951, Chicago, 96 pages ............................... $1.00

THE PAST FIFTY YEARS. By Paul Gabris. Tai istori
niai Tėvų Marijonų kongregacijos bruožai, įsisteigimo 
ir veiklos 50 m. laikotarpy (1913-1964) J. Amer.
Valstybėse ir Argentinoje. Išleido Tėvai Marijonai,
1964 m. Minkšti viršeliai, 120 pusi.............................. $1.25

SHAKESPEAR IN LITAUEN, A. šešplaukis, Sonder
druck 12. S............................................................................  $1.00

JUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS, I tomas. A. Merkelis.
Išleido J. Karvelis 1955 m. Kieti drobės viršeliai,
398 pusi. .............................................................................

TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras, 1942 met.
"Draugas”, 80 pusi............................................................ $0.75

VALANDOS IR AMŽIAI, A. Baronas. Religiniai pasako
jimai ir legendos iš Kristaus ir vėlesnių laikų, 97 psl. $1.00

VANAGAITIS ANTANAS, jo gyvenimas ir veikla. J. J.
Bachuno leidinys, 1954 m. 192 pusi. ........................... $2.00

VIŠČIUKŲ ŪKIS, Anatolijus Kairys. Trijų veiksmų saty
rinė komedija. Terros leidinys. 1965. Kieti viršeliai,.
91 pusi. Kaina ................................................................ $3.00

VYTAUTAS THE GREAT - GRAND DUKE OF LITHU
ANIA. Kan. dr. J. B. Končius. Kruopščiai surinkta 
dokumentuota istorinė medžiaga apie Vytautą Didįjį 
Lietuvos kunigaikštį ir to laikotarpio Lietuvą, Žalgi
rio mūšį ir t. t Tekste yra nemažai iliustracijų, že
mėlapių ir nurodomi istoriniai šaltiniai, kuriais buvo 
remtasi. Spaudė Franklin Press, Ine. 1964 m. 211
pusi. Kietais viršeliais .................................................... $4.00
Minkštais viršeliais ....... .................................................  $3.00

MUZIKA
JAUNASIS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Iš

leido J. Karvelis, Chisago, 1958 m. 112 psl. didelio 
formato. Kaina ................................................................ $3.00

LIAUDIES DAINOS, V. K. Banaitis, Mišriam chorui 15
Buvo

dainų. Išleido kun. P. M. Juras. 19 pusi.......................$2.00
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ. Sudarė Juozas Žilevi

čius. J. Karvelio leidinys 1964. šis Lietuviškas Dainynas 
daugiau skiriamas lietuviškam atžalynui, kad jis ge
riau pažintų ir labiau pamiltų gimtąjį kraštą. Knyga
kietais viršeliais, 110 pusi...............................................  $4.50

PAVEIKSLAI
AUŠROS VARTŲ ŠVENČ. P. MARIJOS PAVEIKSLAS $1.00 $0.75
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$3.50 $265

$1.50 $1.10

$5.00 0375
$1.00 $0.75

$1.50 $1.10

$0.20 $0 15 .

. $2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$1.00 $0.75

L $2.50 $1.90

$7.00 $5.25 ,

$5.00 $3.75

$1.25 $0.95

$0,50 $0.40

$3.00
i

$2.25

$1.00 $0.7f

$0.50 $0.40

$1.50 $1.10

$1.00 $0.75

$5.00 $3.75

$5.00 $3.75
$3.00 $2.25

$4.00 $3.00
$3.00 $2.25

$3.00 $2.25

$0.75 $0.55

$1.00 $0.75

$1.25 $0.95

$1.00 $0.75

$6.00 $4.50

$0.75 $0.55

$1.00 $0.75

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$4.00 $3.00
$3.00 $2.00

$2.25

Dabar
$1.50

$3.00

gčą bus iSkilminga skautų suei
ga ir &v. Kazimiero minėjimas. 
Visi kviečiami atsilankyti. K.

New Britain, Conn.
Vasario 16 d. buvo iškilmin

gai paminėta Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo šventė. Tą ry
tą 11 vai. 5v. Andriejaus bažny
čioje buvo Šv. Mišios už Lietu
vą, kurias atnašavo ir tai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė lie
tuvių ir anglų kalba klebonas 
kun. E. Gradeckas. Mišiose da
lyvavo su vėliavomis uniformuo
ti skautai ir skautės pasipuošusios 
tautiniais rūbais. Lietuviškas mi
šias “Taikos Karalienės garbei” 
giedojo parapijos choras vad. 
muz. J. Beinorio. Sugiedota JAV 
ir Lietuvos himnai. Antroji baž
nytinė rinkliava buvo skirta Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Po pietų 2 vai. lietuvių svetai
nėje tęsėsi antroji minėjimo da
lis.

Atidarymo žodį tarė Alto sk. 
pirm.Mat . Grimaila. Toliau pro
gramą vesti perdavė Aldonai Sta- 
siukevičienei. Skautams įnešus 
vėliavą, Šv. Andriejaus parapijos 
choras sugiedojo JAV ir Lietu
vos himnus ir Maldą už tėvynę 
“O Dieve geriausias”. Klebonas 
kun. E. Gradeckas atkalbėjo in
vokaciją. Iš gub. John Dempsey 
gautą proklamaciją perskaitė Juo
zas Balčiūnas.

Toliau nuoširdų sveikinimo 
žodį tarė miesto meras Paul J. 
Manafort. Jo prielankumu lietu
viams ir šiais metais miesto aikš
tėje vasario 15-16 dienomis ple
vėsavo Lietuvos vėliava. Nega
lėjusiam asmeniškai į minėji
mą atvykti kongresmanui Tho
mas J. Meskill, jį atstovavo advo
katas Brian Gaffney ir kongres
meno vardu perdavė sveikinimus. 
Pagrindinę kalbą pasakė skauti
ninkas Juozas Raškys.

Po pertraukos, kurios metu bu
vo renkamos aukos sekė meninė 
dalis.

Pirmiausiai pasirodė muzikos 
mokinių orkestras, iš 15 jaunų 
talentų. Jie pagrojo “Leiskit į tė
vynę” — Stasio Navicko.((“Plau- 
kia sau laivelis” — Stasio Šim
kaus. “Augo sode klevelis” — 
Liaudies daina. “Pajūriais” — 
Viktoro Kuprevičiaus. Orkestrą 
paruošė ir muziką pritaikė muz. 
J. Beinoris. Gražiai pasirodė mo
terų choras išpildydama# tris dai
nas. “Ten toli” — Jono Beino
rio. “Graži tėvyne mano”— Bro
niaus Budriūno, ir “Sesuo žy- 
džioji Vilija” — Algirdo Kača- 
nausko. Vyrų oktetas taip pat iš
pildė tris dainas: “Stoviu aš pa
rimus” — Partizanų daina. “Vyš
nios žydi” — Klemenso Grauzdo 
ir “Plaukia Nemunas” — Ju
liaus Gaidelio.

Tautinių šokių grupės pašoko 
“Žiogelį ir kubilą”. Šokius paruo
šė Aldona Stasiukevičienė.

Programos pabaigai mišrus 
choras padainavo: “Oi Lietuva 
motinėle” — (kompozitorius ne
žinomas).. “Kas bernelio sųmisly- 
ta” — Stepo Sodeikos. Solo par
tiją atliko Elizabeth Liūdžienė. 
“Kalvelis” — Jono Švedo ir už
baigta su “Lietuviais esame mes 
gimę”. Moterų chorą, vyrų okte
tą ir mišrų chorą paruošė ir pro
gramos metu akompanavo muz. 
J. Beinoris.

Padėkos ir atsisveikinimo žodį 
vėl tarė Matas Grimaila. Minėji
mą surengė Alto skyriaus valdy
ba, talkininkaujant LB ir Skau
tams.

Aukų surinkta ir į Alto cen
trą pasiųsta 568,72 doleriai. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
■ ’ir.

Kovo 1 d. Lietuvių Bęndruo- 
menė turėjo susirinkimą ir val
dybos rinkimus. Valdyba parink
ta ir pareigoms pasiskirstyta se
kančiai: Juozas Petuška — pirm. 
Juozas Balčiūnas -vicepirm.,Ber
nardas Vilčinskas — ižd., Algir
das Dūda — sekr.

Į revizijos komisiją perrinkta: 
Kazimieras Stasiukevičius, Kazi
mieras Zavickas ir Juozas Leibe- 
ris. Aptarti einamieji reikalai 
ir nutarta šią vasarą surengti 
gegužinę, o rudenį pastatyti vai
dinimą su linksmavakariu.

Nina Stasaitienė
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Netoli Tay Ninh, Pietų Vietname, kovojant su komunistiniais bandi
tais, JAV bombonešiai bombomis išmušė didžiules duobes.

vieni iš pačių brangiųjų moterų 
mėgiamų kailių yra minko. Bet ne 
sąžiningi asmenys minkus pakeičia 
kitokiais kailiukais. Daugiausia šiai 

' apgavystei naudojami kralikų kai- 
I liukai. Atrodo, kai kurie vertelgos, 
Į tariamieji prekybininkai, kralikų 
kailiukus sugeba perdirbti net į 100 
skirtingų rūšių. Ir vis bandydami 
imituoti kitų, brangiųjų žvėrelių 
kailius! Nesąžiningi pardavėjai to
kių klaidingų kailiukų nenusima- 

j nantiem apie minko dažnai parduo- 
| da už brangiųjų žvėrelių kailiu
kus. J. Mš’uis.

Kas maitina muskulą?
Kokia jėga yra sunaudojama, ka

da jis vykdo savo nervo įsakymą? 
Muskulas reikalauja kraujo cukraus, 
glikogeno (tam tikras krakmolas, 
susidarąs kepenyse ir muskuluose), 
bet nė kiek deguonies. Muskulas, 
kaip dažnai yra sakoma, nėra degi
mo motoras, bet jis dirba tik rū
gimu. Iš kraujo cukraus pasidaro 
pięno rūkštis, tada dirba musku- 
la^. Tiktai,tada, kada jis ilsisi, atei
na deguonis. Ir tada pieno rūkš
tis vėl pasikeičia į kraujo cukrų! 
O tai reiškia, kad motoro nereikia 
iš lauko užsukti ar maitinti, jis dir
ba tuojau, žaibo greitumu, jis tu
ri savo energiją jau savyje, Maisto 
pasiima ilsėdamas. Jei būtų kita 
sistema, o nerūgimas, veltui praleis
tų laiką, nes turėtų veikimo metu 
reikalingą energiją pasirūpinti. Jei 
taip nebūtų, jei reakcijos (atsaky
mo į paerzinimą) laikas būtų di
desnis, tai akių vokai laiku nesu
simerktų, norėdami nuo dulkelės a- 
kis apginti.

Kralikas — Minko

Visiems žinoma, kad šiais laikais

STATYBININKAI

KITOKĮ PASTATAI

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STBEET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEI ,E VIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT. CHRYSLER, IMPERIAL

403-0 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

Paskutinė proga SUTAUPYTI IKI $2,000.00, perkant naujus 
1968 ta. .PLYMOUTH, CHRYSLER, IMPERIAL

Likę tik 80 automobilių.

MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui a pd raudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208)4 West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 Ir GR (1-4339

Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

4. RUDIS — Tel. CL 4-1050
lilllllflllllllllIIIlllllllfllllIHIIlllllllllllllfl

M O V I N G
i. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namu, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi- 
mokėjimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

illlllltlllllllllllllllllllllllllllimillllllllllll

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning ) 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HFATING & SHEET METAL 
1444 S. VVestern, Gblcago 9, III.

Telefonas VI 7.3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St., Tel. 434-0427 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą "tuck- 
polntlng*’. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

nm
GARBAGE DRUMS

VVITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

t. NEDZINSKAM, 4065 Archer A. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

TELEVIZIJOS
spalAotos lr paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

i846 W. 69tb Street 776-1486 
Narnų tel. — PK 6-1.063

M O V I N G
sEKENAS perkrausto baldus u 
ritus daiktus. Ir iš toli miesto le> 
limai ir pilna apdrauda 
047 W. 67th Place WA 5-806

qp ir

SIUNTINIAI f LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKŲCETTE GIFT' PARCEL 8ERV 
2608 09th St. Tel. WA 5-278,
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-832(1

Lietuvių bendrove turinti teta* 
siuntinius siųsti savo vardu IS Chi 
cagos tiesiai i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairiu me 
džlagų, Ital. lietpalčių lr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų u#
sakymai.

L Ir V Žukauskai

REAL ESTATE

Kaina sumažinta iki 
017,900

65 ir Talman — 5 kamb. mūr. bun
galovv, pl;us 2 mieg. kamb. pastogė
je. Naujas šildymas gazu ir vand. 
Garažas. Kreiptis į savininką

GR 6-1957 po 5 v. šiandien arba vi- 
są dieną trečiadienį.

Why pay rent when you can own 
beautlful home in Hazelcrest?

3 BDRM, Bi-Level, 1 >/i baths, crptg., 
rec, rm. w/firepl.,‘'storms, screens, 
f. a. gas heat. patio, fenced lndscpd 
yard, $25,000. Owner, 335-1285.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir Califlornla. 
$28,500.

«kamb. (4 mieg.), 13 metų inūr. 
bungalovv. Prie 71 lr Kedzle. l % vo
nios, 2 auto garažas. $24,900.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 tr California, $19,000.

5)4 kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18,500.

8 butų 2 aukštu geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $75,000.

1)4 aukšto (5)į lr 4)4 knib.) 8 
metų mūr. prie 63-čios lr Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 7Ist St. Tel. 825-6015

REAL ES TATE
1 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 5)4 barab. Ir 4 kamb. angliš
kam ruay. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

6 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos Marąuette pke. $8.8,000.

10 butų po S kamb. mflr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
staigoa. $18,900.

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ M0RT6A6ES ■ MANAGEMENT

Member of M.LB.
A L E X ŠATAS—REALTOR

Mato office 5727 W. Cennafk Rd- Cicero. Ui. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Benvyne. Riverside. La Grange Park 
lr kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti | mūsų ištaiga 
’r išsirinkti iš katalogo
4IUIIIIIIIIIIIII|||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII|II|

Pasinaudokite Draugo „ClassiHed“ skyriumi.

REAL ESTATE

Arti Marųuette Pko.
Geras Investavimas — Naujas 6 

butų mūr. namas. 4 po 4% kamb. 
(2 mieg.), 2 po 3% kamb. (1 mieg.) 
Apyl. Justiee Iii. Prašoma kaina 
$85,900.

6 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butu nuomavimas — Income T as 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIC1US 

o^55 S. Kedzie Avė- — PK 8-221)

GERI NAMAI

12 butų, 2-jų aukštu mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14.000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

6 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air conditioning, 
inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

Mūrinė 1 aukšto plati rezidencija. 
2 vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

2 butu didelis namas — 2 po R 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

3 butų švarus mūras. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Daug priedų. 
Gražioj gatvėje. Marąuette pke. 
$28,500.

Pajamų mūras — 5 ir 3 kamb.
Visi nauji Įrengimai. Arti 60 — 
California. $21.000.

7 kamb. mūras ir mūro garažas 
Gazu šildymas, švarus, gražus, pi
gus $20,000.

lotas dviem butam, 30 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

Prie 68 lr YVestern 2 butai po 6 
karnb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43,600.

1)4 aukšto, 2 butai. 6 lr 4 kainb 
lr patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. ir butas rūsy 8-ju kamb 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St., RE 7-9515

1)4 aukšto mūr. 5 tr 8 kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas 
Gage pke. $17,600.

6 kamb. mūro “ranch'* su S-Ju 
kamb. butu lr garažu ant 100x300 p 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

2737 VV. 43 St. — CL 4-2390

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo- 
ni Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

FIGHT HEhRT DISEASE

SI
GIVE HEART FUND

2 po 0 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams. Teiraukitės.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln. 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. <nūr. “Bullt-lns“, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1 )4 aukšto mūr. 5 lr 5 kamb. 8 
Įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oaklsy ilū.500

PROGOS-OPPORTUNITIES

DISTRIBUTORS VVANTED
Own your own business, start part 
time vvork into a fulltime business. 
Uniimited opportunity. $19.35 full 
cost.

TEL — 389-8376

D E M E 8 I O !

RADIO PROGRAMA

Geniausia Lietuvių Kailio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stotiem 
VVLYN. 1360 bangos, veikia sek 
madiemaia nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
Po pietų Perduodama: vėliausi' 
pasaulinių žinių santrauka i,r ko 
ineulaitit muzika dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda 
Steponas -I. Minkus, Biznio reika

j lais kreiptis į: Baltic FiOftits • 
gėlių bei dovanų krautuvė, 302 E 
Broadvvay, So. Boston, Mas* Te’. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas 
un oraštiM ‘‘Draugas”.

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitėe į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

* Užsakymus su pinigais siųskite

D R A U a A 8 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO. nLINOIS 60629
■uiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmm

įsigykite dabTrT"

OŠIANČIOS PUŠYS

Halina Didžiulytė - 
Mošinskienė

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 
riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
Ii ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 

Į su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
Illinois State gyventojai prie kalnus 

turi pridėti 5% taksų.

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 

J nam Tomo Kempiečio knygos:
Kristaus sekimas 2.00 
Marijos sekimas 1.25

Ši naudinga knygžr- gaunama 
DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri- 
ėti 5 proc. mokesčiams.

ios visiems prieinamos

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

ORDERLY NURSES AIDE 
$2.46 PER HOUR

Insurance Benefits, Paid Vacation and Holidays.
Bus Stops at Door. Close to N.W.R.R.

Apply Personnel Department 
WH 4-4200 EXT. 245

PASSAVANT HOSPITAL
303 E. SUPERIOR, CHICAGO, ILLINOIS

MEDICAL OPPORTUNITY
MEDICAL TECHNOLOGIST — PREFER ASCP

Will consider AMT.
PHYSICAL THERAPIST — REGISTERED

For an expanding department
134 bed accredited hospital, tocated 95 miles southvvest of Chicago in 
a city of 11,900. Five day week, Monday thru Friday.
Good Starting salary vvith oomsideration to,r experlence plūs call timo 
pay. Salary- negotlable. Provislon for periodlc Increaaes, liberal personnel 
policles. Fringe benefits and steady employment. Contact administrator 
or perSonnel director

ST. MARY’S HOSPITAL
LaSalle, Illinois 61301 — Or CaJl Colleet (815) 223-0607

HELP VVANTED - VYRAI

We Have Severai Positions 
For MEN In

VVholesale Hardvvare Store

ORDER FILLERS 
SHIPPING

40 Hour Week, 8—5 
Full Company Benefits

Apply In Person —
H. HOFFMAN COMPANY 
6245 No. VVestern Avenue

Automatic Screw Machine
Operator and Set-Up Man

On Aeme MultipĮe Spindle Days Full 
or Part Time, ,Tbp Wages, Over 
Time, tnsurancė, •‘T’rofit Sharing Paid 
Holidays & Vacation.

VVIkSTlJiN SCKEW
4301 SO. KNOX — KE 5-0122

PROGRAMMER
360 - 20 TAPĖ INŠTALLATION 

has opening fou‘ RPG and BAL pro- 
grammer. Excel. salary. See John 
Niekeas. No apoditment necessary.
GOLDEN 30 PHARMACEUTICAL 

COMPANY
5320 N. Kedzie________Tel. 583 - 2295

DIE SETTER
Days

Steady year round

STAR METAL CAP 
COMPANY

5840 S. Honore

TOOL & DIE 
REPAIR

MUŠT BE EXPERIENCED

MAINTENANCE

Electrical, Mechanical experience, 
etc.

These are permanent jobs vvith 

plenty of overtlme. Top vvages.

FOR APPOINTMENT CALL:

847 — 4685

HELp” VVANTED — MOTERYS*

BANKING 

GAL FRIDAY to LOAN OFFICER
* Interest’g Work * Typ'ng Req’d
* Good Hrs. * ESmployee Benefits

FOR INTERVIEVV CALL
MR. PANTERA 728-2900

Bank of Ravenswood 
1825 W. Lawrence flve.

SEVVING MACHINE OPERS.
Experienced on power sewing 

machine.
Steady VVork 

Convenient ‘Locattom

HRYES KNITWEAR 
2405 No. Clyboum Avė.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal



muz. j. Bertulis . . . . .................. muzika
Dail. J. Kiburas . . . .......... dekoracijos
Baleto. S. Velbasis .. . . baletas ir šokiai
Jonas Narukynas . .. . .............. kostiumai
Anelė Kirvaitytė .... . . scenos priež'.ūra
Juozas Korsakas .... .................. grimas

Jonas Aukščiūnas, Stasys Juodis,
Antanas Viktorą ir
inž. J. Slabokas .. Teatro tech. personalas

Alvudo Vaiky Teatras, Alvudo veiklos dešimtmetį minėdamas,sta“o AHAT. KAIRIO 3-ju veiks, su muzika įr baletu vaidinimę

Režisierius
VAIDINA 34

ALFAS BRINKĄ padėjėja ALDONA SOBIESKIENE
VAIDINIMAS ĮVYKSTA KOVO MEN. 23 D., SEKMADIENĮ, 3 VAL PO PIETV -iAUĮjlMą CENTRE

Visus kviečia ALVODRS
V K V 15 f 7 <* - * t ' > » * ’ ‘

Vytautas žygas...........scenos apšvietimas
Inž. Andrulis.......................garsų technika
Dr. J. Adomavičius .... teatro kuratorius 
Stasė Petersonienė, .teatro administratorė

Bilietai gaunami Marginiuose; Romualdo 
Urbono krautuvėje; Bridgeport Delicates
sen, 3263 So. Halsted Street ir vaidinimo 
dieną prie įėjimo nuo 11 v. ryto. Bilietų kai
nos: suaug. 3 ir 2 dol.; vaikams 2 ir 1 dėl. 
Bufetas veiks nuo 10-tos valandos ryto,

10 MILIJONŲ LIETUVIŲ ŠALPAII
Keturioliktas Balio seimas

4 Jubiliejinį Balfo seimą šešta
dienio rytą Šv. Kryžiaus par. sa
lėje atidarė seimo rengimo kom. 
pirm. A. Dzirvonas. Balfo cent
ro vald, pirm. kun. V. Martin
kus sveikinimo kalboje linkėjo 
sėkmingo darbo. Invokaciją su
kalbėti pakvietė kun. K. Baraus
ką.

Sveikinimo kalbos

< Gen. kons. dr. P. Daužvardis 
savo kalboje džiaugėsi, kad Bal- 
fas, šelpdamas pasauly vargstan 
čius lietuvius, kartu stipriai pa
laiko ir Lietuvos laisvinimo pa
stangas.

Kun. dr. F. Gureckas priminė 
mirusius įžymiuosius Balfo vei
kėjus.

Kunigų vienybės pirm. kun. 
E. Abromaitis, sveikindamas Bal 
fą, džiaugėsi, kad ši organizaci

ja sklandžiai vykdo Bažnyčiai 
taip brangią artimo meilės parei
ga

Dr. A. Skėrys, sveikindamas 
Vliko vardu, pažymėjo, kad Balf- 
as savo veikla prisideda prie Lie
tuvos laisvinimo.

Kun. dr. V. Rimšelis sveikino 
marijonų vardu, primindamas, 
kad artimo meilė kyla iš žmo
gaus širdies gelmių ir vainikuo
jama gerais darbais.

Liet. bendruomenės vardu svei
kindamas inž. Br. Nairjys primi
nė, kad Balfo ranka galėtų pa
siekti ir brolius, vargan pateku
sius šioje šalyje.

Liet. atgimimo sąj. vardu svei
kino V. Šimkus, žadėdamas jų są
jūdžio paramą Balfui.

Nepriklausomos Lietuvos žmo 
4ių vardu sveikinti buvo pakvies 
ta mok. St. Rukienė, autorė nau
jos knygos “Vergijos kryžkeliuo- 
se”. Ji papasakojo apie okupan
tų daromas skriaudas lietuvių 
tautai. Pabrėžė, kad Sibire savu 
noru nepasiliko nė vienas lietu
vis. Grįžo net seneliai iš prieg
laudų. Buvo tokių liūdnų kurio
zų, kad leido grįžti į Lietuvą vy
rui, vaikams, bet neleido grįžti 
žmonai. Balfo siuntiniai padeda 
nevienam tremtiniui išlikti gy
vam, Daugelis jaunuolių prievar 
ta turi stoti į komjaunuolius, nes 
Šitaip negalėtų į mokslus eiti. Po 
Sibiro reikalingi paramos Lietu
vos žmonės, neužmirštini ypač 
persekiojamieji už patriotizmą. 
Visus skatino laikytis vienybės 
bendrame darbe.

K. Kleiva sveikino Pasaulio 
Lietuvių katalikų vardu, reiškė 
vilčių, kad, gaudamas daugiau 
lėšų, Balfas plės savo veiklą.

Ant. Gintneris, Balfo Chica- 
apskr. valdybos vardu, su 

humoru suminėjo, kad lietuvius 
Šv. Petras prie dangaus vartų 
klaus, ar dirbo Balfe, nes balfie- 
čiai šluosto vargo ašaras ir savo 
tarpe nesipeša.

Kun. A. Trakis prašė Aukš-* 
čiausio palaimos Balfo darbe.

S. Adomaitienė, sveikindama 
Lietuvos dukterų dr-jos vardu, 
suminėjo, kad abi organizacijos 
giminingos. Liet. dukterys gelb
sti prie mūsų slenksčio suklupu
sį lietuvį.

T. Blinstrubas Liet. Tautinės 
s-gos if Alto vardu gėrėjosi nuo
širdžia, sutartina visų grupių vei 
kla Balfe. O. Zailskienė išryški
no, kad skautai nuo mažens įsi
pareigoja daryti gerus darbelius 
ir nenuostabu, kad skaučių yra 
Balfo darbuotojų eilėse.

Sveikinimai raštu
Raštu sveikino Valstybės de

partamentas, mjn. J- Kajeckas, 
vysk. V. -Brizgys, prel. Mr Kru
pavičius, Brooklyno vyskupas,

švenčiant 25 m. sukaktį
American Council of Voluntary 
Ageneies, Katalikų labdaros cen
tras, CARE, Bostono Balfo sky
rius (su čekiu 650 dol.), Vene- 
cuelos liet. saviš. draugija (če
kis 120 dol. Tėv. Marijonai (če
kis 25 dol.), Šv. Šeimos vilos dir. 
kun. St. Adominas (10 dol.), dr.
V. Ramanauskas (25 dol.), “Gar 
sas” (10 dol.), kun. Ged. Kijaus
kas, S.J. St. Barzdukas, V. Sidzi
kauskas, gen. kons. Simutis, P. 
Dargis, gen. kon. Bielskis, popie
žiaus atstovas prie Jungt. tautų, 
St. Bačkis, P. Narutis, Čepas, E. 
Devenienė, Illinois gubernato
rius, Liet. Vet. s-ga Ramovė, Liet. 
Kat. Mot. pas. s-ga, J. Bacevičius,
VI. Pažiūra, birutietės, šaulių s- 
gos centro vald., “Dirva”, Liet. 
fondas, “Dirva”, Liet. Fondas, 
tapgi “Draugas”, dr. B. Matu
lionis, Pittsburgho Balfo skyrius, 
Liet. R. Kat. Susivien. Amerikoje 
pirm. L. Šimutis, Chic. Liet. Mot. 
klubas.

Seimui vadovavo prezidiumas: 
pirm. kun. St. Šantaras, vicep. O. 
Zailskienė, S. Čerienė (Linden, 
N.J.), F. Eidimtas (Clevelan
das), sekr. Pr. Masilionienė ir V. 
Baleišytė.

Balfo garbės pirmininko 
žodis

Iš Floridos atvykęs prel. J. 
Končius nupasakojo Balfo stei- 
gimosi eigą ir apibūdino pagrin-' 
dinius jo veiklos bruožus. Džiau
gėsi visų gražiu susitarimu. Bal
fo centro valdyba per 25 m. pa
darė apie 770 posėdžių, direkto
rių posėdžių apie 50. Plačiau a- 
pie tai surašyta prel. J. Kon
čiaus atsiminimų knygoje.
Dabar šalpa vykdoma daugiau

sia siuntiniais. Siunčiant už ge
ležinės uždangos, tenka mokėti 
muito apie tiek pat, kiek kainuo
ja siunčiami dalykai. Gavę tuos 
muito dolerius, Sovietai iš JAV 
išsikolektuoja auksą, todėl šito
kia šalpa kelia problemų.

Siūlė Balfui kreipti daugiau dė 
mesio į neturtingo lietuvių jau-' 
nimo mokslinimo ir lietuviško 
ugdymo reikalus.

Dabar daugelis valstybių pa
čios aprūpina vargan atsidūru
sius ir suaugusių šelpimas darosi 
nebe toks aktualus. Savu laiku 
Balfas šelpė 210 studentų Vokie
tijoje ir Australijoje. Buvo Bal
fo stipendininkų įvairiuose kraš
tuose. Daugelis jų baigė moks
lus, dabar remia Balfą ir kitokį 
veikimą.

Balfas lietuvių šalpai per 25 
metus panaudojo apie 10 milij. 
dolerių. Iš tos sumos lietuvių yra 
suaukota apie milijonas. Reikia 
ugdyti savo tautos meilę ir dos
numą, kad Balfas susilauktų dau 
giau paramos.
Lenkų sveikinimas, garbės nariai

Lenkų atstovas K. Lukomski 
sveikino Lenkų imigrantų šalpos 
komiteto vardu. Kalbėtojas pasi
džiaugė, kad lietuviai yra viena 
iš vieningiausių ir ryžtingiausių

D. A. Elston (kairėj) galimas 
daiktąs bus parinkta JAV iždo val
dytoja, gi Mary Brooks, pinigų ka
limu įstaigos direktore.

savo ižde turi aoi. oan
ke ir investavimuose.

Rev. komisijos pirm. Alb. Oš
lapas pranešė, kad įstaigos dar
bas tvarkoje, bet pageidaujama, 
kad kai kurie indėliai būtų per
kelti, kur gautų daugiau palū
kanų, taip pat dėti indėlius tik 
į įstaigas, turinčias garantijas. 
Siūlė įvykdyti turimų reikmenų 
inventorizaciją, skatino parody
ti daugiau energijos išieškant pa
skolas.

Seimo rengėjai dalyviams su
ruošė šaunius pietus.

Balzeko Lietuvių kultūros mu 
ziejuje buvo atidaryta paroda, 
kur gausiomis nuotraukomis, sto
vykliniais pašto ženklais bei “pi
nigais”, iškilmingais raštais-ad- 
resais bei kitais eksponatias pa
vaizduota Balfo veikla šelpiant 
lietuvius. J. Pr.

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublIc 7-8600

'■'.ti.'.

Balfo koncerto "Dainavos" ansamblio su- 
Nuotr. V. Noreikos

Muz. A. Mikulskis kalba 
ruoštoj vakarienėj.

ateivių grupių Amerikoje. Pagyrė 
lietuvių laisvės kovų pastangas.

Balfo pirm. kun. V. Martin
kus pranešė, kad į garbės narius 
pakeliami Balfo steigėjai: prel. I. 
Albavičius, prel. J. Balkūnas, J. 
Bacevičius, St. Gegužis, E. Deve
nienė, V. Kolyčienė, J. Laučka, 
E. Paurazienė, N. Rastenis, E. 
Samienė, L. Simutis, dr. J. Tamo
šaitis, J. Tuinyla, dr. A. Ziman- 
tas.

Seimas šį sąrašą papildė, pa
keldamas į garbės narius gen. 
kons. dr. P. Daužvardį, dr. P.

Grigaitį, M. Vaidilą, Čerienę — 
Mulks.

Iždo padėtis, revizijos 
duomenys

Centro vald. iždininkas Ant. 
P. Senikas pranešė, kad Balfas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

Bus daugiau

Mieliems
EMILIJAI ir POVILUI GAUSIAMS 

IR JŲ ŠEIMAI,
dėl brangios mamytės, uošvės ir močiutės

A. f A. PRANCIŠKOS SEMENAVI6IENES mirties,
gilią užuojautą reiškiame.

Vytautas ir Salomėja Janulaičiai

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 West 63rd St., Chicago, III.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

VLADĄ IR DANUTĘ
D A R A Š K E VIČIUS

jo sesutei

A. -J- A. Veronikai Ratidžiulienei 
Lietuvoje mirusr skausmo valandoje nuoširdžiai už 
jaučiame.

Ona ir Jonas Motiekaičiai 
Stasys ir Vera Povilaičiai

KOŠE B. SMILGAS 
GRIKSHAITE

Gyveno Evergreen Park., III. 
Anksčiau gyv. Town of Lake 
apyl.

MirS kovo 16 d., 1669, su
laukus 93 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno apskrities.

Amerikoje išgyvento 70 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 2 dukterys: Anne Faulk- 
ner, žentas Frank, i,r Marie 
Kacamarek, 2 anūkai Ray- 
mond su žmona Geraldino, ir 
Wtlliam su žmona Canoi, pro- 
anūkas Paul ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyč., 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks treč., kovo 
19 d. iš koplyčios 8:45 vai. ry
to bus atlydėta į Šv. Kryžiaus 
parapijos -bažnyčia. -kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų.. Po pamaldų bus 
nulydėta Į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas,
anūkai ir proanūkius.

Laidotuvių direktorius Eu
deikis. Tol. YA 7-1741.

A. -f- A.
DOMICĖLĖ POŠKUS PETKUS

Gyveno 1212 S. 48th Court, Cicero, Illinois.
Mirė kovo 17 d., 1969, 9:30 vai. ryto.
Gimė Chicagoje, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Tomas, sūnus Thomas, 

duktė Aldona, Calcina, žentas Robert, 3 anūkai, sesuo Barbara 
Chinikas, jos vyras John, jų duktė Diane Brodsky su vyru Jerome, 
Lietuvoje brolis Jurgis, 2 seserys: Apolonija Narikienė ir Valė 
Norvaišienė.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 
50th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks ketv., kovo 20 d. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos ui velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, drau« 
gus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė ir anūkai.
Laidotuvių direktdrius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108

TĖVAS IR SŪNUS
MARUUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS t
2533 W«t 7lst Street Tel. 4T8 - 2345
1410 So. 50th Are., Cicero Tel. TO 3-2IU8-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
<424 W. 69th STREET 
2314 VV. 23rd PLACE

Tel. REpublIc 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

GEORGE 

SIMONAITIS, |8r.

Gyveno Chicago Heights, Iii. 
Anksčiau gyv. Chicagoje — 
West Pullmoji apyl.

Mirė kovo 17 d., 1969, 1:07 
vai. ryto, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgy veno 62 m.

Pasilikto dideliame nuliūdi
me 2 sūnūs George Jr.', marti 
Patricia, ir Richard, marti Ve
ra, 7 anūkai: Cįįeryl, George, 
Baugias, Lisa, Steven, • Rachel 
ir Laura, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antrad., 
kovo 18, 7 v. v. Leonard kop
lyčioje, 10821 S. Michigan Avė.

Laidotuvės Įvyks ketv., kovo 
20 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas Į šv. Petro 
ir Povilo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už veĮionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios Ir
anūkai.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Rukauekas ir Sūnus. Tel.. 
CO 4-2228.

4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572

3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401
Gyveno 1053 Third St., Lawton, Michigan, 

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

Mirė kovo 16 d., 1969, 2.30 vai. ryto sulaukus 88 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Onufras, duktė Etella Bo- 

šunas gyv. Cicero, III., sūnus Waltet, gyv. Kalamazoo, Michigan, 
4 anūkai, brolis Peter Mackaites, gyv. Chicagoje. 2 - dukterėčios ir 
sūnėnas Chicagoje, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Zolp koplyčioje, 504 West Michigan, Avė., 
Paw Paw, Michigan.

Laidotuvės įvyks antrad. kovo 18 d. iškoplyčios 1 vai- popiet 
bus nulydėta į Oak Grove kapines, Lawton, Mich.

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

. Nuliūdę: Vytas, duktė, sūnus, anūkai ir brolis.
Laidotuvių dirktorius Antanas Zolp. Tel. (616) 657-5519

3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE, CICERO, ILL. Tel, OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN,
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x Dr. Arvydas Kliorė iš 
Californijos buvo atvykęs į Chi
cagą ir turėjo pasitarimą su 
JAV LB centro valdybos pir
mininku lietuvių mokslininkų 
suvažiavimo reikalu. LB centro 
valdybos organizuojamas suva
žiavimas įvyks 1969 metais dar 
bo dienos savaitgalio metu Chi
cagoje. Suvažiavimo programą 
tvarko Californijoje sudarytas 
mokslininkų komitetas, o tech
niškus organizacinius darbus 
atlieka JAV LB centro valdy
ba.

x C. Oksas, lietuvių respub
likonų lygos pirmininkas, pe
reitą savaitę tarėsi su Cook 
County respublikonų partijos 
vadovybe siūlydamas išplėsti 
tautybių veiklą partijos organi
zacijoje. Kovo 21 d., penktadie
nį, 8 vai. vakaro Margutyje, C. 
Oksas padarys platesnį prane
šimą apie įvykusius pasitari
mus. Ta pačia proga bus taria
masi dėl tolimesnių lietuvių po
litinių planų ateityje.

X “Chicago Tribūne” dien
raščio vakar dienos laidoje iš
spausdinta per visą puslapį 8 
gražiausių mergaičių nuotrauka, 
tarp kurių yra ir lietuvaitė Nijo
lė, pasipuošusi tautinėm spal
vom.

x Muz. A. Vanagaičio 20 m.
mirties sukakties minėjimas į- 
vyks kovo 30 d. 3 v. p.p. Jau
nimo centre.

X Naujos liet. J. Gaidelio 
operos “Dana” premjera įvyks 
š. m. bal. 12 d. Kiti- spektakliai 
— bal. 13, 19 ir 20 d.d. Bilietai 
gaunami “Marginiuose“, 2511 
W. 69tih Str., Chicago, tel. PR 
8-4585. Atidaryta: pirmad. ir 
ketvirt. 9-8 vai., sekmad. 11-1 
vai. Kitomis dienomis 9-6 vai.

Užsakant paštu — siųsti čekį 
Lith. Opera of Chicago, 6441 
So. Kedvale Avė., Chicago, 111. 

Chicagos Lietuvių Opera 
(pr.)

x Albertas Stočkus, ne Staš- 
kus, kaip buvo kovo 15 d. 
“Drauge” paskelbta, vaidina vai
dilos rolę Alvudo Vaikų Teatre 
Anatolijaus Kairio vaidinime 
“Du Broliukai”. (pr.)

X Teresė ir Juozas Kaspera
vičiai, Delta Lounge, Oak Lawn,
III., savininkai, naujos liet. J. 
Gaidelio operos “Dana’’ pasta
tymui paaukojo 205 dol. (pr.)

X L. Muzikei. Archyvo Ku- 
ratorija reiškia gilią padėką 
AIDUČIŲ ansambliui už auką 
$20.00, kurią asignavo šio ar
chyvo reikalams, vietoj gėlių 
a. a. J. Bačiūno laidotuvėms.

(pr.).

x Lietuvių Fonde įnašus pa
pildė: Inž. Jonas Vaičaitis, Ac- 
,ron, Ohio, iki $400., LB Detroito 
Apylinkė iki $375., LVS “Ra- 
MOVĖ” Melbourno Skyrius 
(Australija) atsiuntė $100., pa
didindamas a. a. Romualdo Stei- 
narto atm. įn iki $200. LF ad
resas: 6643 S. Maplewood Avė., 
Chicago, IU. 60629 (pr.)

X Akt. J. Balutis yra suda
ręs būrelį vaidintojų ir stropiai 
rengia rašyt. Aloyzo Barono 
vaidinimą “Gražiausia diena” 
jaunučių ateitininkų vakarui, 
kuris bus balandžio 26 d. Cice
ro šv. Antano par. salėje.

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
tvood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
čax Uetuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St, 
CL 4-2390. (sk.)

X JAV LB centro valdybos 
posėdis įvyko 1969 kovo 8 
dieną Chicagoje. Posėdyje bu
vo aptarti JAV LB tarybos se
sijos reikalai, Vasario 16-tos 
minėjimų metu iškilusios pro
blemos, visuomenės informavi
mo klausimas, Kontrolės komi
sijos aktas, liečiąs Kultūros 
‘kongreso komiteto atskaitomy
bę, centro valdybos gauti raš
tai, mokslininkų suvažiavimas 
ir kiti reikalai.

X Albinas Beniulis išvažia
vo trims savaitėms atostogų į 
Miami Beach, Fla. Jis žada su
grįžti į Chicagą tik po Velykų 
ir toliau tęsti perkraustymo 
patarnavimus. Jo namų gyvąjį 
ūkį prižiūrės stropus skautas 
— Arūnas Kučinskas.

X Prel. Mykolas Krupavičius 
dėl pablogėjusios sveikatos yra 
išvykęs į ligoninę.

X Dail. Jono Kelečiaūs dai
lės darbų parodą Čiurlionio ga
lerijos patalpose jos ruošėjų — 
Filisterių skautų sąjungos var
du kovo 15 d. atidarė R. Dirvo
ms. Liet. dailės instituto pirm. 
A. Valeška supažindino žiūro
vus su dailininku, jo menine 
kryptimi ir 'kūriniais. Eksponuo 
ta apie 40 paveikslų, kuriuos 
dailininkas sukūrė paskutinių 
3 metų bėgyje. Visi jie pasižy
mi gražiu spalvingumu ir puikia 
kompozicija. Dail. Br. Jamei'kie- 
nė kūrinius pristatė angliškai 
kalbantiems žiūrovams. Pirmąją 
dieną parodą aplankė 300 as
menų; per dvi dienas lankytojų 
skaičius pakilo ligi 500 asmenų. 
Ži’rovai nupirko 20 paveikslų, 
iš kurių 5 Ant. ir M. Rudžiai. 
Paroda uždaroma ateinantį sek
madienį, atdara vakarais. Lan
kytojų tarpe buvo Chicagos Me
no instituto profesorių ir ame
rikiečių dailininkų, kurie kartu 
su dail. Kelečiumi buvo studi
javę.

Elzbieta Samienė, žinoma Balfo 
veikėja, įteikia eksponatus Balfo 
parodai, kuri atidaryta Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Iš k. 
į d.: A. Luneckas, E. Samienė ir 
St. Balzekas.

Nuotr J. Kasakaičio
X Mūsų spaudos darbą re

mia daugelis skaitytojų. Pratęs
dami prenumeratą, atsiskaity
dami už korteles ar kalendorius, 
aukų atsiuntė: po 3 dal. — St. 
Buzinskas, A. Krinickas, A. Ra
gauskas, J. Radas, J. Motiejū
nas, Mrs. K. Yotka, A. Buškus,
Al. Marcijonas; ,po 2 dol. _  J.
Ruokis, E. Boguta, A. Dailidis, 
A. Misiūnas, A. Stulpinas, Br. 
Misevičius, Mrs. IS. Stanulis, V. 
Sakalauskas; po 1 dol. — A. 
Žitkus, J. Urbšaitis, K. Širvins- 
kas, G. Alekna, B. Baniukaitis. 
Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

X Kun. Antanas Kardas, mū 
sų Skaitytojas New Yorke, pa
rėmė dienraštį 5 dol. auka. Ačiū.

X V. Bitinas, Detroit, Mich., 
parėmė dienraštį 5 dol. auka. 
Dėkojame.

X Leonardo Valiuko ir My
kolo Drungos Vasario 16 proga 
paruošti straipsniai LB apylin
kių ir apygardų valdybų bei pa 
skirų asmenų pastangomis dau
gelyje vietovių buvo išspausdin
ti amerikiečių spaudoje. Medžia
gos paruošimą organizavo ir iš
laidas padengė JAV LB centro 
valdyba.

X Charles IS. Johnson, Brook 
lyn, N. Y., atnaujindamas pre
numeratą pridėjo 5 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. La
bai ačiū.

Balfo o seimo

MES ATDARYSIM DAINŲ SKRYNELĘ* 
Čiurlionio ansamblio koniertas Chicagoje

Sėkmingas Balfo seimas Chi
cagoje baigtas Clevelando Čiur
lionio ansamblio koncertu pra
ėjusį sekmadienį Marijos aukšt. 
mok. salėje. Ansamblio vado
vo Alf. Mikulskio diriguojamas 
mišrus choras padainavo paties 
dirigento harmonizuotas dainas 
“Mes padainuosim dainų daine
lę”, “Kai aš jojau per girelę”, 
“Išgertuvių daina”, “Anksti ry
tą atsikėliau”. “Piemenėlių ralia 
vintas”, kuri sudainuota kartu 
su sol. R. Mastiene, K. Čiurlio
nio “Anoj pusėj Nemuno” ir Br. 
Budriūno “Lietuvio giesmę ”, žo 
džiai Putino. Po to vyrų choras 
sudainavo: “Augo kieme kleve
lis” _  J. Karoso, “Miego noriu
labai’’ — A. Mikulskio, “Oi, kad 
išauštų” — J. Žilevičiaus, “Ger
sim, broliai, uliavosim” — J. 
Dambrausko. “Oi, kad išauštų” 
sudainuota kartu su sol. Algi
mantu Grigu. Tenka pažymėti, 
kad išvakarėse, taigi prieš kelio 
lika valandų, šis solistas su pa
sisekimu dainavo Clevelande, 
mokyklos suruoštame vakare. 
Taigi per tokį trumpą laiką tu
rėjo tolimą kelią sugrįžti. Salė
je sėdėjusiam dainos kompozi
toriui muz. Žilevičiui sukeltos 
griausmihgos ovacijos.

Po pertraukos moterų choras 
su kanklių orkestru sudainavo 
Mikulskio “Kur lygios, lygios 
lankos” ir “Audžiau, audžiau 
auksagijį audimėlį” ir “Stoviu 
aš parimus”, harm. L. Šimučio, 
žodžiai Vandos Stankienės, me
lodija J. Siniaus. Mišrus choras 
su kanklių orkestru padainavo 
A. Mikulskio “Nuvažiav tėvelis”, 
solistai VI. Plečkaitis ir Algis 
Gilys, “Aš pasėjau linelį”, 
“Širdgėlos daina”, sol. Al. Gri
gas, “Aš nusieičiau į Klaipėdu- 
žę”, solistai R. Mastienė, Algis 
Gilys ir Irena Navickaitė — kan 
'klės, “Iškasiau šulnelį”, solistai 
R. Mastienė ir Alg. Grigas, “Pa 
partėli”, “Lietuva brangi” muz. 
Naujalio, žodžiai Maironio. So
listai Mastienė ir Grigas, Pr. 
Petraitis — ‘^Sekminių ragelis’.’

LITHUANIAN PLAZA 
REIKALU

LB Marąuette Parko Apylin
kės valdybos įgaliotiniai Stasys 
Molis ir Petras Vilkelis, talki
ninkaujant valstijos atst. Pra
nui D. Savickui, dėl Lithuanian 
Plaza iškabų pravedimo ir įgy
vendinimo, praneša, kad Metro 
politan Sanitary District pirm., 
John E. Egan 1956 m. miesto 
taryboje pasiūlė ir pravedė, ne
gavęs nė vieno balso, prieš, re
zoliucija, pagal kurią teritorija, 
esanti tarp Marąuette Road, 69- 
tos, Rockvvell ir California gat
vių būtų pavadinta “Lithuanian 
Plaza" pagerbiant lietuvių kil
mės amerikiečius. Chicaga su 
100,000 lietuvių laikoma Ame
rikos lietuvių sostine.

Norint tęsti jau pradėtus žy
gius, Amerikos L.B. Marąuette 
Parko apylinkės paskirti įgalio 
tiniai, asistuojami valstijos at
stovo Prano D. Savicko deda 
pastangas grąžinti oficialią Pla- 
zos bylą į Miesto tarybos dar
botvarkę ir išgauti pažadus, kad 
iškabos būtų pagamintos ir pa
kabintos. Tuo būdu ši Chicagos 
miesto dalis būtų oficialiai pa
vadinta “Lithuanian Plaza.”

Pirmininkas

Koncertas baigtas tradiciniu 
“Namo”. Ansamblis buvo labai 
šiltai suktiktas, kai kurias dai
nas turėjo kartoti, dirigentui 
Mikulskiui pasiūlius, plojimais 
sutiktas muz. Žilevičiaus, ku
riam sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Po to trumpą žodį Balfo vardu 
tarė dir. A. Dzirvonas ir išreiš
kė sveikinimus Bailfo Chicagos 
apsikr. pirm. A. Gintneris, LB 
Chicagos apyg. pirm. A Juške
vičius ir Chicagos Alto pirm. 
A. Pužauskas.

Ansamblio chormeisteris yra 
Rytas Babickas, valdybą suda
ro: Raimundas B. Butkus — 
pirm., Vladas Plečkaitis _  vi
cepirm., Irena Navickaitė — 
sekrt., Afcraitis Saulius — ižd., 
Romas Zylė — ūkvedys, Pra
nas Mašiotas — namų adminis
tratorius.

Šį šaunų ansamblį Chicagos 
lietuviai labai šiltai priima, ir 
šį (kartą jis buvo perpildytos 
salės labai šiltai sutiktas. Anot 
dainos “Aš atdarysiu dainų 
skrynelę”, tos ansamblio skry
nelės dainos buvo visiems malo
ni meninė atgaiva..

P. Janulis

RESTORANAS DEGĖ
Gaisras sudarė $25,000 nuos

tolių Huddle House restorane, 
3637 Irving Park rd.

Stasiui Piežai paskirta Illinois valst. Medicinos d-jos 1968 m. premija. 
St. Pieža premija apdovanotas šalia 13 kitų laikraštininkų, pernai skel
busių straipsnius medicinos srity. Premiją įteikia dr. Phillip G. 
Thomsen, Illinois State Medical society prezidentas.

Su-

CICERO ATEITININKŲ ŠVENTĖ
Mėtinė Cicero Vysk. M. Va-.'kolą skaitė Jei. Kisieliūtė, 

lančiaus kp. moksleivių atein- giedotas at-kų himnas, 
ninku šventė praėjusį sekmadie
nį pradėta šv. Mišiomis Šv. An
tano parap. bažnyčioje, po ku
rių pusryčiai ir akademija įvy
ko parapijos salėj. Ją pradėjo 
kp. pirm. Saulius Kuprys, pa
sveikindamas vietos ir iš toliau 
atvykusius svečius, tarp jų ir 
tėvų marijonų provinciolą 'kun. 
dr. V. Rimšelį ir “Draugo” vyr. 
red. Pr. Garšvą. Kaip pirm. S.
Kuprys pastebėjo, ši šventė 
yra kasdieninės veiklos vaini
kas. Išreiškė padėką tėvams ir 
globėjams.

Naujų narių pasižadėjimo ce
remonijoms vadovavo Ant. Tau
ginas. Prisaikdino kun. dr. A.
Juška. Protokolą skaitė Jul.
Sakalauskaitė. Ženkliukus įteikė 
kuopos globėjas dr. P. Kisielius.
Į vyr. marius pakėlimo proto-

Nixono sveikinimas Balfo 
bankete

Balfo banketas šeštadienį su
traukė pilnutinę šv. Kryžiaus 
par. salę. Banketą pradėjo sa
vo kalba rengimo kom. pirm. 
A. Dzirvonas, pakviesdamas 
programos vedėju dr. K. Bobe
lį. Invokaciją suikalbėjo kun. 
Abromaitis, kreipdamasis į gai
lestingumo Dievą, primindamas 
Lietuvos vargus.

Prie garbės stalo buvo pa
kviesti kard. Cody. L. Šimutis, 
F. Slavickas, C. Dohlin, J. Danž- 
vardienė, A. Wells, prel. Hol- 
brook, kun. V. Martinkus, gen. 
'kons. dr. P. Daužvardis, kun. 
St. Šantaras, J. Meegan, kun. 
A. Trakis, Eug. Bartkus, prel.
J. Končius, inž. A. Rudis, kon
gresmanas J. Kluczynski, kun. 
E. Abromaitis.

Kardinolo kalba
Kuin. E. Abromaitis, pristaty 

damas garbės kalbėtoją kard. 
Cody, priminė, kad kardinolas 
mėgsta dalyvauti su lietuviais. 
Jis buvo (šventinant koplyčią 
Washingtone, šventinant vysk. 
Marcinkų Romoj, vasario 16 d. 
bankete Chicagoje.

Kard. Cody savo įkalboje pa
žymėjo, kad jam žinomi Balfo 
darbai; jis, skirstant aukas, pa
siūlo vyskupams, kad skirtų lie
tuviams. Pasisakė artimai pa-

Parapijos klebono ir kunigų 
vardu sveikino kun. A. Juška. 
Susikaupimu pagerbtas miręs 
a. a. B. Babrauskas. Meninę pro 
granuos dalį pravedė A. Aršti- 
kytė. Deklamavo L. šulaitytė, 
po to Aid. Prapuolenytės pa
ruoštos mergaitės padainavo ke 
lėtą dainų. “Ant kalno malū
nas’’ sudainuota kartu su sve
čiais. Mergaitės paruoštos S. 
Palionienės, įscenizavo Vyt. Ne
munėlio eilėraštį, o Sauliaus 
Kuprio paruošti berniukai pa
deklamavo eilėraštį apie talką 
tėvynei. Po meninės programos, 
kuri buvo gausiai susirinkusių 
žiūrovų nuoširdžiai sutikta, pa
dėkos žodį tarė d'r. P. Kisielius, 
dėkodamas visiems globėjams, 
talkininkams ir tėvams, remian- 
tiems ateitininkiškąją veiklą.

žįstąs lietuvių draugą kard. Sa- 
more. Pažymėjo, kad Bažnyčia 
siekia taikos, popiežius jautriai 
pergyvena skriaudas tautoms.

Reiškė viltis, kad Lietuvos 
laisvė bus atstatyta, skatino tęs 
ti gailestingumo darbus. Kard. 
Cody pa» iflcė: “Aš giriuosi, kad 
Chicaga tun gal daugiau lietu
vių katalikų, negu Kaunas. Aš 
esu ganytojas didžiausios lietu
vių vyskupijos išeivijoje”. Bai
gė lietuviškai: “Labas. Tegul 
Dievas laimina Jus visus, lietu
vius”.

Publika kardinolui sukėlė ova
cijas ir sugiedojo “Ilgiausių me
tų”.

Gerųjų širdžių jungtis
Gen. kons. dr. P. Daužvardis 

dėkojo už Balfo teikiamą pagal
bą lietuviams. Balfo veikimu ro
domos Lietuvos kančios ir troš 
kimias atgauti laisvę. Balfas yra 
gerųjų širdžių jungtis.

Perskaityta JAV prez. Nixo- 
no telegrama, kurioje sveikina
mas Balfas, jo talka įvesti iš
eivius į Amerikos gyvenimo sro
vę.

Ant. Rudis pristatė kongres- 
maną Kluczynski, įvertindamas 
jo prielankumą lietuviams.

Kongresmanas pagyrė gražų 
lietuvių subuvimą. Pasisakė, 
kad kongrese jau 19 kartų jis 
kėlė balsą dėl Lietuvos laisvės.

Katalikų labdaros vadovas 
prel. Holbrook savo kalboje 
reiškė pasitenkinimą, kad lietu
viai gerai jaučiasi, nes daro ge
rus darbus. Linlkėjo daug vil
tingų, meilės pilnų metų.

Chicagos liuteronų tarybos 
direktorius Cl. Dohlin priminė, 
kad kur yra vargas, ten pralau
žiamos žmones skiriančios sie
nos ir vyksta bendras pagalbos 
darbas. Telaimina Jus Dievas.

Mialonus buvo pranešimas, 
kad solistė Kojelienė savo Chi
cagoje rengsimo koncerto pel
ną paskyrė Balfui.
Neklausk ,kaip įkrito nelaimėje, 

o gelbėk
Baigiamąjį žodį pasakė kun. 

V. Martinkus. Priminė Šv. Au
gustiną, kuris aprašo, kaip pa
mačius žmogų, įkritus į vande
nį, jis klaustas, kaip atsitiko, 
kad įkrito į vandenį. Skęstantis 
šaukė — neklausk, kaip atsiti
ko, o gelbėk. Ir mes turime bū
ti pasiruošę traukti nelaimėn 
patekusį. Išgyrė Balfo darbuo
tojus, kurie renka aukas, eidami 
nuo durų prie durų, dėkojo sei
mo rengimo komitetui. Kaip 
kalnų keleiviai kopia susirišę, 
taip mes sujungtomis širdimis 
keliaukime per pasaulį-

Buvo pranešta, kad seimo pro
ga buvo surinkta $29.000.

Sumaniai programą vedęs dr.
K. Bobelis baigė banketą poe
to Brazdžionio poezijos posmu, 
skatinančiu ištesėti, nepalūžti.

Maldą po banketo sukalbėjo 
kun. A. Trakis, išryškindamas 
mintį, kad Dievas yra meilė ir 
kas ištveria meilėje, pasilieka 
Dievuje.

Svečias kun. V. Rimšelis, MIC, 
pasveikino jaunuosius ateitinin
kus, pasidžiaugdamas jų veikla 
ir linkėjo sėkmės . Graži šven
tė baigta tautos himnu.

L. Gal.

Chicagos
žinios

PASKUTINĖ PUCCINI 
OPERA

Radijo stotis WGN kovo 22 
d., 1 vai. po piet gyvai iš Metro
politan scenos transliuoja pa
skutinę Puccinio sukurtą ope
rą ITurandot. Operų transliaci
jos radijo bangomis baigsis bal.
5 dieną.

DVI PARODOS KARTU
International amfiteatras 

toks milžiniškas, kad tuo pačiu 
laiku vyks dvi parodos. Laivy
bos, turizmo ir sporto 36-ta me f 
tinė paroda vyks kovo 21—30 " 
d. Paroda, kurioje Ibius išstaty
ta apie 500 įvairiausio dydžio 
laivų, įvairiems sportams reik
menų bei turizmo reklamų, ti
kisi sulaukti iki 400,000 lanky
tojų.

PALIKO 88 MIL. DOLERIŲ
Pernai miręs Lyle Spencer, 

Science Research leidyklos įstei
gėjas ir ją pardavęs 1054 m. 
LBM korporacijai, testamente 
paliko 88 mil. dolerių, kurių 82 
mil. dolerių susidarė iš 238,744 
IBM korporacijos akcijų. (Sa
vo našlei paliko du milijonu, o 
keturiems sūnums ir kitiems 
buvusiems tarnautojams pasfkir 
stė 3 mil. dolerių. Didžiausią tur 
to dalį paliko ISĮpencer fundaci
jai, nepelno korporacijai, besi
rūpinančiai auklėjimo procesų <| 
išvystymu.

SU ŠEIMA IŠVYKSTA 
AUSTRALIJON

Thomas Enright su žmona Ir 
septyniais iš 8 vaikų šiomis 
dienomis apleidžia Ameriką ir 
išvyksta apsigyvenimui Austra
lijon. Išvyks kai parduos na- 
mus 5422 S. May. Ten ieškos 
geresnio gyvenimo, nes čia Chi 
cagoje vis baiminąs ir rūpinas 
savo šeimos saugumu. Taipgi 
nepatenkintas šios šalies ve
dama socialine bei politine kryp' 
timi.

Čiurlionio koncertas
Ypatingas banketo praimti- , 

nimas buvo Čiurlionio ansamb
lio dainos. Šiam vakarui buvo 
Čiurlionio ansamblio dainos, 
šiam vakarui buvo parinkta kla
sikinės muzikos programa, iš
traukos iš operų, čiurlioniečiąi, 
parodė, kad jie yra stiprūs per
teikėjai ne tik liaudies dainų, 
bet ir tarptautinio garso 'kom
pozitorių kūrinių. ISlu dideliu pa
sisekimu buvo sudainuota: ma
tadorų choro daina iš op. “Car- 
men”, “Pabučiavimas” (Ar- 
aidi; vertimas, Mikulskio), rai 
telių choro daina iš “Cavalleria 
Rusticana” ir valsas iš “Faus
to”. Publika buvo be galo pa
tenkinta ir ansambliui sukėlė 
gausias ovacijas.

Čiurlionio ansamblio vadovas, 
komp Mikulskis privačiai kal
bant pažymėjo, kad nors Čiur
lionio ansamblis pasirinkęs per 
teikti liaudies dainas, bet ne
vengia nei klasikinių dalykų, 
kurie puikiai padeda chorui la-' 
vintis. J. Daugi.

Chicagos parkų distriktas kovo 
mėnesio gėle parinko pelenutes, su 
kuriomis čia matyti Catherine 
Burba.


