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Lietuvoje
Kaune — 301.000 

gyventojų
— KAUNAS, ok. Lietuva. — 

Šių metų sausio 1 dieną Kau
nas, anot “Tiesos’’ (vasario 2) 
pranešimo, pasiekęs 301 tūks
tančio gyventojų skaičiaus. 
(1939 m. buvo 155 tūkstančiai).

Vasario 4 d. buvo pranerta, 
kad jau suplanuota statyti sta
tyti nauja Kauno miesto dalis 
— Kalniečiai (už VU forto, 
tarp Jonavos plento ir Eigulių). 
Kailni A^ini užimsią 160 hektarų 
plotą ir ten būsią vietos 36 tūks
tančiams gyventojų. Išplanavi
mo autorė — Gražina Miškinie
nė. (E)

Iš vienkiemių į

Vilnius, ok. Lietuva. — 6000 
vienkiemių tik pernai metais bu
vo panaikinta okup. Lietuvoje, 
jų gyventojus sukeliant į kolcho
zines gyvenvietes. Sovietiniai va
deivos nurodo, esą “vienkiemių 
sistema trukdo įdiegti pažangius 
darbo metodus, specializuoti ir 
koncentruoti gamybą, melioruo
ti žemes” (J. Maniušis). Pana
šus skaičius vienkiemių išgriauti 
numatytas ir 1969 metais. Tačiau 
vienkiemių naikinimo darbą ge
rokai trukdąs statybinių medžia
gų trūkumas.

Žagarėje ilgaamžiai žmonės

Žagarė garsėjanti ilgaamžiais 
žmonėmis. Juozui Žemaičiui su
kakę 103 m. amžiaus, jo tėvukas 
seniau miręs sulaukęs 126 metų. 
Ona Martinaitienė atšventusi 
106-jį gimtadienį. Į antrą šimt
metį įžengusios Olga Tynerienė 
ir Antanina Mackevičienė.

Filatelijos paroda buvo atida
ryta Kaune, Istorijos muziejuje. 
Ji skirta Lenino 100 metų sukak
čiai paminėti. Išstatyti tarybiniai 
ženklai ir vokai, ypač Leniną lie
čiantieji, kurius pateikė S. Rach- 
mačiauskas ir A. Faitelsonas. Ta
čiau nepriklausomos Lietuvos 
pašto ženklai nebuvę išįstatyti. 
Žiūrovai daugiausia domėjęsi F. 
Sausionio surinktais pašto ženk
lais ir vokais su gėlėmis.

— Pakelti komsomolo nuotai
kas Lietuvoj, į tos organizacijos 
50 metų sukakties šventę buvo 
atsiųstas kosmonautas Germa
nas Titovaa. Jis viešėjo Lietuvoj 
penkias dienas. Buvo nuvežtas j 
Kauno miestą ir vieną kolchozą 
ties Kaunu. Vilniuje, nepaaiš
kintais sumetimais, buvo atves
tas ir į kompozitorių sąjungą, 
kur jam buvo surengtas specia
lus koncertas. (E)

— Vasario 27 d. “Tiesoj yra 
papasakota, kaip rusų karinio 
laivyno specialistai išminuotojai 
graibo iš Arimaičių ežero (ties 
Radviliškiu) prieš 25 metus vo
kiečių ten suverstas skeveldri
nes aviacines minas. Narai lei-

Žodinė kinų - sovietų kova pasiekusi nemažą įtampą. Čia tipingi kinai 
Pekine-

Araoų kovotojas — apie susidūri
mus su Izraelio kariais pranešama 
beveik kiekvieną dieną.

Žuvo Egipto gen. Riad
Kaire iškilmingai palaidotas 

gen. A. Riad
KAIRAS. — Vakar Suezo ka

nalo srity buvo ramu. Tačiau 
įvykus dviejų dienų Izraelio - 
Egipto artilerijos kautynėms, 
vienu iš trijų nukautų, artileri
jos šoviniais, egiptiečių buvo 
kariuomenės štabo viršininkas 
gen. Abdel Moneim Riad. Va
kar jis iškilnrngai Daalidotas 
Kaire. Egipto spauda skelbė a- 
pie reikalą Izraeliui atkeršyti.

Puolimų metu buvo padegtos 
Egipto žibalo valyklos. J. Tau
tų gen. sekretorius U Thant pa
reiškė, kad artilerijos veiksniai 
išilgai Suezo kanalo buvę eili
niu, ne pirmu ginklo paliaubų 
pažeidimu.

Vietname
SAIGONAS. — Kovos Vietna

me vakar vyko penkiose vieto
vėse: į šiaurę ir į pietus nuo 
Saigono ir ties Kambodijos sie
na.

Priešas vakar raketomis vėl 
apšaudė daugiau kaip 35 kraš
to vietoves ir sąjungininkų ba
zes. Vakar priešo ofenzyva vy
ko jau trečią savaitę.

M. Laird apie paramą 
P. Vietnamo kariams

Vakar į Washingtoną, po 5 
dienų Vietname, grįžęs gynybos 
vadovas M Laird dar Saigone 
atsisakė nurodyti, ką jis pasiū
lysiąs prez. Nixonui. Jis tik pa
žymėjo, reikalausiąs papildomų 
lėšų, kurios bus reikalingos su
stiprinti P. Vietnamo kariniams 
daliniams. Tos lėšos gali siekti 
iki 70 mil. dolerių.

džiasi į ežero dugną pro iškirs
tas eketes (ežeras užšalęs) ir 
ten dumble, kurio esą iki pažas
tų, graibo minas. Ištrauktas ga
bena į lauką, krauna į tam pa
rengtas duobes ir sprogdina. Mi
nų esą randama vidutiniškai po 
vieną kvadratinio metro plote, 
bet jos nėra išbarstytos lygiai. 
Iki vasario galo buvę ištraukta 
ir susprogdinta devyni šimtai 
tokių minų. (E)

Pekinas apie "fašistus" Maskvoje
Maskva ir Pekinas tebevykdo aštrią propa gandos dvikovą— Sovietų spauda teigia: 
Pekinas norėjęs įsiteikti JAV-bėms ir Vak. Vokietijai — Budapešte įvyks rytų bloko 
vadų pasitarimas — Nurodoma į abiejų kraštų sunkumus vidaus gyvenime.

Skelbia: antikomumstai
“trina rankas iš džiaugsmo”
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos ir Kinijos žodinė kova tebe
vyksta. Po dvi dienas buvusių, 
prieš Kiniją nukreiptų demon
stracijų Maskvoje, sovietų spau
da kaltina Pekiną, kuris, teigia
ma, sąmoningai sukurstęs kovo 
2 d. ginkluotą susidūrimą Ussu- 
ri upės Damanskio saloje. Pe
kino tikslas buvęs — įsiteikti 
Vakarams. Esą, įvykis, kurio 
metu, sovietų oficialiomis žinio
mis, nukautas 31 rusas sargy
binis, kinų noru sutapęs su Ber
lyno krize.

Dėl to netenka stebėtis, tei
gia Maskvos šaltiniai, kad prieš 
komunizmą veikią Vakarų šluok 
sniai buvę paliesti entuziazmo 
nuotaikų ir... iš džiaugsmo try
nę rankas.

Kinai “flirtuoją” įsu JAV ir 
Vak. Vokietija

Maskvos spauda sekmadienį 
plačiai tebeskelbė žinias apie 
buvusį įvykį. “Krasnaja Zviez- 
da”, kariuomenės organas, kal
tino Pekiną, nes jis siekiąs “po
litiniu požiūriu flirtuoti” su JA 
Valstybėmis ir Fed. Vokietija.

Pagal laikraštį, Amerikos “va 
nagai” ir keršto siekią Bonnos 
politikai nepaprastai patenkinti,
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Nusikaltimai JAV-se auga

Smurto nusikaitimai padažnėję
WASHENGTGN. -— Teisingu

mo žinyba paskelbė FBI direk
toriaus J. Edgar Hooverio pra
nešimą apie nusikaltimus JAV- 
se 1968 m.

Naujais duomenimis, padidė
jo visų nusikaltimų skaičius. 
Šiuo metu stambiausias padidė
jimas liečia didžiuosius, smurto 
nusikaltimus. 1968 metais, pa
lyginus su 1968 m., nusikaltimų 
skaičius padidėjo 17%.

Plėšikavimų iškaičius pakilo 
net 29%

Kovo 9 d. paskelbta, kad 
smurtiniai nusikaltimai JAV-se 
padidėjo 19%. Jų tarpe: plėši
kavimai padidėjo 29%, nužu
dymai ir smurtiniai prievarta
vimai po 14% ir užpuolimai 12 
procentų.

Hooverio duomenimis, nusi
kaltimų skaičiaus padidėjimas 
liečia visus didžiuosius miestus. 
Miestuose, kurių gyventojų skai 
čius siekia 250.000 ir daugiau, 
nusikaltimai padidėjo 18%, tuo 
tarpu kaimo vietovėse — 12%.

P. Vietnamas už atkirtį

“Komunistus reikia nubausti”
SAIGONAS. — P. Vietnamo 

preridentas Van Th'eu vakar 
pažymėjo, kad komunistai, smar 
kiai puolą krašto miestus, turį 
būti nubausti. Tačiau, jei bus 
atkirtis, jis bus vykdomas “rei
kiamu metu ir susitarus su JA 
valstybėmis”. Jis pridūrė, kad 
jei veiktų sąjungininkų aviaci
ja, tai jos puolimai nebūtų nu
kreipti prieš Šiaurės Vietnamo 
civilinius gyventojus.

JAV įstaigos nurodo, kad 
Vietnamo kare, įskaitant pas
tarosios savaitės nuostolius, iš 
viso žuvo 32.376 JAV kariai.

• Japonijoje gaisrų miestuose 
aukomis 1968 m. buvo 1.138 gy-

1 ventojai.

nes Mao galėtų juos paremti, 
priversdamas Sovietų Sąjungą 
kovoti “dviejų frontų karą”.
“Drąsiųjų vyrų pralietas krau

jas nebus pamirštas”
Maskvos spauda apie atkirtį 

Kinijai kalba kiek švelniau, kaip 
Pekinas. Jau minėtas “Krasna
ja Zviezda” laikraštis užvakar 
tepaminėjo, kad “drąsiųjų pa
sienio sargybinių pralietas krau 
jas nebus pamirštas”.

Savo ruožtu, sovietų spauda 
plačiai kelia žuvusių sargybinių 
žygius ir jų tariamą "didvyriš
kumą”. Pabrėžiama, kad žuvęs 
pasienio sargybos viršininkas 
vyr. Įeit. Ivan Strelnikov patek
siąs istorijon kaip “didvyrišku
mo drąsos, pareigingumo sim
bolis”. Gyventojams skelbiama

Mao rae-tung,

J. Edgar Hoover, FBI vadovas, pa
skelbęs duomenis apie nusikaltimų 
skaičiaus JAV-se žymų padidėjimą

Pirmoje eilėje — šiaurės Tytų 
valstijos

Pagal paskiras krašto sritis, 
mažiausia nusikaltimų vyksta 
šiaurinėse vidurio srityse — jo
se nūs kaitimai pakilo 3%. Tuo 
tarpu pietinėse valstijose padi
dėjimas siekia 12%, vakarų sri
tyse — 18%, gi šiaurės rytų 
valstijose — net 21%.

Būdingas ginkluotų plėšikavi
mo nusikatlimų skaičiaus padi
dėjimas. Apiplėšimų srity gink
luoti apiplėšimai sudaro 61%

1 ir čia tie nusikaltimai per vie
nerius metus yra padidėję 34%.

ĮVAIRIOS žinios
• W. Brandt, Bonnos užsie

nio reikalų ministeris, pasisakė 
už reikalą sutvarkyti santykius 
su Kom. Kinija.

• G. Heinemann, kovo 5 d. 
išrinktas Fed. Vokietijos tre
čiuoju pokario prezidentu, pa
sikalbėjime su “Stuttgarter 
Zeitung” pažymėjo, kad Vokie
tijų npjung'mas nesąs galimas, 
kol Vak. Vokietija tebėra At-

, lanto sąjungos nariu.
• Prancūzijoje vėl gresia nau 

1 ji streikai.

apie tai, kaip kinai, esą, žiauriai 
elgęsi, rusų sargybinius ne tik 
nukovę, bet ir pribaigę durtu
vais bei išlupę akis ar nuplėšę 
ausis.
Varšuvos sutarties “viršūnių” 

pasitarimas Budapešte
MASKVA. — Vakarus vakar 

.pasiekė žinia apie tai, kad Mask 
vos iniciatyva šį trečiadienį Bu
dapešte kviečiamas Varšuvos 
sutarties kraštų “viršūnių” va
dų pasitarimas. Jis yra pirmasis 
po Čekoslovakijos invazijos. Nu 
matoma, kad Budapešto pasi
tarime, be sovietų ir vengrų, 
dalyvaus čekoslovakų, bulgarų, 
lenkų ir rumunų min. pirminin
kai, užsienio reikalų ministeriai 
bei partiniai vadai.

Vakarų stebėtojai spėja, kad 
pasitarime būsianti iškelta “Ki
nijos grėsmė” ir Maskvos ka
riniai sąjungininkai bus prašo
mi su savo kariniais daliniais 
.paskubėti su “įnašu” — pasiža
dėti ginti rytines, sovietų-ki
nų sienas.
Pekinas: rusai rengiasi sukilti 

prieš “fašistinius vadus”
TOKIO. — Kom. Kinija va

kar kaltino Sovietų Sąjungą — 
ji pati sukursčiusi kovo 2 d. į- 
vykį, nes siekusi nukreipti savo 
gyventojų dėmesį. Šie gi, teigia 
kinai, rengiasi sukilti prieš “so
vietų fašistinę vadovybę”. Pe
kino “Naujosios Kinijos” žinių 
agentūra dar pridūrė, kad Krem 
liūs susidūręs su sunkumais ir 
dėl to jis įvedęs fašistinį režimą 
ir savo krašte atstatęs kapita
lizmą. Agentūra pažymėjo, kad 
perversmo Sovietijoje siekią ne 
tik plačios gyventojų masės, bet 
ir partijos nariai. Dėl to Mao 
kviečiąs savo gyventojus būti 
tikrais, jog “revizionistinis re
žimas” Maskvoje greitu laiku 
turėsiąs baigti savo dienas.

Pačios Kinijos vidiniai 
sunkumai

Politiniai stebėtojai Japonijo
je reiškia nuomonę, kad Kinijo
je tebevykdomos prieš Maskvą, 
sovietus nukreiptos demonstra
cijos turinčios ryšio su šiais me 
tais numatomu 9-ju Kinijos ko
munistų partijos kongresu. Kai 
kurie Vakarų stebėtojai mano, 
kad pats Pekinas išprovokavęs 
kovo 2 d. įvykį, panašiais sume
timais kaip ir Maskva: nuslėpti 
krašto vidinius sunkumus ir, 
pabrėžiant “sovietų grėsmę”, 
gyventojų mases burti apie Mao 
Tse-tungo asmenį.

Kiekvienu atveju, šiuo metu 
tebevyksta abiejų kraštų vykdo
ma aštri propagandos dvikova 
ir abi šalys į Mandžiūrijos pa
sienį siunčia gausesnius kasi
nius dalinius.

• Vandalai V. Berlyne pade
gė amerikiečių biblioteką, suža
lodami 400 knygų.

• P. Nixonienė, prezidento 
žmona, Amerikos skaučių išrink 
ta garbės pirmininke.

• 30 mil. dol. Turkijai. JAV 
su Turkija pasirašė sutartį dėl 
40 mil. dolerių kredito. Sutartis 
galios 40 metų. Turkai numato 
įsigyti cheminės pramonės ga
minių, mašinų dalių ir žaliavų.

• Tokio gyventojų skaičių* 
vasario 1 d. pasiekė 11.353.966. 
Tai pats stambiausias, gyven
tojų skaičiumi, pasaulio mies
tas.

Pasitarimai Paryžiuje tebėra akligatvy

Svarbūs sprendimai 
VVashingtone

WASHINGTON. — Preziden
tas R. Nixonas vakar vakare 
jau grįžo iš Floridos į Baltuo
sius Rūmus. Key Biscayne 3 die 
nas ilsėdamasis, jis svarstė du 
kraštui svarbius klausimus: vie 
nas jų, tai antiraketinės gyny
bos raketų, “Sentinei” tipo, į- 
rengimas ties keliais dideliais 
miestais (jų tarpe ir ties Chica
ga).

Prieš šį planą pasisako visa 
eilė senatorių, kaip Mansfield, 
Fulbright ir E. Kennedy. Nixo- 
no sprendimo laukiama jau ryt, 
trečiadienį. Manoma, kad nuo 
gynybos nebus atsisakyta, ta
čiau ji galinti būti kiek pakeis
ta. Jos priešininkai teigia, kad 
toji gynyba, vadinama ABM, 
gadinti turėti nepageidaujamų 
padarinių — tai sukeltų gink
lavimosi padidėjimą ne tik JAV, 
bet !r Sovietų Sąjungoje.

Prifeš ABM gynybą ties di- 
džiaiširis JAV miestais pasisa
ko ir gyventojai, nes, jie tei
gia. karo atveju miestų sritys 
galėtų virsti sovietų puolimo 
taikiniais.

R. Nfoconas ir Kremliaus vadai
LONDONAS. — Komunistų 

diplomatų žiniomis, šiuo metu 
JAV ir sovietų politikai aiški
na, kada būtų tinkamiausias 
laikas susitikti Washingtono ir 
Maskvos vadams. Nurodoma, 
kad tai būtų įmanoma š. m. 
gegužės ar birželio mėn. Iš pa
sitarimo vietų, be Maskvos, ga
limomis laikomos dar trys mies
tai: Ženeva, Viena ir Stooįchol- 
mas.

KALENDORIUS

Kovo 11 d.: šv.'. Konstanti
nas, šv. Aura, Žiedūnas, Eigus- 
tė.

Kovo 12 d.: šv. Grigalius D., 
šv. Fina, Galvirdas, Jorūnė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
šalta, saulėta, temp. sieks 30 ir 
daugiau 1. F., ryt — be pakiti
mų.

Saulė teka 6:10, leidžias 5:52.
r

I A. Dubčekas su Jugoslavijos prezidentu Tito

Kitas sprendimas, kurio taip 
pat laukiama šią savaitę, tai — 
ar JAV atsakys atitinkamu at
kirčiu komunistų puolimams 
Vietname? Gynybos vadovas 
M. Laird, vakar, prieš grįžda
ma:', į Washingtoną, pripažino, 
kad priešas žymiai sustiprinęs 
karinius veiksmus. Tačiau jis 
pridūrė, kad tie puolimai nesą 
sėkmingi, gi paties Saigono ap
šaudymai raketomis nebuvę 
reikšmingi.

T R U M PA I
Kingo žudikas 

nubaustas
Nuteistas kalėti 99 metus
MEMPHIS, Tennessee. — Va

kar Memphis mieste įvykusia
me teismo posėdyje įtariamas 
nužudęs, pernai balandžio 4 d., 
dr. Martin L. Kingą, James Eari 
Ray prisipažino kaltu. Teismas 
jį nuteisė 99 metų kalėjimo bau 
sme. Jis gali būti paleistas iš 
kalėjimo ne anksčiau kaip po 
33 metų.

Ray pažymėjo veikęs ne vie
nas.

“Apollo 9” paskutinės
skrydžio dienos

Gali būti pakeista nusileidimo 

vieta

HOUSTON. — “Apollo 9” ast 
ronautams beliko skristi dar dvi 
dienos. Ketvirtadienį rytą numa 
tytas nusileidimas 250 mylių į 
pietryčius nuo Bermudų salų. 
Vakar jie pakilo į didesnį aukš
tį, per 200 mylių nuo žemės pa
viršiaus.

Šiuo metu nusileidilmo vieto
je Atlante siaučia stiprūs vė
jai, gi bangos siekia apie 8 pė
das. Dėl to erdvės tyrinėjimų 
įstaiga gali pakeisti nusileidimo 
vietą. Kitais šaltiniais, oro są
lygos dar galinčios pagerėti.

Trys astronautai daugiausia 
vykdo stebėjimo, fotografavi
mo veiksmus. Paskelbta, kad 
“Apollo 9” skrydžio išlaidos sie
kiančios 340 mil. dolerių.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:

KELIAS Į SVEIKATĄ, 2319 West Garfield Blvd., Chicago, III. 60838

LIAUKIMĖS ALKOHOLIZMO LIGA 
BESIDIDŽIAVĘ!

Mūsų nesuprantama gyvenimo 
tikrovė

Dar ir šiandien tūlos moterė
lės giriasi alkoholio pagalba pa
laikančios savo vaikams mokyk
las, sušelpiančios kokį girtuoklį, 
pasiunčiančios skatiką džiovinin
kui. Tai nuo senovės mus visoke
riopai žudanti veikla. Ji turi 
šiandien liautis, jei mes ryžta
mės žmoniškai savo vaikams 
prisistatyti ir jiems talkinti nuo 
narkotikų apsisaugoti. Alkoholiz
mas yra liga. Jos skleidimas yra 
dar didesnė negerovė. Turime 
kartą visam laikui liautis medi
ciniškuose prietaruose gyvenę ir 
jų dėka savus vaikus į narkotiza
vimąsi masinę. Vaikui sunku ap
sispręsti už žmoniška elgseną, 
kai jis mato taip baisų savo tėvų 
veidmainiavimą, kai patys iki ke
lių degtinėj mirkdami, tėvai lie
pia vaikams sausais išlikti. To 
nebūna gyvenime. Už tąi susipa
žinkime su šiandienine medici
nos pažiūra į ligą, vadinamą al- 
kolizmu.

Juokiesi iš girtuoklio — pats iš 
savęs juokiesi.

Paskutiniais keleriais metais 
žmonės ima keisti savas pažiūras 
į girtuoklį. Netolimoj praeityje 
jis buvo smerkiamas ir iš žmo
nių tarpo šalinamas. Dabar trok
štama girtuokliaujančiam iš 
tikros širdies padėti, o ne jį baus
ti, bei jį toje jo ligoje apleisti. 
Dabar žmonės jau ima suprasti, 
kad iš alkoholiko negalima nė 
kiek daugiau juoktis, kaip mes 
nesijuokiame iš suparaližuoto 
dėl polijo žmogaus. Čia turi ga
lutinai susitvarkyti visi mūsų 
juokų skyrių redaktoriąi: jie iki 
šiol mus maitino didele doze ne
žmoniškumo^ neleistinai kvato
jos iš girtuokliaujančiojo. Net 
romanuose, dar mūsų šiandien 
skaitomuose, tokia neteisybė už 
mūsų pačių pinigus yra platina
ma mūsų tarpe. Nuo šiandien 
girtuoklį laikykime tuo, kuo jis 
iš tikrųjų yra, — sunkus ligonis. 
Alkoholizmas yrą tragiška padė
tis, didžioji sveikatos sunkenybė.
Ne įstatymų leidimu, bet asme
nybių gausinimu nusausinsime 

alkoholizmo liūnus.

Ši tauta jau seniai mėgino ko
voti su alkoholizmu neveiklio
mis, bet tada tik tokiomis turėto
mis priemonėmis. Išleista buvo 
prohibicijos įstatymas. Neparen
gus žmonių asmenybių žmoniš
kam gyvenimui, nebūna galima 
įgyvendinti joks žmoniškas įstaty
mas.
Taip ir turėjo būti atšauktas ge

ras prohibicijos įstatymas — jis 
jis buvo gimęs per anksti. Taip 
pat nesėkmingai ir toliau buvo 
elgiamasi su girtuokliais. Jie da
bartiniu mūsų supratimu, nors 
jie ligoniai, buvo sunkiai bau
džiami. Alkoholizmo problema 
pasidarė nepakenčiama. Žmogus 
girtauja. Jo šeima esti mūsų mo
kesčiais išlaikoma. Mes turime 
pirmiau nusausinti visus alkoho
lizmo liūnus, pirm negu tokie 
ligoniai nusausins mūsų kišenes. 
Reikia savu tvarkingu gyvenimu 
pradėti reikiamai ugdyti jaunų 
lietuviukų asmenybes. Visi nepa
taisomi alkoholizmo liūno brai- 
dytojai palengva iškeliaus į dau
sas, jų vieton turime mes savu 
elgesiu parengti žmones, ryškius 
alkoholizmui atsparia asmeny
be.
Atbudo kraštas sausrai, liauki

mės mirkę karčiamose ir mes

Šiandieninis gydytojas alkoho
liką laiko rimtu ligoniu. Ta li
ga įvairiai pasireiškia ir įvairio

pų pasėkų po jos susilaukiama. 
Medicinos mokslas pradėjo inten
syvius tyrimus alkoholizmo sri
tyje. Alkoholikams aktyvaus gy
dymo centrai gausėja šiame 
krašte. Vis daugiau atsiranda li
gonių, priimančių alkoholikus 
ir jiems teikiančių reikiamą pa
galbą. Daugelis valstybinių ligo
ninių ir proto sveikatos centrų 
išvysto pagalbos būdus alkoho
likams. Taip pat ir pramonės 
centrai, tiek darbdaviai, tiek 
darbininkai - jau susirūpino gir
tavimo negerumais. Visa tai at
sirado žmonėms pageidaujant, 
jog reikia ką nors daryti, kad ga
lėtume tuos nelaiminguosius pa
gydyti ir kitus nuo tos ligos su
laikyti. Baisiuose prietaruose iki 
šiol gyvenęs, ir jau pradėję alko
holizmo liūne skęsti, žmonės ė-
mesi patys išeitį susirasti. Neat-! maniau, kad pas mane viskas 
silikimę ir mes. Stokime savęs tvarkoje. Bet kodėl, kaip pavar-
tvarkymo kovon visi kaip vienas. 
Tai bus gęriąusia kova kovota 
už savęs, savų vaikų ir savos že
mės bei saviškių išvadavimą. 
Šlapias parakas yra niekam ver
tas, nors paslėptos energijos turi 
labai daug - tad kuogreičiausiai 
ir kuoveikiausiai sausinkimės.

IŠVADA. Kad žmogus išaug
tų žmoniškai besielgiančiu asme
niu, reikia jo asmenybę subran
dinti savu brandžiu elgesiu. Tik 
brandus jausmais žmogus yra 
kandidatas į blaivų gyvenimą.
Antras žingsnis alkoholizmo Ii-, sukramtyti bet kartais nesiseka, 
gos negerovių tvarkyme tai mū- užmirštu’ kad reikia gera. kram 
sų visų atsisakymas iki šiol tu
rėtų prietarų: leiskime savo vai
kams tapti sau žmonėmis, išsau
sinkime savą aplinką. Pradėki
me kitam gero suteikti be svai
galų talkos. Ryžkimės ir tam ryž
te ištverkime - pradėkime žmo
gui ir Dievui naudingus darbus 
vykdyti. Žmoniška jauno lietu
vio asmenybė, pasodinta į tokią 
pat aplinką, ima augti į pilnai 
sveiką būtybę. Tokio gėrio visi 
mes trokštame. Tad dar šian
dien visi tokių darbų imkimės.
Tik brandus žmogus pajėgia 
brandžiai su svaigalais apsieiti.
Tad visi į darbą.
PASKAITYTI: American Medi
cal Association: The Illinoęss 

ęalled Alcoholism, 1968
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Liežuvis kaip medžio šmotas, 
ką daryti

KLAUSIMAS. Gerbiamas Dak
tare, malonėkite atsakyti į mąn 
rūpimą sveikatos klausimą.
Jau kokie dveji metai pas mane 
yrą labąi tirštos seilės. Iš ryto, deniu, be jokių miltelių. Trečia: 
kai bumą plaunu, tai negaliu i gerk keleriopai daugiau skysčių, 
išspjauti tų seilių. Reikia beveik ' negu iki šiol gėrei. Jei prasižioji

Vienuolikmečiai Kęstutis Černiauskas ir Arvydas žygas — Alvudo 
Vaikų teatro aktoriai A. Kairio 3 v. vaidinime “Du broliukai” jų nu
baudimo už lietuvių kalbos negerbimą scenoje. Meškos tuodu išdykė
liu maišuosna įkišo — ir tik tada paleido, kai pastarieji ryžosi tar
pusavy kalbėti lietuviškai. Ši, penktoji, šio teatro premjera bus su
vaidinta Jaunimo centre kovo 23 d. Dekoracijos dail. J. Kiburo. Rež. 
akt, Alfas Brinką. Nuotr. inž. Juozo Slaboko

Alvudo Vaikų teatras rengiasi penktai premjerai — A. Kairio 3 v. vai
dinimui “Du broliukai’’ — Jaunimo centre, kovo 23 d. Kairėj p. Ilciu- 
kas, vaidinąs Mešką, Anelė Kirvaitytė, scenos talkininkė, ir dalis iš 
vaidinančių 35 aktorių - vaikų. Nuotr. inž. J. Slaboko

pirštu nutraukti. Dieną to nepas
tebiu, bet iš ryto tokios tirštos, 
kad spjaunu ir tįsta.

Dar neseniai turėjau rankoj 
infekciją. Daktaras davė penicil- 
lino tablečių. Kai jas naudojau, 
mano seilės pasidarė normalios-
netįstančios. Ir daug maloniau lykai - net vaikam suprantami 
burnoje pasidarė. Iš to padariau Ligą gydytojas nustato žmogų
išvadą, kad kas nors, kur nors y- 
ra negero. Bet kaip tą surasti ir 
kaip ištirti? Buvau pas gydyto
ją. Jis paguldė ligoninėn pilnam 
ištyrimui. Tyrė viską, ką — ne
žinau. Tik daktaras pasakė, kad 
viskas tvarkoje. Visi tyrimai ge
rai rodė. Tai ir aš iki šio laiko

tojau penicilliną, seilės pasidarė 
netįstančios.

Prieš metus dariau ligoninėje 
tuziną tyrimų. Rado, kad kepenų 
ir inkstų tyrimai stovėjo biskį že
miau normos. Bet, kaip daktaras 
sako, dar nieko blogo nėra, tyri
mai rodė beveik normą.

Prieš kurį laiką burna naktį 
taip išdžiūdavo, kad liežuvis ro
dos būtų koks medžio šmotas. 
Aš tai ypač pastebiu, jei suval
gau ką sunkaus ir gerai nesu- 
kramtau. Nors stengiuosi gerai

tyti.
Ant rankų turiu tokias rudas 

dėmes. Lietuvoje mes vadindavo
me šlakais, strazdenom, o čia 
“Liver spots”. Jei kas iš ameri
konų pamato, tai man sa- me. Gerai jaučiatės ir džiaukitės, 
ko, kad man su kepenim yra kas j neieškokite ligų pas save kokių 
nors negero. Jų klausiu, iš ko jie | neturite.
sprendžia, ie atsako: iš tų “Li- Galvoj šašai, krūtinėj diegliai, 
ver spots”. Man būtų įdomu su-
žinoti, ar tas parodo kokią nors 
ligą-

Mano aukštis 5,5. Svoris 130 tau Jūsų teikiamus sveikatos rei-
tonKIaUi° sP*udim*s ,14? ant kalais atsakymus, kurie yra prak- 
180. Amžius 57 m. Niekad ne-kiškai ir išsamiai atsakomi. Ir aš
rūkiau ir negėriau. Šiaip jaučiuo- 
siu gerai. Jei Gerb. Daktare neap
sunkintų, malonėkite atsakyti į 
man rūpimus klausimus, nes 
tiek daug gerų patarimų duodat. 
Lai atlygina Jums Aukščiausias. 
Su pagarba.

ATSAKYMAS. Pasirašyk ant 
lapelio “Sukramtysiu gerai” ir 
virtuvėje - ten kur valgai, aiškio
je vietoje, tą užrašą laikyk: pri
siminsi sukramtyti kaip reikiant. 
Tai bus pirmas žingsnis sveika
tom Antras — susičiaupus mie
gok, per nosį alsuok - ir burna 
neišdžius, kąip kad neplauti in
dai išdžiūsta per naktį. Juk tai 
paprastą fizika. Neužmiršk ge
rai burnos išplauti prieš eida
ma gult. Plauk su šepečiu ir van-

miegodama, tai pasirišk skepetė
le pagurklį. Jei nosis užkimšta, 
gydykis pas gydytoją. Po penicįl- 
lino pajaudinai seilių liaukas, 
daugiau gėrei, taip patarė gydy
tojas - ir seilės burnoje buvo kaip 
reikiant. Čia irgi paprasčiausi da-

nuodugniai apžiūrėjęs ir reikia
mai ištyręs. Tie tuzinai tyrimų 
tik talkina geram gydytojui, o 
ne gydytojas seka iš paskos jų . _
ir visokių arabų ligoniui pri-Į Susirūpinęs nuėjau pas
kalba. J tokias kalbas — medi
ciniškus prietarus - nekreipk vi
sai domės.

Kodėl savo gydytojui nepasa
kei, kad rūpinies dėl šlakų -rudų 
dėmių? Jis būtų Tamstą nura
minęs - ten nieko blogo nėra.
Tik liaudies toks išsireiškimas, 
kad “Liver spots”. Niekada dėl 
ligos nesiklausk gatvėje žmogaus, 
ką tai reiškia. Negi jau tiek ne
supranti. Būk labai rami dėl vi
sų savo laiške suminėtų nege
rumų. Jie nekalti - kiti lengvai 
pataisomi. Tik su kraujo spaudi
mu tai tikrai susimaišei rašyda
ma “140 ant 180”. Matyt, norė
jai pasakyti, kad jis kartais yra 
140, o kitą kartą 180. Čia irgi 
nieko baisaus - svyruoja, nepasto
vus. Nieko gydytinų. Taip, kaip: 
rašėte, išeitų, kadfdtastolinis yra 
labai aukštas, o taį jau būtų rim
ta liga. Nėra darį niekas turėjęs 
180 diastolinio spaudimo. Prieš 
tokį gaudamas kiekvienas mirtu-

o daktarai nepadeda 
KLAUSIMAS. Gerb. Daktare, 

gavęs laikraštį pirmiausia skai-

kreipiuosi su pora klausimų, ku
riuos malonėkite atsakyti ar as
meniškai, ar per laikraštį, ne tik 
būsiu dėkingas, bet ir norėčiau

Lietuviu Fondo tradicinė vakarienė
Vakarienės klausimams aptarti kviečiamas Chicagos ir 

apylinkių visų lietuvių organizacijų atstovų, Lietuvių Fondo 
įgaliotinių, talkininkų ir visų vakariene užinteresuotų lietuvių 
pasitarimas. Pasitarimas įvyks š. m. kovo 12 d. (trečiadienį) 
8 vai. vakare Jaunimo Centre. Lietuvių Fondo vadovybė nuo
širdžiai praišo organizacijų atstovus ir visus Fondo entuzias
tus Skaitlingai atsilankyti ir dalyvauti pasitarime. Vakarienė 
įvyks š. m. gegužės mėn. 25 d., Jaunimo Centre, didžiojoje 
salėje.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INO.

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.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL gf) 
ARTS J

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

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Me* patelefonuosime jflsų gydytojai

atsilygint? už profesionališką pa
tarnavimą. Iš anksto dėkoju.

1. Jau antri metai, kai galvoje 
atsiranda ir po kiek laiko pra
puola po oda sukietėjimai. Vieni 
išeina šašais, o kiti šiaip pra
puola. Jie nėra skaudūs, tačiau 
darosi toks nemalonumas. Ėjau 
pas vienus daktarus. Numojo 
ranka. Sako — “patys pranyks, 
bet ilgai užtruks”. Nuėjau pas 
odos specialistą. Prirašė mosties, 
nežinau vardo, bet susideda iš ke
turių įvairių miltelių. Liepė per 
60 dienų trinti į galvą du kart 
dienoje. Taip dariau — sumažė
jo. Bet ir po to dar vartojau tą 
mostį, tačiau vėl retkarčiais pasi
rodo, ir atrodo, kad tas viskas 
vyksta po oda, daugiausia deši
niame galvos šone. Kartais deši
nėje galvos pusėje juntu dilgste- 
lėjimą per nervą, bet tas retai 
pasikartoja, ir jau nuo seniai. Pa
tarkite, ką daryti ir pas kokios 
rūšies specialistą tuo reikalu ei
ti, nes iki šiol daktarai per pirš
tus, atrodo, leidžia, kai nueinu. 
Ar čia gydymo atžvilgiu nėra 
rimtas reikalas? Gal reikalinga 
imtis skubių gydymo priemonių?

2. Nuo balandžio mėnesio pra
sidėjo viršutinėje kairės krūtinės 
pusėje menki diegimai, neskau- 
dūs, tačiau lyg kas raumenį ku-

daktarą, tačiau kraujo spaudi
mas buvo tik 135, man 43 metai. 
Prašiau, kad leistų persišviesti. 
Nieko krūtinėje nerasta. Bet kai 

(Nukelta ) 6 psl.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vąl.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-822* 
Rez. telef. WAlbrook 5-5078

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

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

Route 25. Elgin, Illinois

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

Rezid.: 3241 West «6th Plaoe 
Tel.: REpubUc 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S: tve- 
čladlenials uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
jei neatsiliepta, skambinti HU 8-S222

THE LITHIJANTAN WORLD-WIDE DAILY 
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S except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian = 
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— year outside Cook County, $18.00 foreign countries. S

Metams metų J mėn. 1 mėn. s
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$18.00 9.50 5.50 2.25 S
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5 Kitur JAV
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♦ Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Tel. ofiso HE 4-684#, rez. 388-2233 Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0.0801

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Yal.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-•
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitari is.

Ofiso — HE 4-5758.

0R. S. ir M. BUDRYS
alergija

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pemrtadle

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 c p. 
Ligoniai orllmaml nagui sueita rhna

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TėL GR 6-2400

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

O4fc 735-4477. Rez. PR 8-6*80.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOdNfiS LIGOS 
Cravvford Medical Building 

644* So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI K-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų Ilgos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Namu
Ofiso tel. PR 8-2220 

— rez. PRospeet 8-0081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKIA 
2656 VVest 63rd Street

Plrmad-, antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 8 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. 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 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68nl Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

TeL — REllanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojos)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso lr bato OLympio 1-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečladlenlua 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ Ht VAIKŲ LIGŲ 
8**ECIALlSTfi 

MEILCAL BUILDING 
7156 South Western Avenne 

Plrmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. tr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.

Ofiso telef. BE 7-1168
Rez. tel. 230-2*1*

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandoa: pirm., ketv., S—8 vai.,
antrad. Ir penkt. 1—4 vai.

Prltmlnlja tik susitarus

* Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 4:30, šeštadieniais ~ 
8:30 — 12 00

*•
• Administracija dirba kas- 5

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00. =

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr ' Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9— 11 ryto lr 4 » » »

šeštad. 9 v. r, — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kulba

DR. FRANK PLECKAS, QPT.
3424 VV. 6Srd St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko aklnlns Ir 
“contact jHnaea”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6.7800; Namų *25-76*7

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susiturimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. h 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr
šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso tetef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6730

DR. ALDOMA ŠIMKUS
akių ligos ir chirurgija

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 830-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket nuo 12 vai. 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta

 Rezid. tel. WA 5-309*

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ii 
penkt. nuo 2 lkl 4 vaL lr nuo 6 Iki I 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kltt 
laiku pagal susltarlma.

Of. TeL HE 4-2123, Namų GI 8-6193

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7Ist Street

Priiminėja ligonius tik susltarns
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak. 

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

TeL PRospeet 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenne
Val.: pirm., antrd., ketv. 6—8 va 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 poph 

lr kitu laiku pagal susltarlma.

Tel. ofiso PR 6-6446, HE 4-S1&0
DR. F. C. W1RSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 VVest 71st Street

Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 v. v 
Treč. šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636.4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad.. 1-4
lr 6-8 v v., ketvlrt. C-8 v. vakaro 

Šeštadieniais 11.1 vai. popiet.



Bendras rūpestis

LIETUVIAI5 MOKSLEIVIAIS
Aukštesniosiose mokyklose 

yra daug lietuvių moksleivių, 
kurie mažai kam žinomi. Skir
tinga aplinka, skirt’nigi mokslo 
metodai ir mokyklos dvasia j- 
siurbia jaunus lietuviukus sa- 
Vo gyveniman ir daro jiems 
didžiulę įtaką. Mokslo pažan
gumu lietuviai dažnai prasimu
ša aukščiau vidutiniškumo, bet 
apie tai lietuvių visuomenė te
sužino tik iš savų laikraščiu, 
o šie — tik iš mokyklų biule
tenių ir privačių šaltinių. Tuo 
tarpu yra tiek daug įdomių ži
nių iš moksleivių darbų, anie 
kuriuos naudinga žinoti ir ku
riuos vertą pamatyti.

Ypač susidomėjimo verti y- 
ra įvairūs mokslo bandymai, 
projektai, išradimai ar atradi
mai, kuriuos aukštesniosios 
mokyklos, pasinaudodamos mo 
derniška tiksliųjų mokslų sis
tema, skelbia savo mokyklose, 
dažnai premijuoja, siunčia į 
tarpmokyklines ir net tarpval
stybines varžybas. Pavyzdžiu 
gali būti suprojektuoti staty
bos modeliai, cheminiai tyri
mai, biologiniai bandymai, me
dicinai pritaikomi atradimai, 
kuriuos moksleiviai daro išti
sus metus ir su geriausiais ban 
dymais pasirodo metų pabai
goje. Kai nuėjęs į bet kurią 
mokyklą randi prie išstatyto 
darbelio lietuvišką pavardę, tai 
taip ir pagalvoji, — kodėl mes 
negalėtume tokių darbelių ir 
projektų parodą surengti ir pa 
sidžiaugti savo priaugančio 
jaunimo pažangumu.

Lietuviška spauda paskelbia 
*ik tokių mokyklų a mėto jų 
pavardes, kurias paskelbia vie 
tinė spauda, rašydama apie di
desnes moksleivių parodas, ar
ba sužino iš pačių mokyklų, 
palaikančių ryšius su tautybių 
spauda. Bet tai tik labai ma
žas kiekis, kai jų yra kur kas 
daugiau negu' pastebime laik
raščiuose. O li»t iviukų yra vi
sur, net ir mažų miestelių mo
kyklose. Surinkti tas žinias, pa 
rodyti savųjų lahnėjimus bū
tų paskatas patiems lietuviams 
moksleiviams dar daugiau dirb 
+i ir siekti pažangumo.

*
Jau buvo porą kartų paskelb 

ta. kad šiemet pirmą kartą lie
tuvius moksleivius tampriau 
apjungti šioje srityje iniciaty- 
> os imasi Liet Inžinierių ir 
architektų sąj ingos Chicagos 
skyrius. Ateinantį sekmadienį 
kaip tik rengiama moksleivių 
mokslinių darbų vieša paroda, 
kurioje bus išstatyti įvairūs 
jų projektai ir darbai, jų pa
čių parengti pagal mokyklų 
programas ir savo sugebėji
mus. Kartais tie darbai gero
kai pralenkia net nustatytas 
programas, nes jos daugiau 
taikomos vidutiniams, o ten 
turi progą pasireikšti ir suge
bantieji daugiau padaryti, ne
gu programa reikalauja. Pa
goda Jaunimo centre bus vie
ša, darbai premijuojami, kad 
tųc patrauktų vyresniuosius 
ią lankyti, o jaunesniuosius 
joje su savo darbais dalyvau
ti.

Ši lietuvių inžinierių ir ar
chitektų rengiama paroda turi 
tikslą apjungti jaunuosius lie
tuvius moksleivius, besidomin
čius mokslo sritimi, ir kartu 
paskatinti tėvus ir visuomenę

Spaudoj ir gyvenime

KASDIENYBE KAUNE, BIRŠTONE, 
PALANGOJ

Net ir okupacijoje sumanūs ir 
darbštūs lietuviai yra atsiekę pažy
mėtinų laimėjimų. Tačiau visus 
slegia okupantų įvesta netvarka, ku 
ri įkyri ir smulkmenos. Apie jas sau 
šio 30 d. rašo Vilniuje leidžiamos 
“Tiesos” Nr. 25, kur duodamos šios 
ištraukos iš skaitytojų laiškų:

“Prisireikė milimetrinio popie
riaus. Kaune užėjau į popieriaus 
parduotuvę Laisvės alėjoje. Ten 
man pasiūlė pirkti visą ruloną — 
40 metrų, nes kitaip jo neparduo-

tais darbais labiau domėtis. 
Jaunimo apjungimas prisideda 
prie lietuvių išeivijos kamieno 
stiprinimo, o tėvų susidomėji
mas savo vaikų darbais prisi
dėtų prie paskatų jaunimui 
daug'au dirbti ir išnaudoti sa
vo sugebėjimus. Tai būtu abi- 
nųs’s bendradarbiavimas lietu
viškoje plotmėje ir bendravi
mas platesniu mastu negu tik 
šeimos židinys. O tok’U paska
tų išeivijos painėse reikia labai 
daug, nes tik nuoširdžiu susi
pratimu tegab'ma ugdyti tau
tinę atsparą.

Gal ne visi tie moksleiviai, 
kurie mokyklose pasireiškia 
išskirtiniais darbais, ateityje 
pasirinks tiksliuosius mokslus, 
bet šios sąjungos suirūpini- 
mas savais moksleiviais yra la
bai remtinas ir vertintinas. 
Kartu galima čia įžvelgti ir 
tautinio auklėjimo re’kšme. 
nes tik praktišku būdu gali
ma sukurti stipresnį bendruo
menini pagrindą net ir jaunų
jų sielose.

*
Giliausia š’os pirmą kartą 

rengiamos parodos prasmė ir 
yra kaip tik lietuviško jauni
mo apiungimas. Nuotoliai iš
skiria šeimas nuo bendravimo, 
o kartu ir jaunimą. Mokykla 
moksleiviams uždeda savo ant
spaudą. kurį jis nešioja visą 
gyvenimą. Laikas, praleistas 
šeimoje, kada ir joje tik ret
karčiais šeimos nariai tesusi
tinka. vra toks trumpas ir taip 
suskaldytas, kad tuo voač 
šiais švietimo ir šeimos melais 
reikia susirūpini’. Reikia ieš
koti naujų būdu lietuviškam 
jaunimui apjungti lietuviš
kose organizacijose, šeimo
se ir lietuviškoje aplinkoje ir 
duoti naujų paskatų jungtis 
prie savųjų. Šiuo atvęiu ne
reiks kalbėti apie hėtuvybę, — 
užteks, kad lietuviai ių paro
dą lankys, jų darbais domėsis, 
juos pasveikins ir paskatins 
siekti dar geresnių rezultatų.

Rūpintis savo jaunąją kar
ta reiktų apmastyti ir dar nau
jų būdų, kuriais galėtu bręs
tantis ir mokslų siekiantis jau
nimas pasireikšti. Juk būtų 
naudinga surengti kad ir jų 
meno darbų parodą, kurioje ga 
lėtu būti išstatyti jaunimo lai
mėjimai šioje srityje. Tuo ga
gėtų pasirūpinti mūsų dailinin
kų sąjunga. Vaidintojai, pasi- 
žymį mokyklų teatruose, ga
lėtų būti pakviesti į mūsų jau- 
n.mo vaidintojų būrelius. Tuo 
turėtų pasirūpinti mūsų teat
ralai. Yra dar ir kitų sričių, 
kuriose jaunimas turėtų pro
gą labiau suartėti su vyres
niąja karta ir jų siekimais, tik 
reikia visiems sielotis bendru 
reikalu.

Šia pirmąja paroda reiktų 
susidomėti visai lietuviškai vi
suomenei, nes tei juk pagrindi
nis visų siekimas — išlaikyti 
kuo daugiau jaunimo prie lie
tuviškas bendruomenės. Ypač 
turėtų susirūpinti moksleivių 
tėvai, paskatindami juos paro
doje su savo įvairių sričių dar
bais dalyvauti, kad tuo užsi
megztų tampresnis ryšys tarp 
vyresniųjų ir jaunųjų. Tik tuo 
bus galima laiduoti tęstinumą 
tautiniams siekiams ir lietu
vybės ugdymuPr. Gr.

dą. Kur dėti likusį popierių, jei man 
reikia tik 2 metrų! Kas būtų, jei
gu audinių parduotuvės pardavinė
tų medžiagas rulonais!”

“Buvau matęs gražų pašto voką 
su Birštono turizmo bazės vaizde
liu, tačiau pačiame kurorte jų ne
buvo. Pasiteiravau ryšių skyriuje, 
kioske. Ne, niekas šitokio nęmatė. 
Keista, kad pašto vokų su Birštono 
vaizdeliais galima nusipirkti Kaune, 
Vilniuje, Likėnuose, Palangoje, bet 
tik ne Birštone.

ŠEIMAI IR MOKYKLAI REIKIA 

DIDESNIO DĖMESIO
Pasikalbėjimas su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos pirmininku 

Antanu Riinkūnu
PLB seimo rezoliucijomis pa

skelbus Lietuvių švietimo ir šei
mos metus, jau buvome keletą 
kartų apie tai bent trumpai 
atsiliepę. Bet kad reikalo reikš
mė būtų visiems aiškesnė, Drau- 

! go redakcija pasiuntė PLB Švie
timo tarybos pirmininkui A. 

į Rinkūnui keletą klausimų, ku- 
j riuos kartu su atsakymais nori- 
j me atiduoti lietuvių visuomenės

svarstymui ir susimąstymui.
— PLB valdyba, skelbdama 

šluos 1969 metus Lietuvių švie
timo ir šeimos metais, turėjo 
tam tikrų motyvų. Kokia, Jū
sų nuomone, iš tikrųjų yra šių 
metų gilesnė prasmė ir apim
tis?

— Pirmiausia, maža techniš
koji pataisa. PLB valdyba šiuo 
atveju tik įvykdė PLB m-jo 
seimo nutarimą pavadinti šiuos 
metus lietuvių šeimos ir mo
kyklos metais. Taigi šis pava
dinimas turi seimo autoritetą.

Pagrindinė šių metų prasmė 
yra atkreipti dėmesį į esmines 
lietuvybės išlaikymo instituci
jas — šeimą ir mokyklą. Yra 
nenuginčijamas faktas, kad vi
soje mūsų išeivijos istorijoje 
liet. šeima ir mokykla nebuvo 
tinkamai įvertintos. Savo dėme
sį ir pinigus daugiausia skyrė
me išorinėms demonstracijoms 
— suvažiavimams, masinėms 
šventėms, seimams. Tylų šei
mos ir mokyklos darbą priėmė-

Atrodo, kad atvirukais su vokais Į 
su Birštono vaizdeliais pirmiausiai 
turėtų būti aprūpinamas Biršto
nas.”

“Dar prieš Naujuosius metus nu
sipirkau eglutei elektrinę girliandą 
“Žibutė”. Galvojau, pradžiuginsiu 
namiškius. Tačiau, parėjęs namo, 
nusivyliau. įjungus “Žibutę” į elekt 
ros tinklą, po keleto minučių dvi 
lemputės perdegė. (O perdegus nors 
vienai, nedega ir kitos). Atsarginių 
dėžutėje neradau, parduotuvėje taip 
pat jų nėra.

Kodėl gamykla “Modulis”, išlei
džiant šias prekes, negali pakuojant 
įdėti atsarginių lempučių?”
“ “Mūsų gamtos” 11 numeryje 
skaičiau, kad Palangoj žiemą vargs
ta voveraitės.

Pati vasarą ilsėjausi Palangoj ir 
mačiau, kiek džiaugsmo suteikia vo
veraitės poilsiautojams. Bet poilsiau 
tojai išvažiuoja, o voveraitės lieka 
likimo valiai. Gal reikėtų pavesti j 
globoti voveraites mokykloms, pio
nieriams? Miškininkai ir mokslei
viai šeria ir globoja pulkus kurap
kų, kiškių ir kitų žvėrelių, nejau
gi Palanga per žiemą neišmaitins 
voveraičių?”

J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

B anglų kalbos vertė AI. Baronas

35
— Kiekvienu momentu, — atsigrįžo jis nuo lango, 

— mes vykstame šiandien po pietų.
— Klausyk, Vytautai, atidėkime’'rligi'"rytojaus. Aš 

negaliu taip greit visko sutvarkyti. Vykime rytoj.
Jis nusigręžė be žodžių vėl į langą. Sunkios mintys 

užtemdė jo akis ir supančiojo liežuvį.

16

.Šeima išsikėlė į pabėgėlių stovyklą. Tarptautinė or
ganizacija, vadinama UNRRA, (United Nations Re- 
lief and Rehabilitation Administration — Jungtinių 
Tautų paramos ir atstatymo administracija) rūpinosi 
pabėgėliais visoj Vakarų Europoj. Buvo naujas ir ne
įprastas gyvenimas tose stovyklose išvietintiems asme
nims, suėjusiems iš įvairių Europos kraštų, kuriuos už
grobė komunistai. Gyvenimas buvo įvestas ir įspraustas 
į kietus rėmus. Stovykla buvo apsupta spygliuotomis 
vielomis pačią pirmąją dieną, kai pabėgėliai pradėjo į 
ją keliauti. Buvo tik keletas išėjimo vartų kampuose, 
prie kurių stovėjo ginkluoti sargybiniai. Kiekvienas gy
ventojas, išeidamas iš stovyklos arba į ją įeidamas tu
rėjo parodyti asmens dokumentą. Taip pat kiekvienas

me kaip savaime suprantamą 
faktą, lyg saulės šviesą, kuri 
ateina savaime. Bet lietuvybės 
išlaikymas šeimoje ir mokyk
loje savaime neatėjo — jį metų 
metus tyliai ir kukliai ant savo 
pečių nešė tėvai ir mokytojai. 
Pagaliau priėjome prie to, kad 
mokytojas ne tik turi aukoti lai
ką dirbdamas mokykloje, ne tik 
daugiau ar mažiau rūpintis mo
kyklos išlaikymu, bet netgi rū
pintis, kad vaikai į mokyklą at
eitų, netgi kai kuriems tėvams 
dėkoti, kad vaikus į lietuvišką 
mokyklą leidžia. To jau tikrai 
per daug.

Tagj šie metai pirmiausia 
skirti nustatyti mūsų lietuvis 
koje veikloje pirmumo katego
rijas. Mokytojams atrodo, kad 
viso ko viršūnėje turėtų būti 
šeimos ir mokyklos reikalai. 
Įvairi mūsų meninė veikla, stu
dijos, šokiai, sportas negali bū
ti tikslas pats sau, kaip, deja, 
dainai yra. Visa tai tur' bėri ver 
tinama tik kaip pagalbinės prie
monės, padedančios šeimai ir 
mOkvklai išlaikyti lietuvybę, 
nes jeigu šiose institucijose lie
tuvybė žus, veltui bus mūsų

Antanas Rinkimas,
PLB Švietimo tarybos pirmininkas

fcbtangos ir lėšos aukojamos 
šalutiniams tikslams.

— PLB valdyba yra pavedusi 
šių metų rūpesčius PLB Švieti
mo tarybai. Ką PLB Švietimo 
taryba yra iki šiol tuo reikalu 
padariusi? Kokios pareigos ten
ka kiekvieno krašto liet. švieti
mą tvarkantiems organams?

— Norėčiau pradėti nuo pa
aiškinimo santykio tarp PLB 
švietimo tarybos .r atskirų kraš 
tų organų (sakysime, JA VLB 
Švietimo tarybos, Kanados Liet.

bendr. Švietimo komisijos). 
Pagal statutą, PLB Švietimo ta
ryba yra tik planuojantis ir 
patariantis organas. Daryti ką 
nors šalia planavimo PLB Šviet.

taryba negali dėl to, kad ji nei 
turi pinigų, nei konkrečiai ad
ministruoja mokyklų. Tuo būdu 
viena konkretus darbas tenka 
kraštų švietimą tvarkantiems 
organams.

Kas liečia planavimą mo
kyklų reikalui, tai didelę darbo 
dalį PLB Šviet. komisija jau 
yra atlikusi ir paskelbusi pas
kutiniajame (t. y. šių metų sau
sio mėn.) “Pasaulio Lietuvio” 
numeryje. Ten siūloma: a) pra
vesti plačius tarpmokyklinius 
konkursus iš chorinio dainavi
mo, taut. šokių, dailiojo žodžio, 
rašinėlio, visuomeninės veiklos, 
iškarpų iš laikraščių, (b) specia
liu diplomu atžymėti ilgesnį lai
ką dirbusius mokytojus, o taip 
pat suruošti įvairiuose kraštuo
se mokytojų pasitobulinimo va
saros stovyklas, c) įjungti į mo 
kyklinį judėjimą tėvus, ypač 
jaunas šeimas. Nors minimos 
taisyklės yra gana detalios, ta
čiau jų vykdymas, kaip saky
ta, priklauso nuo vietinių švie
timą tvarkančių organų, kurie 
gali tas taisykles ir keisti, pri
sitaikant prie vietos sąlygų.

— Ar šalia to, kas paskelbta, 
yra dar kokių specialesnių už
davinių numatytą mokytojams 
bei liet. mokyklai apskritai?

— Su švietimo metais norime 
pradėti kelis didesnius projek
tus, apie kuriuos kalbėjau PLB 
seime savo pranešime ir kurie 
seimo narių buvo visuotinai pri
imti. Pirmas iš tokių projektų 
būtų pradėti palengva eiti į mo
dernią beskyrinę sistemą. Šio 
pasikalbėjimo rėmai neleidžia 
plačiau šį naują reikalą paaiš
kinti. Tuo reikalu esu paruošęs 
atškirą ilgesnį straipsnį, kurį, 
tikiuosi, gana greitai skaitysite 
spaudoje. Kitas didesnis projek
tas yra pradėti leisti stambes
nį metinį leidinį (Metraštį, Va
dovą ar kuriuo kitu vardu) mū
sų pedagoginėms, metodologi
nėms ir bendrosioms lietuviško
jo auklėjimo problemoms šeimo 
je ir mokykloje nagrinėti. Ka
dangi tas yra surišta su stam
besnėmis lėšomis, tokį leidinį 
yra pasiėmusi leisti JAV LB 
tarybą. Didelio pritarimo seime 
susilaukė mintis, kad į mūsų mo 
kykla3 reikia įvesti daugiau vi
suomeninio auklėjimo bei švie
timo. Tą klausimą artimoje a- 
teityje taip pat norime išju
dinti.

— Teko matyti spaudoje nu
siskundimą, kad yra sunku prie 
jaunųjų šeimų prieiti, nes jos a- 
merikiečių pavyzdžiu . pradeda 
linkti į socialinį bendradarbiavi
mą uždaruose, kad ir lietuviš-

ryšulys, portfelis ar krepšys buvo rūpestingai sargybi
nių apžiūrimas.

— Vytautai, kaip tau patinka ši moderni koncent 
racijos stovykla? — paklausė jj Boleslavas.

Vytautas nieko neatsakė. Jis buvo susimąstęs. Jis 
gavo tik vieną kambarį visai penkių asmenų šeimai. 
Jis dirbo keletą valandų drauge su seserimi, kol ši vie
ta buvo panaši į kambarį. Tačiau jis buvo permažas 
trims suaugusiems ir porai vaikų, bet jie rado išeitį. 
Šalia kambario abiejų sienų jie pastatė dvi poros aukš
tų lovas, kaip keleivius pergabenamame laive ar mie
gamam automobilyje. Motina ir vaikai miegojo žemai, 
o Vytautas ir sesuo miegojo aukštutinėse lovose, ne
toli lubų. Kambary tebuvo tik vienas langas, prie ku
rio stovėjo mažas stalelis. Taip pat kambaryje tebuvo 
vietos tik porai kėdžių ir kiti šeimos nariai turėjo sėdė
ti ant lovų.

Lenkų ir jugoslavų stovykloje buvo daugiausia. 
Jie demonstravo savo aktyvumą ir viršininkiškumą 
kiekvienoj vietoj. Jie buvo sargybiniai, komitetų nariai, 
dirbo virtuvėj, sandėliuose ir visur, kur tik reikėjo va
dovauti.

Tuo metu jie j darbą įjungė ir Vytautą. Kaip inži
nierius jis padėjo jiems daugeliu atvejų, nes visur rei
kėjo remonto, perorganizavimo ir daug kitų darbų bu
vo būtina atlikti visoj stovykloj. Vytautas gavo didesnę 
maisto porciją, nes kiekvienas, kuris tik ką nors dirbo, 
galėjo gauti ir papildomo maisto.

— Boleslavai, aš esu nusivylęs, — vieną dieną 
Vytautas pasakė draugui, — atmosfera mūsų pastate 
yra tiesiog baisi.

— Mano palėpėj taip pat. Kartais aš. jaučiuosi 
esąs, kaip laukinių skylėj.

Didžiuliame pastate gyveno masės žmonių ir dėl

Sen. Eugene McCarthy kalba Notre Daine universiteto studentams, 
South Bend, Ind., kur jis pats studijavo.

kuose, rateliuose. Ar tą proble
mą jaučia ir PLB Švietimo ta
ryba?

— Taip, ir to neslepiama. At
rodo, kad su jaunosiomis šeimo
mis išsišnekėti geriausia ne ofi
cialiuose susirinkimuose, bet pri 
vašiuose rateliuose. Idealiausia 
būtų kas vasarą ruošti toms 
šeimoms specialias vasaros sto
vyklas. Tą mes visu nuoširdu
mu kraštų valdyboms ir reko
menduojame.

— Lietuvybės išlaikymo pro
blemas sprendžiant, mokyklai ir 
šeimai dažnai tenka susidurti 
ir ,.i vaikų bei jaunimo organiza 
rijomis. Atrodo, kad ilu šiol tas 
ryšys buvo gana pripuolamas. 
Ar PLB Švietimo taryba mano 
tuo reikalu ką nors daryti?

— Organizacijų neįju ugi mas i 
oficialią PLB struktūrą yra vie
nas iš didžiųjų bendruomenės 
minusų. Ta klaida buvo pada
ryta pačioje bendruomenės or
ganizavimo pradžioje ir dabar 
unikumai bėra atitaisoma. Su or 
ganizaoijomis nesiskaityti nega
lima, nes jos yra apie 3ave su
barusios ne tik stiprias intelek
tualines pajėgas, bet ir daug lė
šų. Klausimas tačiau tebėra 
stagnacijos taške. Nemaža vil
čių buvo dėta į p irmąja Pasau
lio „aunimo kongrese sudary
tąją PLB jaunimo sekciją. De
ja, didelio pasisekimo organi
zacijų konsolidavime ji neturė
jo o šiuo metu sekcija pati vis 
dar tebėra organizacinėje stadi
joje. Konkretesnis jaunimo or
ganizacijų ir bendruomenės ben 
dradarbiavimas vyksta tik ma
inote vienetuose — apylinkėse.

— Kaip .spaudos .žmonėms, 
mums rūpi, kokių patarnavimų 
Švietimo taryba laukia iš spau
dos?

— Labai daug. Didesnius dar
bus mes galime atlikti tik ta
da, kai visuomenė yra plačiai 
išjudinama, o tą gali padaryti 
tik spauda. Taigi prašome, kad 
spauda šiais metais plačiai at
vertų savo puslapius liet. mo
kyklos ir šeimos problemoms.

to buvo sunku palaikyti drausmę. Kiekviename aukšte 
I buvo penkiasdešimt kambarių ir ilgas, kaip tunelis, ce
mento koridorius. Visą naktį buvo girdėti garsūs pasi
kalbėjimai, vaikščiojimai, durų daužymas. Buvo neįma
noma sudrausti vaikščiojimą, nes tebuvo tik du tualetai 
koridoriuje, viename gale moterims, o kitame vyrams.

Ponia Budrienė, senoji moteris, tačiau buvo lai
minga. Dabar ji nieko nebebijojo. Ji galėjo valgyti, 
kiek norėjo, duonos ir dideliu šaukštu semti sriubą. Ji 
surado keletą senesnių lietuvių moterų kitame pastate 
ir jos siauras pasaulis bent tuo tarpu buvo užpildytas ir 
patenkinamas. Bet ji geriausia jautėsi stovyklos baž
nyčioj, kuri buvo įrengta buvusiose arklidėse. Trys lenkai 
kunigai, buvę koncentracijos stovyklos kaliniai atnaša
vo Mišias kiekvieną rytą vienas po kito, salėje prie al
toriaus. Senoji moteris ten ėjo kiekvieną dieną, meldė
si per visas Mišias ir grįždavo vėlyvais priešpiečiais.

Vieną liepos mėnesio popietę Boleslavas pašaukė 
Vytautą iš toli stovyklos aikštelėje:

— Sveikas, Vytautai, aš norėjau tave sutikti.
— O, Boleslavas, kaip tau sekasi?
— Puikiai, Vytautai. Ar nebijai raudonųjų? — jis 

buvo puikios nuotaikos.
— Aš nė pats nežinau. Aš vis dar stebiu, kaip vis

kas bus.
— Nebijok, mano nuomonė kas kartą vis geresnė 

apie amerikiečius. Jie mūsų neišgrūs pas ruskius. Bet 
tie britai tai gali viską padaryti. Aš nenorėčiau šiuo 
metu gyventi anglų zonoje. Ne, jokiu būdu ne. Jeigu 
biznis bus geras, jie gali tave šiandien pat parduoti, 
jeigu ne, tai jie gali atidėti ligi kito karto. Pelnas yra jų 
dievas...

(Bus daugiau)

fciuo atveju neužtenka vieno, ki
to straipsnelio, — spaudos įta
ka turi būti nuolatinė. Tegul 
šiais metais neišeina nė vienas 
liet. laikraščio numeris, kuria
me nebūtų ko nors šeimos ar 
mokyklos klausimu. Tuo tarpu, 
deja, spauda šių metų proble
moms yra šalta ir santūri. Pir
moji vieta vis tebetenka nesi
baigiantiems mūsų partijų ar 
partiškai galvojančių žmonių 
ginčams. Tol au jaučio kąsnis 
eina dailininkams bei rašyto
jams. Gal netiesa? Pavardykite 
mūsų dienraščių kultūros prie
dus. Dar vienas pavyzdys. No
rėdama šių metų problemas 
kaip nors įsiūlyti spaudai, PLB 
Švietimo taryba pati pasiūlė su 
konkrečiu žurnalistiniu bendra
darbiavimu. Laiškai jau sau
sio mėn. buvo išsiuntinėti pa
grindiniams mūsų laikraščiams 
Iš jų tik trys, iškaitant, kaip 
matote, “Draugą”, priėmė šią 
idėją. Kiti laikraščiai į mūsų 
kreipimąsi net neatsakė, palai
kydami jį tik redaktoriaus krep 
šio verta “raštija”. Gaila, bet 
taip yra.

— Ar tikite, kad lietuvių vi
suomenė parems šių spėri u lių 
melų pra vedimą lėšomis?

— Lėšų klausimas sudaro vie 
ną iš pagrindinių problemų. Ir 
tai yra ne dėl to, kad išeivijos 
lietuviai lėšų neturėtų. Įvairiems 
tikslams surenkame ir išlei
džiame šimtus tūkstančių do
lerių. Problemą sudaro tai, kad 
tautiečiai noriau aukoja kon
kretiems trumpalaikiams tiks
lams, tuo tarpu kai esminiai il
gos apimties planai paliekami 
daugiau ar mažiau su per mažu 
kiekiu pinigų. Šiai kategorijai 
priklauso ir švietimo sritis. No
rint pastatyti mūsų švietimą 
ant geresnių pagrindų, reikia 
į jį nukreipti nuolatinę ir ne
mažą pinigų srovę. Visą reikalą 
dar daugiau sunkina ta aplin
kybė, kad turime per daug }- 
vairių fondų bei kitokių pini
gus renkančių institucijų. Idea-

(Nukelta į 4 psl.)



Los Angeles, Calif.

MUZIKOS IR POEZIJOS 
VAKARAS

1969 metų kovo mėn. 15 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Los 
Angeles scenos menininkai ruo
šia muzikos, dainos ir poezijos 
vakarą- koncertą. Koncertas bus 
įdomus ir skirtingas nuo visų ki
tų iki šiolei čia buvusių, nes pir
moji dalis bus montažine forma 
pasirinkus pagrindan Tėvynės 
ilgesį. Antroji operų arijos ir kiti 
kūriniai.

Koncertą išpildys solistai — F. 
Korsak, S. Klimaitė, A. Pavasa
ris, pianistė R. Apeikytė ir akto
riai — N. Apeikienė ir J. Kari
butas. Jų vardai L. A. lietuvių 
kolonijai yra labai gerai žinomi. 
Jie dažnai talkina įvairiems orga
nizaciniams parengimams, todėl 
reikia manyti, kad šį kartą visi 
lietuviai atsilankys ir parodys 
meilę jiems ir lietuviškajam sce
nos menui.

Koncerto pelnas skiriamas ką 
tik susikūrusiai lietuviškai radi
jo valandėlei ir Vasario 16-tos 
gimnazijai.

Laukiama lietuvių ne tik iš L 
A., bet ir iš kitų apylinkės vieto
vių, kuriems bus proga atitruk
ti puo kasdienybės rūpesčių ir pa
buvoti menininkų dainos muzi
kos ir poezijos puotoje.

Iki pasimatymo koncerte.
S. V.

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 RAŠTAI

GAILESTINGUMO NAMAI
Minint Vieno® arkivyskupijos 

įsteigimo 500 metų sukaktį, Vie 
no® katalikai paaukojo 2.350.000 
šilingų “Gailestingumo namams’ 
pastatyti, kuriuose taus veltui 
gydomi ir globojami neturtingi 
ir visai nepagydomi ligoniai.

Gen. Minoru Genda, Japonijos ge
nerolas, kuris suplanavo II-jo Pa
saulinio karo metu Pearl Harbor 
puolimą, dabar į Ameriką atvyko 
skaityti paskaitų. Čia jis matyti 
Annapolis, Md., kur kalbėjo JAV 
laivyno akademijos vyrams. Jis sa
ko, kad jei Japonija 1945 m. būtų 
turėjusi atominę bombą, ją būtų 
metusi ant Amerikos, kaip kad a- 
merikieėiai metė ant Japonijos 
miestų.

Šeimai ir mokyklai
(Atkelta iš 3 psl.)

las būtų sudaryti vieną išeivijos 
lietuvių finansų tarybą, kuri 
skirstytų iš visuomenės surink
tas lėšas pagal visų sutartas 
pirmumo kategorijas. Deja, tai 
yra nepatiekiamas idealas. Tuo 
tarpu kiekvienas renka sau, kiek 
vienas sk.rsto sau, ’r toje mai
šatyje neretai pasitaiko, kad 
antraeiliams tikslams skiriama 
per daug, tuo pačiu susilpninant 
pirmaė’iius reikalus.

— Paskutinis klausimas, — 
ar mokytojų tarpe yra pakan
kamai entuziazmo padaryti 
šiuos metus išskirtiniais metais?

— Deja, ne. Mokytojų tarpe 
juo toliau, juo daugiau jaučia
mas pavargimas. Perilgai ir per 
mažai padedami jie traukė jiem 
per sunkų vežimą. Vienintelis 
kelias pasukti ratą didesniam 
judėjimui yra sukelti didesnį su
sidomėjimą tėvuose ir visuome
nėje. Pajutę stipresnį užnugarį, 
mokytojai, tikiuosi, vėl atgaus 
buvusį entuziazmą.
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$1.00 $0.75

$5.00 $3.00
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$4.00 $3.00

$1.50 $1.10

$1.30 $1.00

$1.50 $1.10

$0.50 $0.40
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$3.00
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$1.00 $0.75

$5.00
$3.00
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SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai seamadieniams ir privalo
moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršelis 
dail. T. Valius. Išleido Immaculata Press, Putnam, 
lonn., 1957 m. 150 pusi..........................................

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, Kun. K. Matulaitis. MIC, Ma
rijonų Vienuolija Amerikoje 1949 m. 714 pusi. .

SV. 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.............................................................

TĖVAS 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. Pulauskas, MIC. 1957 m.
108 pusi. ........ ...................................................................

VYRAI KLYSTKELIUOS. Dr. J. Prunskis. Šis veika
las atskleidžia intymius istorinių žmonių vidaus iš
gyvenimus, sielos kovas ir tikrąjį džiaugsmą, suradus 
gyvenimo prasmę ir amžinųjų tiesų žavumą. L. K.
Klubo leidinys 1962 m. 307 pusi................................

ISTORIJA, FILOSOFIJA, MOKSLAI

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, V. Baravykas
583 pusi................................................................................. $6 00 $4.50

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA LIETUVIAMS. Išleido
Terra 1961 m. Kieti viršeliai 215 pust Kaina........... $3.50 $2.65

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 lr asmenuočių atžymėjimais. žodynas 
turi 990 pust ......................................... ...................... $12.00 $9.00

DABARTIES SUTEMOSE, Br. Zumeris. Žvilgsnis į da
barties laikotarpį krikščionybės šviesoje, 187 psl...... $2.50

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir
gražaus elgesio menas, 1954 m., 104 pusi...............$1.25 $0.95

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 
leidinys, 1955 m. Kieti drobiniai viršeliai ..........  $5.00 $3.75

KELIONE PO EUROPĄ. Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928 m.
18 pusi. .,..................................... .................................... $1.00

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. Lipčlūtė Augienė, Dr. J. Matusas, Dr. J.
Prunskis, J. Sangaila, Vyt. Sirvydas, Dr. V. Sruogie
nė. Viršelis dail. Jono Pilipausko. 1958 m. 367 psl. $5.00

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE, V. Bagdanavičius.
Tautosakinė - teologinė studija. I d., 262 psl........... $3.00

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

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

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

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA, M. Krupavičius. Saleziečių 
leidinys 1950 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

MANO ATSIMINIMAI. Dr. V. Tumėnienė - Mingilaltė,
V. D. Un-to vaikų ligų profesorė, da yra aprašytas 
jos asmeniška® gyvenimas ir jos profesinė veikla 
kaip gydytojos ir profesorės. Kleista 1957 m. 175 
puslapių. .................................................................... $2.50

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

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. R. Skipitis.
Atsiminimai. 1918 - 1926 m. Lietuvos gyvenimo 
vaizdai ir įvykių aprašymas. Kleido knygų leidykla 
T^rra 1961 m. 440 pusi. Kieti viršeliai ................... $5.00

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

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

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 
IH t. 133-220 psl................................................................ $2.00 $1.50

SONUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton Sheen, išvertė 
Kun. J. Karalius, išleido L. Knygos Klubas, 1952 m.
174 pusi.......................................................................... $2.00 $1.50

TAUTOS PRAEITIS. Istorijos ir gretimųjų sričių nepe
riodinis žurnalas. 1963 m. baigtas leisti I tomas.
Tomą sudarančios knygos: 1, 2, 3 irt, nėra įriš
tos į vieną knygą. I tomo knygos sudaro 659 psl.
minkšti viršeliai ........................................................ $10.00 $7.50
Atskiro® knygo® ........................................................ $3.00 $2.25

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$1.00 $0.75

$6.00 $4.50

$0.25 $0.20

$2.00 $1.50

$1.50 $1.10

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

Buvo Dabar

$6.00 $4.50

$3.50 $2.65

$12.00 $9.00

$2.50 $1.90

$1.25 $0.95

$5.00 $3.75

$1.00 $0.75

$2.00 $1.50

$1.00 $0.75

$3.75

$2.25

$2.65

$4.50

$6.40

$1.50

$1.90

$2.65

$2.25

$1.90

$2.65

$1.90

$3.75

$1.00

$4.90

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

TAUTOS PRAEITIS. Redaktorius J. Dainauskas. Istorijos
ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas, 1965 m. To
mas n, 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 nu, 212 pusL ...........................

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

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNY
GOJE, Kun. Vyt. J. Bagdanavičius, L Knygo® Klu
bo leidinys, 1953 m. 406 pust ..................... a.

ŽMOGUS BE DIEVO, Dr. Juozo Girniaus. Laimėjęs Aidų 
premiją. Veikalas skirtas ne teisti žmogui be Dievo, 
o jam padėti. 564 puBl. {Laisvę fondas, 1964 met 
Kieti viršeliai ir aplankas................................... ............

GROŽINIAI KAŠTAI

AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. Eilėraščiai. 
Liet. Knygų Klubo leidinys, 1096 m., 70 pusi. ....

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

AMŽINI ŠEŠĖLIAI —- Literatūriniai reportažai. A. Vi
lainis. Nemuno leidinys, 1053 m. 166 psl. ...............

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

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

APIE LAIKĄ IR ŽMONES, Jonas Aistis, Terros leidi
nys, 1054 m. 252 pusi. Kietais viršeliais ...................

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkis. Romanas, išleistas 1955 
nu, 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

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, Mikellonis. Tremtinio pergyvenimai. “Lai
ko" leidinys, 1955 m. Buenos Airės, 215 pusi.

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

DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas. A.

CEZARIS, Mirko Jelusič. Vertė A. K. Puida. Terro® leidi
nys, 3 tomai. Chicago, 1955 m. Kiekvienas tomas po

GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antana® 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 APTE GEDIMINĄ. Balys Sruoga. Iliustravo
Vikt. Petravičius. Terros leidinys, Chicago, 1952 »• 
Didelio formato. Knyga gražiam jaunimėliui ......

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

GINTARO TAKAIS. J. Narūnė. 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 t Dr. P. Kalvaitytė - KarvelienS. 
Autobiografiniai atsiminimai. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1963 m. Minkšti virš. 360 pusi...

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

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

ĮLŪŽĘ TILTAI Pranas Naujokaitis. Romanas. “Nidos”, 
klubo leidinys, 1961 m. Minkšti viršeliai, 194 psl.

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

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

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

KAIMIEČIAI — Pavasaris. UI tomas. Vertė Neveravi- 
čius, 392 pust 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 pust

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 pust ......

KON-TIKI, Thor Heyerdel. Iš norvegų kalbos vertė Sta
sys Vainoras. Terro® leidiny®, 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 leidiny®, 607 pust 1957 m .

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA, II dalis. 
Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos autorių kūriniai. 
Lietuv Kn. Klubo leidinys 1965, 700 pust, kiti virš

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

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

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

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.................
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(Tęsinys Iš 4-to pusi.)
LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis, Terros leidinys.

1954 m. 180 pusi................................................................ $2.50 $1.90
MARIJOS ŽEME, lietuvių poetų Marijos eilių vainikas.

Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Mariją.
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršeliai, 63 pusi.
*959 m. ................................................................  $1.00 $0.75

MARTYNAS FIERRO, autorius Jose Hemandez, išvertė 
Antanas Vilutis. Si populiari didžiojo argentiniečio 
epiko poema yra išversta į keletą Europos kalbų.
Čia tos poemos I dal. ir yra vertimas į lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, “Laiko” spaustuvėje,
1958 m. 82 pusi................................................................ $1.50 $1.10

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 $2.25

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Daino
ra Daunoraitė. Londonas, 1954 m. 154 pusi. ..........  $1.50 $1.10

MĖNESIENA, Aloyzas Baronas, romanas. Viršelį piešė 
dail. Jonas Pilipauskas, išleido Karvelis. 1957 m.,
202 pusi ..................................... ................... $2.50 $1.90

METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. Lyrikos rinktinė.
Liet. Knygos Kl. leidinys Minkšti virš,, 176 psl......... $3.00 $2.25

MIGLOTAS RYTAS, apysakos. Vincas Ramonas. Nepa
prastai gražaus stiliaus pasakojimai iš liet. gyveni
mo. Liet. Knygos Klubas, 1960 m. 166 PubI.............. $2.00 $1.50

MILŽINO PAUNK^Mfi, Balys Sruoga. Trilogiška istori
jos kronika Terros leidinys, 1954 m., 174 pusi .... $2.50 $1.90

MINDAUGO NUŽUDYMAS. Juozas Kralikauskas. Drau
go premijuotas romanas, kuriame autorius grąžina 
skaitytoją j seną tautos praeitį, nušviesdamas ano 
meto Lietuvių tautos vadų kovas. Lietuviškos Kny- 
gos Klubo leidinys 1964 m. Minkšti viršeliai 246 psl. $3.00 $2.25

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolis, Vertė M. Miškinis. Ter
ros leidinys, 1954 m. 292 pusi. Dide’io formato .... $3.25 $2.45

NAUJAS VEIDAS, Andrius Norimas. Novelės. 1955 m.
273 pusi................................. ..................................... $2.50 $1.90

NEMUNO SONOS, romaus. Afiftlrius Valuckas, I to
mas, 280 pusi. 1955 m. ............................................... $3.00 $2.25

NEMUNO SONOS, romanas, Andrius Valuckas, II to
mas, 1956 m. 430 pusi.................... ................ .................. $4.00 $3.00

NUO IMSRĖS IKI ORINOKO, misijonieriaus įspūdžiai, 
kelionės, pergyvenimai įvairuiuose pasaulio kraštuo
se, kun. Ant. Sabaliauskas, II iliustruota laida. Kiet. 
viršeliais .................................................................... $2.00 $1.50

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, U laida, iš
leido Australijos Lietuvis, 1952 m .................... $2.00 $1.50

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 ........................................................ $3.00 $2.25
II-ras tomas 256 pusi. ............................................ $2.50 $1.90
Hl-čias tomas 300 pusi............................................✓... $3.00 $2.25

ORĄ PRO NOBIS. Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas
romanas. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 448 p. $4.00 $3.00

PASAKĖČIOS, A. Giedrius. 34 autoriaus ir 3 Krylovo 
pasakėčios. Lietuviškos Kn. Klubo leidinys 1959 m.
Minkšt. virš. 176 pusi........................................................ $2.00 $1.50

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS), M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų 
sukilimo prieš kryžiuočius. Nemuno leidinys. Antras 
leidimas 1953 m., 198 pusi................................... .. $2.00 $1.50

PASLĖPTA ŽAIZDA, P. Orintaitė. Jaunamartė® Takas.
Romanas. Nemuno II leidimas 1955 m., 180 pusi. . . $2.00 $1.50

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, nove
lės. Liet. Knygos Klubo leidinys 1954 m., 176 pusi. $2.50 $1.90

PAVASARIŲ AUDROJ. Ieva Simonaitytė, Mažosios Lie
tuvos Laisvės Kovos Terros leidinys, 1956 met.,
288 pusi. .............................................................. . $2.50 $1.90

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto- ( 
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antaras leidimas.
Nemuno leidinys. 1955 m. I tomas, 266 pusi.............. $2.50 $1.90

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas.
Nemuno leidinys. 1955 m. II tomas, 290 pusi.......... $2.50 $1.90

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Po
vilas Gaučys. Knygoje randate net 15 Pietų Ameri
kos valstybių rašytojų gražia kalba išverstas nove
les. Argentinos — 4; Bolivijos — 2; Brazilijos — 6:
Čilės — 7;. Ekvadoro. Hondūras ir Guatemalos po 1:
Kolumbijos, Kubos ir Salvadoro po 2 noveles; Meksi
kos — 4 novelės; Nikaraguos — 3 novelės, Peru — 5 
novelės; Urugvajaus — 7 novelės; ir Venecuelos —
4 novelės. Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina 
skaitytoją su autoriais, kurių yra net 41. Perskaitę 
šią knygą būsite jau gerai susipažinę su Pietų Ame
rikos sašytojaiš. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys,
480 pusi ............................................................ $4.50 $3.00

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J. Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala, Dublnėlis, 
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........ .............................. ...$2.00 $1.50

PIRMOJI NAKTIS, Luigi Pirandello. Nobelio premijos
laureatas. Novelės. Terros leidinys. 1954 m. 124 psl. $1.50 $1.10 

PLAUK MANO LAIVELI Petras Sagatas. Eilėraš
čiai. 1962 m. Minkšti virš.. Įlipusi. ....................... $2.00 $1.50

POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. G.
Papini, vertė dr. P. Mačiulis, 216 pusi. Išleido Liet.
Knvgos Klubas, 1953 m. ................ ..........................  $2.00 $1.50

VYT. MAČERNIO POEZIJA, 238 pusi. didelio forma
to. Balti odos imitacijos viršeliai. Pauliaus Augiaus.
Į Laisvę fondas, 1961 m. iliustruota. ....................... $4.50 $3.38

RUDENS SAPNAI. Kotryna Grigaitytė. Draugo premi
juotas poezijos rinkinys. Liet. Knyg. Klubo leidinys
1963. 80 pusi................................................................. .. • • $2.00 $1.50

RYTŲ PASAKOS, Vincas Krėvė. Išleido Terra 1954. 220
pusi. Minkšt. virš............................................................... $2.50 $1.90

SAPNŲ PĖDOMIS. V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.
Morkūnas 1953 m. 64 pusi.............................................. $1.00 $0.75

SAULES LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys, 80
pusi. 1952 m. Išleido Liet. Knygos Klubas ..........  $1.00 $0.75

SIDABRINES KAMANOS. Kazys Bradūnas. Draugo
dienraščio poezijos premijuotas eilėraščių rinkinys.
1964 m. Minkšti viršeliai, 94 pusi................................... $2.00 $1.50

SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas, Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1955 m. 252 pusi........................... $2.50 $1.90

SUTEMOS. J. Narūne. Dienoraštiniai posmai, 49 psl $1.50 $1.15
ŠEKSPYRO SONETAI, vertė Alf. Tyruolis.......................... $3.00 $2.25
ŠERKŠNO SIDABRAS. Mykolas Vaitkus. Poezija. Lietu

viškos knvgos klubo leidinys. 1965 m. Minkšti virš.,
86 pusi. .......................................................... •........... $1-50

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaitė. Lyrika.iliust-
racijos M Sileikio. 1950 m., 96 pusi. ........................... $1-50 $1.00

SUŽADĖTINĖ, novelės. J. Tininis. Terros leidinys, 1957

raščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Išleido prel. Pr.
Jums. 1952 m 116 pusi ..................................... $2.00 $1.50

SVENTADNIENIS UZ MIESTO. Marius Katiliškis. Nove
lės. Terros leidinys 1963. Kieti virš. 355 pusi.......... $5.00 $3.75

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūnas. 3-jų dalių
romanas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius,
Chicagoje, 1953 m.. 293 pusi........................................ $3.00 $2.25

TEBŪNA TARTUM PASAKOJ, Liūne Sutema, Poezija,
Terros leidinys. 1955 m., 34 eilėraščiai. 54 pusi.......... $1.00 $0.75

TITNAGO UGNIS. Juozas Kralikauskas. “Draugo” pre
rijos kūrinys. L. K. Klubo leidiny® 1962 m., minkšti 
virš. 205 pusi. ................. ................................... wa50 51901

THE THIRD WOMAN, Baronas, A. (Aliūnas). Vertimas 
iš lietuvių kalbos. “Trečioji Moteris”. A novel about 
a mother and wifes love, 169 psl........................... T •.,■ $5.00 $3.75

TOMAS NIPERNAD1S. August Gailit, vertė H. K., Ter
ros leidinys, 1952 m. 315 pusi................................... $2.50 $1.90

TREJOS DEVYNERIOS, Dr. S. Aliūnas. Eilėraščiai. Hu
moristine forma kalbama apie mūsų kasdieninius rū
pesčius ir negeroves. Spausdino “Draugo’ spaustu
vė 1961 m.. 64 pusi........................................................... $1.00 $0.75

TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas
Švaistas, Chicago, 1958 m., 178 pusi.......................... $2.00 $1.50

UPE TEKA VINGIAIS, Vytautas Volertas. Romanas.
Liet. Knygos klubo leidinys, 1963. Minkšti viršeliai.
332 pusi.................................................................................$3.50 $2.65

UPE Į RYTUS, UPE Į ŠIAURĘ. Kazys Almenas. Roma
nas. 2-se tom. Lietuviškos knygos klubo leidinys,
1964 m. bmo tomo 302 psl., n tomo 325 psl. Minkšt.
virš. Abu tomai po .................................................... $3.00 $.2.25

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo”
spauda, 219 pusi............................................................ $2.25 $1.70

UŽUOVĖJA, romanas, Marius Katiliškis. Terros leidinys,
1952 m. 367 pusi........................................... ................. $3.50 $2.6."

VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS, Jurgis Blekaitis.
Eilėraščiai. Terros leidinys. 1954 m................ ..... $1.50 $1.10

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis •
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. I tomas, 1956
m., 382 pusi................................................................ .. $3.50 $2.65

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vert: Vikt. Kamantaus
kas. Antras leidimas. Nemuno leidinys. II tomas.
1956 m. 216 pusi............................................................... $2.00 $1.50

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. IU tomas, 1957 
m. 316 pusi. ............................................................ $3.00 $2.25

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vert: Vikt. Kamantaus
kas, Antras leidimas. Nemuno leidinys. IV tomas.
1957 m. 350 pusi....................................................... $3.50 $2.65

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. V tomas. 1957 
m., 382 pusi............................................. ...................... .... $3.50 $2.65

VEIDU PRIE ŽEMES. Kotryna Grigaitytė. Novelės.
L. K. Klubo leidinys 1962 m. Minkšti virš., 205 psl. $2.00 $1.50

VIDURNAKČIO VARGONAI. Česlovo Grincevičiauš ne- 
įtikėtinoe istorijos. Išleido Liet. Knygos Klubas. 1953 
m. 132 pusi....................................................................... $1.50 $1.10

VIEŠNIA Iš ŠIAURĖS, romanas, n dalis. A. Vienuolis.
Terros leidinys. 1957 m., 333 pusi............ ............. $3.00 $2.25

VYNUOGES IR KAKTUSAI. Julija švabaitė. Poezija.
Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1963 m. Minkšti
viršeliai, 96 pusi................................................ .............. $2.00 $1.50

ŽEMAITIS NEPRAŽUS, Balys Sruoga. Terros leidinys,
1954 m., 206 pusi...................................................... .. $2.50 $1.90

ŽEMAIČIŲ ŽEMEJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje,
A. Vilainis, 1952 m., Chicago, Bl., 182 pusi.............. $1.50 $1.10

ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis.
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos
raidės. I tomas, 455 pusi......................... ............?. $4.50 $3.40

ŽEME DEGA, karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis.
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksųptos
raidės. II tomas, 410 pusi............................ ...$4.50 $3.40

ŽEMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Pet
rikas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos 
knygnešių romanas. 184 pusi. Australijos Lietdvio 
leidinys, 1954 metais........................................................ $2.00 $1.50

ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas Švaistas. Romanas iš lie- 
tuv. Bpaudos draudimo laikotarpio. L. K. Klubo 
leidinys 1962 m. 233 psl............................ .. r.. $2.50 $1.90

ŽVAIGŽDES IR VEJAI, Aloyzas Baronas, novelės. Ventos
leidykla. 240 pusi. Pati pirmoji Al. Barono kn^ga $2.00 $1.50

v
VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA

Buvo Dabar
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” ' , f”
I dalis —■ “Kova su gaidžiu”, 28 pusi. .......... $2.00 $1.50
II dalis — “Užpuola bitės”, 28 pusi............ $2.00 $1.50

ANDERSENO PASAKOS, I d. J. Balčikonio vertimas.
Nemuno leidinys, 1952 m., Chicagoje, 21? nusl. . . $2.00 $1.50

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stili
zavo J. švaistas, spaudė “Draugas”, Chicago, 1952
m., 224 pusi. ................................................. .......... $2.50 $1.90

BALTOSIOS PELYTES KELIONE Į MENULĮ. D Bindo
kienė. Pasakos vaikams, 58 pusi............................... $1.50 $1.00

BIRUTES RYTAS. J. Narūne ....................................... .. $0.95 $0.75
BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. Ci- 

vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys.
1056 m., 170 pusi.............................................. .. $3.00 $2.25

DEVYNIABROLE. Lietuvių liaudies pasaka, 16 pusi. .. $0.50 $0.40 
DVYNUKES, N. Butkienė, apysakaitės vaikams. J. Kar

velis. 1956 m. Didelio formato, 34 pusi...................$1.00 $0.75
GULBE KARALIAUS PATI. Liaudies pasaka. J.A.V.

L. B-nės Kultūros Fondo leidinys, 1962 m. Minkšti
viršeliai, 45 pusi........................................................... .. $1.25 $0.95

JAUNIEJI DAIGELIAI. J. Narūne. Knyga skiriama vai
kams. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1960 $1.30 $1.00

JAUNOJO GALIŪNO KELIU. Pal. Domininko Savio gy
venimo bruožai. Saleziečių leidinys, 157 pusi.......... $2.00 $1.50

LEKUCIO ATSIMINIMAI. A. Giedrius. Pasakojimai ma
žiems. Išleido J. Karvelis 1951 m. 136 pusi. Kieti virš. $2.50 $1.90 

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. Iš-
do Liet. Knygos Klubas. 1951 m., 230 pusi. ..........  $2.50 $1.90

MANO ŠVILPA. Bale Voveraitė. Eilėraščių knyga, iliust
ruota dail. P. Osmolskio. Augsburgas, 1949 m. 32
Pusi. ............................................................................ $1.00 $0.76

MEBYNI KARVELIAI, Aloyzas Barcmas, knyga jauni
mui. Terros leidinys, 1958 m., 72 pusi., spalvotos
iliustracijos G. Botyrlaus. ................................... $1.50 $1.10

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liudas Dovydėnas. Iliustr.
Vyt. Igno. Įdomūs vasaros nuotykių prisiminimai.
Terros leidinys, 1955 m., 168 pusi............................. . $2.00 $1.50

NEKLAUŽADOS, Stasys Džiugas. Eiliuota pasaka ma
žiesiems. VI. Stančikaitės spalvotos iliustracijos. Di
desnio formato, 25 pusi. Kieti spalvoti viršeliai. Sa
leziečių leidinys, 1958 m........................................ $2.00 $1.50

OI, NEVERK NERINGA, Litą Lanka. Eilėraščiai vai
kams, 76 psl......................................................................... $1.25 $0.95

SNAIGIŲ KARALAITE, J. Narūne. Kalėdų pasaka
vaikams. .......................................................................... $1.00 $0.75

SAULUTE DEBESĖLIUOSE, Leonardas Žitkevičius.
Laimėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 m. Liet.
Knygos Klubo leidinys. Iliustr J. Pilipausko. 64 psl. $1.50 $1.10

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............................. ...................... $2.00 $1.50

UKEE — WAGŪU, Ant. Colbachini, SDB. Perrašė Pra
nas Gavėnas. Istorinė apysaka. Saleziečių leidinys.
1957 m., 216 psl.; iliustruota; spalvota; kieti virš. $2.00 $1.5C

VILIGAILE, legenda. Petronėlė Orintaitė Iliustruota P.
Augiaus. 1951 m., 46 pusi. ................... ............. $1-20 {0.80

IŠ MANO ATSIMINI MŲ
LEONARDAS ŠIMUTIS

Svarbus Amerikos Lietuvių 
tarybos mostas

Laikas bėgo. Šalpos reikalai di

dėjo. Jis visu rimtumu iškilo pir
mame Amerikos Lietuvių kon
grese 1943 m. rugsėjo 2 ir 3 d.

ĮVAIRŪS LEIDINIAI
ALBUMAS PORTFOLIO ‘65, Alg. Kezys, S.J................... $2.00 $1.50
ALBUMAS PHOTOGRAPHS, Algimantas Kezys, S.J......  $3.95 $2.95
ALBUMAS, PORTFOLIO, Alg. Kezys, S.J.......................  $3.00 $2.25
ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Dan Kuraitis. Įdo

mus Dan Kuraičio ampus geležinės uždangos apra
šymas. 1959 m., 237 pusi............................................  $2.00 $1.50

ATSIMINIMAI. Vysk. P. Bučio, red. J. Vaišnora, I dal. —
pasiruošimas darbui, 320 psl........................................  $3.50 $2.65
II dal. —- darbo baruose. 284 psl................................... $3.50 $2.65

ATSIMINIMAI, Dan Kuraitis, 1953 m. 208 pusi...........$2.00 $1.50
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 1944-1964 Prel.

J. B. Končius Atspausta Draugo spaust. 1966 tn.,

Minkštais viršeliais .......................................................  $5.00 $3.75
BAISUSIS BIRŽELIS. Pranas J. Naumiestiškis. 3 dramos

veika-lai: Balsusis birželis, Varpinė ir šiaurės pa
švaistė. hnmaculata Press. 1965. Minkšti viršeliai,
238 pusi................. >........................................................ $3.50 $2.65

BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai.
1951 m. išleido J. Bachunas, 128 pusi.......................$1.50 $1.10

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

apybraižos, kritika, kronikos, 430 pusi.......................$5.00 03.75
150 psl................................................................................... $1.00 $0.75

JUSTINAS TUMĖNAS. Redagavo ir išleido Dr. Vanda 
Tumėnas-Mingilaitė, V. D. universiteto profesorė.
Jubiliejinis leidinys. Atspausta 1959 m. M. Morkūno,
174 pusi. .................................................................... $1.50 $1.10

KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ. Dr. J. Prunskis,
1950. “Draugas”. 46 pusi................................................... $0.20 $0 15

KELIAS Į PASISEKIMĄ, J. Grabau-Grabauskas, New
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 $1.50

LAISVES MEDIS, Anatolijus Kairys, 4-rių veiksmų is
torinė .drama, “Nemuno leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.00 $0.75 

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. H laida. Liet. Knygos Klubas, 1960......... $7.00 $5.25

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. B. Pesarskas,
B. Svecevičius. Redagavo Karsavinaitė ir D. Šlapo- 
berskis. žodynas apie 27000 žodžių, žodynas viduti
nio formato, kieti virš. 5l2 pusi.................................. $5.00 $3.75

LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Variakojytč-In- 
kenienė. Labai gera knyga padovanoti tiems, kurie 
mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir lietuviškai.
146 pusi .................................................................... $1.25 $0.95

LITHUANIA AND WORLD WAR H, Prof. Kazys Pakš
tas. Lietuvių Kultūros Instituto leidinys. 1947 m.
80 pusi......................... ......................................................... $0.50 $0.40

MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Dan Kuraiti®. 1962 
tn. Keliones į Lietuvą įspūdžiai. Minkšti viršeliai,
321 psl.................................................................................... $3.00 $2.2f

KUN. NAVICKAS, kun. dr. Kazimieras Urbanavičius,
1943, Marijonų leidinys, 129 pusi. ............................... $1.00 $0.7.*

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE
by A. Vaičiulaitis. 1942, Chicago. 54 pusi.................$0.50 $0.40

PABUDIMAS. Antanas Škėma. Drama. Terros leidinys.
1965 m. Minkšti virš. 64 pusi.............. ........................ $1.50 $1.10

RUSSIAS ATITUDE TOWARD UNTON WITH ROME 
Redagavo ir išleido kun. J. B. Koncevičius. M. A.
S. T. D. Autoriaus smulkiai ir kruopščiai surinkta 
medžiaga apie Rusijos ir Romos santykius nuo se
novės ik' mūsų laikų. Antra laida, 1927 m. Washmg- 
ton, D. C., 197 pusi........................................................... $1.00 $0.75

TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ. Br. Raila. Straipsniai 
lietuvių politikos, visuomenės idėjų klausimais,
444 pusi......................................... -.................................... $5.00 $3.75

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS. Terros leid. Straipsniai-pri- 
siminimai: Juliaus Butėno Mečiaus Mackevičiaus,
Kazio Škirpos, Andriaus Valucko, Birutės Novickie- 
nės, Jono Kardelio, Antano Novickio, Liudo Šmulkš
čio, Jono Bildnšo, Juozo Audėno, Juozo Mikuckio.
Didelio formato, kietais viršeliais. 1954 m. 344 psl. $5.00 $3.75
Minkštais viršeliais ................................................... $3.00 $2.25

RINKTINES MINTYS. Juozas Prunskis. “Lietuvių Dienų”
leidinys 1958 m., 324 pusi., kieti virš ....................... $4.00 $3.60
Minkšti virš. ............ ,............................................  $3.00 $2.25

SIAUBINGOS DIENOS, J. Kapačinskas. Atsiminimai
1944-50 m., 273 psl............................................................ $3.00 $2.25

THE BOOK OF OUR PIUGRIMAGE, by Adam Micke-
wicz, translated by J. K. Tautmyla, printed in Chi
cago, 1950, 63 pages ............ ........................................... $0.75 $0.55

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and
short stories translated from the Lithuanian lan
gu age) 1951, Chicago, 96 pages ............................... $1.00 $0.75

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 $0.95

SHAKESPEAR IN LITAUEN, A. šešplaukis, Sonder
druck 12. S.......................................... ?................................  $1.00 $0.75

JUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS, I tomas. A. Merkelis.
Išleido J. Karvelis 1955 m. Kieti drobės viršeliai,
398 pusi................................................................................. $6.00 $4.50

TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras, 1942 met.
“Draugas”, 80 pusi. ........................................................ $0.75 $0.55

VALANDOS IR AMŽIAI, A. Baronas. Religiniai pasako
jimai ir legendos iš Kristaus ir vėlesnių laikų, 97 pBl. $1.00 $0.75 

VANAGAITIS ANTANAS, jo gyvenimas ir veikla. J. J.
Bachuno leidinys, 1954 m. 192 pusi ........................... $2.00 $1.50

VIŠČIUKŲ ŪKIS, Anatolijus Kairys. Trijų veiksmų saty
rine komedija. Terros leidinys. 1965. Kieti viršeliai,.
91 pusi. Kaina ................................................................ $3.00 $2.25

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 $3.00
Minkštais viršeliais ....................... ................................  $3.00 $2.2b

MUZIKA
JAUNASIS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Iš

leido J. Karvelis, Chlsago, 1958 m. 112 psl. didelio 
formato. Kaina ................................................................ $3.00 $2.25

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

dainų. Išleido kun. P. M. Juras. 19 pusi.......................$2.00 $1.50
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ. Sudarė Juozas Žilevi

čius. J. Karvelio leidinys 1964. Šis L’etuvlškas Dainynas 
daugiau skiriamas lietuviškam atžalynui, kad jis ge
riau pažintų Ir labiau pamiltų gimtąjį kraštą. Knyga 
kietais viršeliais, 110 pusi. ..................................... .. $4.50 $3.00

PAVEIKSLAI
AUŠROS VARTŲ SVENC. P. MARUOS PAVEIKSLAS 5100 {0.75

i Pittsburghe, Pa. Kongreso dar
botvarkėj buvo įtrauktas svarbus 
punktas — Lietuvos ir lietuvių 
pabėgėlių šelpimas bei bendro 
šalpos fondo kūrimas. Lietuvos 
ir lietuvių šalpos reikalus išdės
tė dr. P. Vileišis, jo sesuo Elena 
Devenienė ir kun. dr. Juozas 
Končius. Pastarasis priminė, ką 

| ligšiol buvo nuveikusi šioje sri
tyje Kunigų vienybė. Tuo reika
lu kalbėjo ir Alto bei kongreso 
pirmininkas L. Simutis. Kongre
sas vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, pavesdamas Amerikos Lietu
vių tarybos vykdomajam komite
tui imtis iniciatyvos sukurti visų 
Amerikos lietuvių bendrą Šalpos 
organizaciją ir fondą.

Nepakako Alto kongresui pa
daryti nutarimą ir pavesti Altui 
jį vykdyti. Reikėjo išsijuosus pa
dirbėti išlyginimui bei nutašy- 
mui plytelių, kurios tiktų įmūry
ti į bendros visiems Amerikos 
lietuviams šalpos rūmus, kad juo
se visi galėtų sutilpti ir dirbti 
svarbų bei reikalingą šalpos dar
bą.

Kad mūsų visuomeninis gyve
nimas tais laikais buvo kampuo
tas, kad mūsų grupių tarpe bu
vo skirtingumų ir užsispyrimo 
neišeiti iš savo įprasto nusistaty
mo “nepasiduoti”’, parodo ir tas 
faktas, jog Alto kongr. nutarimas 
buvo galima įvykdyti tik po pus
šešto mėnesio pasitarimų, st»i- 
rinkimų ir ilgų diskusijų.

Pakeliui į susitarimą

Turiu po ranka savo dienoraš
tį. Jame yra užregistruotas kiek
vienas didesnis ar mažesnis gru
pių vadų pasitarimas ir privatus 
telefoninis pasikalbėjimas ar 
šiaip jau pasikalbėjimas asmeniš
kai susitikus su įvairiais veikėjais.

Kiekviename Amerikos Lie
tuvių tarybos vykdomojo komi
teto susirinkime, kurį turėdavo
me kartą per savaitę, o kai kada 
ir dažniau, buvo svarstoma, kaip 
geriau ir greičiau būtų galima į- 
vykdyti kongreso nutarimą. Tarp 
susirinkimų teko vesti beveik 
kasdieninius telefoninius pasi
kalbėjimus su Alto vykdomojo 
komiteto nariais ir kitais bendro^ 
šalpos darbu bei bendro fondo 
steigimu suinteresuotais. Pasikal
bėjimus bei pasitarimus reikėjo 
vesti ne tik su Chicagos, bet ir 
su kitų miestų lietuviais veikėjais. 
Bene dažniausiai diskutuota tuo 
reikalu su dr. Petru Daužvar- 
džiu, Lietuvos konsulu Chicago
je. Jis ne tik domėjosi fondo orga
nizavimo eiga, bet ir pats akty
viai dirbo, tarpininkavo ir rūpi
nosi, kad reikalas nestovėtų vie
toje. Jis buvo patarėjas ir jungė
jas. Nemažai teko susirašinėti ir 
su tuomet buvusiu Lietuvos at
stovu Washingtone ministeriu 
Povilu Žadeikių, kuris visada 
buvo labiau linkęs remti lietuvių 
šalpos organizacijas, negu politi
nius sąjūdžius. Tą patyriau ne
kartą pasikalbėdamas su juo as
meniškai.

Lietuviai katalikai ir bendro 
fondo kūrimas

Lietuviai katalikai, labai sėk
mingai ir daug dirbę Lietuvos 
šalpos ir laisvinimo darbus pir
mojo pasaulinio karo metu ir po 
karo atskirai nuo kitų politinių 
bei ideologinių grupių, pradžio
je gana skeptiškai žiūrėjo į kal
bas apie bet kokį bendrą darbą 
su kitomis vadinamomis nekata
likiškomis grupėmis. Daug kas 
jų statė klausimą, ar ir dabar 
verta su jais susidėti. Mat, anais 
laikais turėta gana daug nesma
gumų iš bandymų bendrai dirb
ti. Matydamas, kad šiuo metu 
yra reikalingesnis bendras visų 
lietuvių darbas negu anais lai
kais, nes Lietuvos padėtis yra 
skaudesnė ir tragiškesnė, negu 
pirmojo pasaulinio karo laikais 
ir jos šalpa žymiai komplikuo- 
tesnė, negu buvo tada, pradė
jau sąjūdį už bendrą darbą.

(Bus daugiau)

KATALIKAI KONGE

Naujausiais duomenimis Kon
go respublikoje Afrikoje sielo
vados darbe veikia 8.179 kuni
gai, vienuoliai ir vienuolės. Jų 
tarpe apie 2.000 yra afrikiečiai 
vis labiau pakeičiantys svetim
šalius misijonierius.
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S V E I KATA
(Atkelta iš 2 psl.) 

vėjas supučia ar drėgna diena, 
vėl tie jausmai pasikartoja. Nie
kas neišaiškino, kas čia galėtų 
būti. Sako, gal raumenų reuma
tas. Būtų gera patirti tuo reika
lu Jūsų nuomonę ir gauti pata
rimą. Ačiū.

ATSAKYMAS. Nurimti Tam 
štai reikia ir daugelio mediciniš
kų neteisybių atsisakyti. Juk 
Tamstos kraujo spūdis 135 yra 
visai geras, o ne “tik 135" kaip 
Tamsta rašai. Mat, tiki senoviš
kai netiesai, būk jis turi būti tiek 
virš šimto, kiek dešimčių metų, 
turi. Užmiršk apie tas pasakas, i
sveiku kraujo spūdžiu džiaukis. | 

i
Savo sveikatą tikrinki pas pa 1 

jėgų gydytoją, visai neprašyda- Į 
mas, kad tas ir dar tas būtų pa
daryta. Tai jau nemediciniškas 
elgesys: pas tokį daktarą, kuriam 
reikia nurodyti, kas darytina - vi
sai neverta nė eiti. Dėl galvos 
šašų dešinėj pusėj — tai šitaip 
tvarkykis: neliesk rankų pirštais 
visos galvos ir veido odos. Šuko
mis nesuakėk odos perdaug. Tepk 
gydytojo nurodyta mostimi ir 
susitvarkysi. Jei oda lipni - daž
niau su vaikams skirtu muilu ją 
plauk. Greičiausia turi grybelinį 
užkrėtimą - toks ima daug laiko, 
kol susitvarko. Kartais prisieina 
labai atkaklių priemonių imtis. 
Odos ligų niekada nemėgink per 
laikraščius gydytis. Tai Tamsta 
apžiūrėjusio gydytojo, o taip pat 
ir dermatologo (odos ligų žino
vo) dalykas. Klausyk savo gydy
tojo, nesirūpink. Jei juo nepasi
tenkinsi, kreipkis į universiteto 
Odos kliniką.

Jautrus būdamas, saugokis 
skersvėjų, sudrėkimo, ir pamažu 
raumenų įsijautrinimas krūtinė
je praeis. Stikliniame name bū
damas, nesimėtyk akmenimis. 
Daugiau kreipk dėmesio į visa
pusiškai ramų galvojimą, tvar
kingą gyvenimą ir tinkamą mi
tybą. Klausyk savo gerų gydyto
jų, dabar Tamsta jais nepasitiki, 
apie savo nusiskundimus daug

galvoji, kada iš tikrųjų ten nėra 
visai kuo rūpintis. Tik truputi 
pataisyk savo elgesį savo naudai, 
ir būsi patenkintas. Man nereikia 
atlyginimo, už darbo įverti
nimą. Klausyk savo gydytojo 
ir pildyk jo patarimus. Tai bus 
šiam skyriui geriausias atlygini-1 
mas. Tada ir Tamstai bus daugi 
geriau.

Aukotojai
Lietuviu Kankinių 
Koplyčiai Romoje

Prel. Ig. Kelmelis................ $100—
Bronius Sudžinskas ......... $120—

(atminimui sūnaus Bro
niaus, žuvusio automobilio 
nelaimėje)

Walter Jakučiunas.............. $100—
“Draugas” ............................ $100—
Anelė Dailidaitė...................  $100—
Rev. John Schamus ......... $50—
Dayton Ohio Lietuvių R.K.

draugijų sąrišys ............. $50—
Kun. Juozas Grabys ......... $50—
Kun. P. Jokūbaitis............... $50—
Louis Zurlis .......... v........  $50—
Kun. V. Martinkus.............. $50—
George Tatoris .................... $25—
Prel. V. Balčiūnas .............. $25—
Kun. A. Martis .................... $25—
Prel. A. Deksnys .... ......... $25—-
Kun. A. Vilkaitis .............. $75—
Frartk Gudelis ..................... $25—
Kun. N. N............................. $25—
Adomas Viliušis ................ $25—
Anna ir Aleksas Norkai .. . $25—
Jadvyga ir Petras ir visa jo

šeima ............................... $25—
Frank ir Helen Valuckas

(atminčiai mirusio pus
brolio Antano Valucko) $25—

A. Kindurys ....................... $25—
Alfonsas Poreziunas ......... $25—
Albinas Žukauskas............... $20—
Juozas ir Janina Miliauskai $15—
Juozas Ambrozaitis ......... $10— J
Joseph Chapulis ................ $10— Į
J. Gliosas ............................ $10—
A. Janulis ............................ $10— '
S. S....................................... $10—
Marion Divieno..................... $5—
Ona Teleišienė ..................... $5—
Meilia Vaičiulis ....................  $3.32
N. N....................................... $5-

LITI1UAN1AN MARTYRS 
CHAP.EL COMM1TTEE

2701 W. 68th Street 

Chicago III. 60629

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

IO% — 20% — 30% (tiįfkill mokėsit 
už a|xlran<la nuo ugnies ir automo
bilio ims
FRANK ZAPOLIS

3208 West or.tli Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4.8054 ir GR 6-43:49

MISCELLANEOUS

DAŽYMAS "PLASTERBOARD 

SURIŠIMAS
PLOVIMAS ir kiti dekoravimo 
darbai atliekami pigiom kainom.

RUSINSIĄS 434-0137

STATYBININKAI HELP HANTKD — VYRAI

W E L D E R
For appllanee manufacturer near 
uestern .suburti. Good snlary and bo
nus. Overtime. Electric are ueldlng. 
Steady rull time job. Paid holidays, 
vacations and liospifal I tisu ra nei'.

Tel.-AU 7-1509

HELP WANTED — MOTERYS"

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiifiiiiiiimiiimii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiii

IMI O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-0209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKtjĮUETTE GIFT PAROKI- SERV 
2808 SBth St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3326

Lietuvių bendrovė turint, teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Cbl 
cagos tiesiai i Lietuva

Didelis pasirinkimas Įvairių me 
džlagų. Ital. lietpalčių ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanu už
sakymai

E. Ir V. Žukauskai

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitu r kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Hl. 60632. Tel. YA 7-5980

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos,
nio.

blz-

Patogios ifisl.
mokėjimo są-
lygos.

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel, RE 7-5168

iiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiit

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

uiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiinHt!iiiiuiimm

"X" .9<i-X^>C~^£>S6

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto liaMus u 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto Iet 
(IIu,ai ir pilna apdrauda.
?O47 W. «7th Place WA 5-8063

REAL ESTATE

Parduodamas sklypas netoli Šv. 
Antano bažnyčios Ciceroje.

Skambinkit OL 2-1338

lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning ) 
naujus ir senus namus. Stogų 
cinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ,r są
žiningai. Apskaičiavimai nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET M ETA t, 
1444 S. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7—3447.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame jviirius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

Robert Brown teisiamas Santa 
A.na, Calif., už tai, kad jis pasiva
dino daktaru ir gydė net 101 pa
cientą.

$250 UŽ PĖDĄ ŽEMĖS
Chicagos universitetas parda

vė turimą Sklypą žemės prie 
pietrytinio Randolph ir Wabash 
kampo už mil. dolerių, atseit 
apie $250 už kvadratinę pėdą. 
Sklypą nupirko Water Saver 
Faucet kompanija. Nepasakyta 
kam sklypas bus naudojamas.

PARDUODAMI
IŠ MODELINŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

Padeda jums nugalėti 
DIRBTINŲ DANTŲ 
judėjimą ir rūpestį apie juos

Nesijauskite suerzintas ar . nepato
giai dėl laisvų, judančių dirbtinų 
dantį,. FASTEETH, pagerinti šarmi
niai (be rūgšties) milteliai, užbars
tyti ant jūsų plokštelių, stipriau ja8 
laiko Ir jūs jaučiatės patogiau. 15- 
venklt nesmagumų, kuriuos sukelia 
laisvos plokštelės. Gerai pritaikinti 
dirbtini dantys būtini sveikatos ge
rovei. Reguliariai lankykitės pas dan
tistą. FASTEETH galima gauti kiek
vienoj vaistų parduotuvėj.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 68rd St, Tel. 434-0421 

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

2 po 5 kainb. (3 mieg.), 3 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
$28,600.' !■

(i kamb. (4 mieg.), 13 metų mūr. 
bungalovv. Prie 71 lr Kedzie. 1 % vo
nios, 2 auto garažas. $24,900.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir Calilornia. $19,000.

5 >4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

8 butų 2 aukštų geltonų plytų mūr 
prie 56-os ir Kedzie. $75,0.00.
1aukšto (6 tį ir 4% kmb.) 8 

metų mūr. prie 63-člos Ir Kedzie. 
$38,500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

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

4030 ARCHER AVENUE — TEL- VI 7-1515

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

Likę tik 80 automobilių.

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl 
uos, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me lfi lauko. Taisome mūra “tuck 
polnting". Pilnai apsidraudė. Visa. 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
MMnnaunMHDma«i>Nii<nii«niiiiHiuiniK'»iaoitiiniiiiniiiiwniiniNUuiiuuNin>

M O V I N G
Apdraustas perkraustymao 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 8-1882

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

'4

REAI. ESTATE i

Arti Marguette Pko.
10 metų senumo, 4 būti, mflr. na

mas. Atskiros šild. sistemos. 4 maš. 
mūr. garažas. Arti 59-Pulaski.

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

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS ,
Butų nuomavimas — income Tbz 

Notariartaa — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

NAMAI LAUKIA
3 butai, liuksas naujas mūras (po 

3 mieg.), mūro garažas, alumin. lan
gai, karpetai. Arti Maria High. 
$49.950.

8 kamb. mūro rezidencija (4 mieg.), 
karpetai, įrengtas beismentas, visi 
priedai, garažas. Marąuette pke. 
$29,000.

Pajamų mūras — 5 ir 3 kanib. 
Visi nauji įrengimai. Arti 60 — 
California. $31,000.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidencijų. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000.

8 kamb. didelis mūras, dvi vonios, 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000

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

$14,200 pajamų Iš apartmentlnlo 
mūro. 10 metų statyba. Kaina $87,000.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air e.ond. Kar
petai. Apie 50 p. lotas $4li,900,

S-Jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležine tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,600.

Lotas dviem butam. 30 p6dų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St RE 7-7200

Prie 68 lr Western 2 butai po 6
kamb. Platus sklypas. $24,600.

Prie 71 ir Talman — Mūras. S bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

l$į aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kainb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 lr Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy S-jų kamb. 
$28,900

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

1$4 aukšto mūr. 6 ir 8 kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 Ir Pulas
ki. $28,000.

2 po 4 kanib. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17.500.

6 kamb. mūro “randi’’ su S-Jų 
katnb butu ir garažu ant 100x300 p 
sklypo. Gaklatvn. $32,000

2 po 8 ktunh. mūrinis Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public

2737 W. 48 St. — CL 4-2390

Tvarkingas, teisingas tr greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
mi Income Tax ir atliekami kitoki 

>:t tarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

♦259 S. Mapletvood Av- CL 4-7450

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas In 
tuvių dienraštis G* skelbimų kai

.-<»»«• nrieinamoB

REAL ESTATE
2 po 8 kamb. mūr. Modernios vo

nia. alum. langąl. šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29.900.

2 no 514 kamb. ir 4 kamb. angliš
ka n, , usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
Mllmos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

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

14 butų, 2-jų aukštų niūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke $88,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, Ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų |- 
stalgoa $18,900.

2 po 8 kamb. 8 metų rūras, karfitu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke.
$42.000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Blz. 
nlul ir apartmentams. Teiraukitės.

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

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai lfinuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

8 kamb. mflr. “Bullt-ins”, kokli 
nės plytelės, karėto vandens tildytu ar 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1K aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. t 
įėjimai. Atskiri Šildymai. 2 auto ga
ražas 87 lr Oakley S1S.500

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.LB.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, Hl. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti J mūsų ištaigą 
Ir išsirinkti ifi katalogo

2457 VVest 69th Street 
Tel HE 4-7482

VACYS
CONSTRUCTION C0.

— =
M REZIDENCINIAI,
z: KOMERCINIAI. E
s MEDICINOS IR
E Į KITOKĮ PASTATAI]£i *•

NORI PIRKTI

Ieškome pirkti 1 akro (arba dau
giau) žemės sklypą Chicagos piet
vakariuose. Skambinti 581-3297, 
vakarais.

DĖMESIO!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHNIUIIUIIIIilHIHIIIIIIIIi 
J LIG L JUMS REIKIA 
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU, 
kreipkitės j ‘Draugą”, kuris spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tąi ir prieinama kaina

Užsakymus su pinigais siųskite

D K A U H A S 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO. II LINOIS 60629
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

BOOKKEEPING DEPARTMENT 
GENERAL OFFICE 

PERMANENT POSITION
6 days a week. Fringe benefits 

offered.
GLENCOE NATIONAL BANK 
VE 5-2806, Call Mr. SchinJer,

VYRAI IR MOTERYS

Eaocellent, Opportunity ! 
VVANTED AT ONCE!

PRODUCTION OPERATORS 
TRAINEES (Malė) 

PACKERS (Female)
Steady Employment

Call — 827-8164, Ext. 27

WHEAT0N PLASTICS
1731 So. Mt. Prospect Road 

DĖS PLAINES, ILLINOIS

* -AC k

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniaie nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptiB į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadtva.v, So. Boston, Mass. Tel 
AN*8-0489. Ten pat gaunamas u 
dienraštis “Draugas”.

ĮSIGYKITE DABAR

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 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge* 
$2.50.

Kaina

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

Skelbkites “Drauge”.

ĮSIGYKITE DABAR

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl, kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo

di svetimai įtakai.
Romanas įdomus visiems, nes 

' jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.
..........................................................
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AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS
O. NENDRE

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį.

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kaini 
$5.00.
Illinois State gyventoja.! prie kalooo 

turi pridėti 5% taksų.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00
OŠIANČIOS PUSYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50

ANT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MUILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3 50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa
tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.



| Nedidelėje salėje ir muzikos 1 tienė 
( palyda Ibuvo įspūdinga. Ją suda- su ss 
rė: piano Manigirdas Motekai- gia t 
tis, I smuikas — Povilas Matiu- perte 
kas, II smuikas Alfonsas Paukš daina 
tys, violončelė— Petras Armo- sukai 
nas, viola Faustas Strolia. iki 21

Švelni styginių instrųmen- Debu 
tų ir fortepiono muzika kiaušy- po 
tojams buvo labai miela. vaisė

Įdomu ,kad opera sklandžiai apįe 
praėjo net nesinaudojant diri- gimo 
gento paslauga, tik pianistui M. jęaS) 
Motekaiėiui tarpais parodant į- kurie 
stojimus ir takto slinktį.. vyro
Scenovaizdis, kostiumai, girtina dusio 
muz. Motekaitienės iniciatyva žins 

Dail. Jurgis Daugvila sugebė
jo nesudėtingu būdu išspręsti 
dekoracijų sklandų paruošimą. KA

Nijolė Banienė parodė suma- Vie 
nų išradingumą euprojektuoda- las 1 
ma kostiumus, o Vyt. Žygas Vatik 
tvarkė apšvietimą. klanu

Publika nebuvo šykšti ploji- 
mais ir kvatojimu komiškose 
scenose.

Visi gėrėjosi muz. J. Motekai

pakviestas Paryžiaus katalikų 
universiteto rektoriaus prel. 
Hauptmann’o, skaitė viešą pa
skaitą tema “Ateizmas ir kata
likų tikėjimas po Vatikano H 
Susirinkimo”. Paskaitoje, ku
rioje dalyvavo ir Vatikano Nūn 
ei jus arikiv. Bertoli, kardinolas 
Koenig pabrėžė, kad Vatikano 
n-jo Susirinkime buvo plačiai 
svarstyti ateizmo klausimai ir 
jo priešingo nusistatymo tikin
tiesiems priežastys bei šaltiniai. 
Katalikų tikėjimas nebijo kriti
kos ir ateizmo daromų priekaiš 
tų, todėl kviečia visus tikinčiuo 
sius nesmerkti netikinčius, bet 
savo gyvenimu pagal Evangeli
jos reikalavimus įrodyti, kad 
žmogus tik klausydamas Dievo 
tegali pilnai realizuoti save ir 
pasiekti pilnąją laisvę ir tiesą.

PREMIJOS IR OPERA DRAUGAS, antradienis, 1969 m. kovo mėn. 11 d.

Sausakimšai pilna Jaunimo 
centro salė, gausūs plojimai liu
dijo, kaip Chicagos publika šeš 
tadienį, kovo 8 d. domėjosi ir 
kaip entuziastingai džiaugėsi 
“Laiškų Lietuviams” metiniu pa 

> rengimu, surištu su premijų įtei 
kimu, o šiais metais dar ir pra
turtintu operos pastatymu.

Pobūvį atidarydamas “Laiškų 
Lietuviams” red. kųn. K. Tri
makas, SJ, pasidžiaugė gausiu 
dalyvių skaičiumi, pabrėždamas, 
kad konkurso tema buvo: “To
lerancija ir ištikimybė princi
pams, kryžiuojantis pažiūroms 
ir nuomonėms”.

Tuo vis siekiama, Ikad lietu
vis su lietuviu ne kapotųsi, o 
darniai dirbtų išeivijoje lietuvy
bę ugdydami ir Lietuvos laisvės 
siekdami.

Mecenatų dovanos
Jury komisijos sekretorė Da

lia Tallat - Kelpšaitė perskaitė 
aktą, iš kurio paaiškėjo, kad pir
mą premiją 100 dol., mec. V. 

^Kuliešius) laimėjo V. Zalato
rius, H prem. — L. Dambriūnas 
(mec. dr. Ringus, 50 dol.). Jau
nimo grupėje I prem. laimėjo 
R. Šilėnaitė Putnamo bendrabu
čio (mec. St. Rudokienė, 50 
dol.), II prem. A. Rygelytė — 
iš Monroe, Conn. (mec. Pr. Raz
minas, 25 dol.)

Jury komisiją sudarė A. Kai
rys, D. TaJiąt-Kęilpšaitė, R. Ras

it lavičienė, V. Gerinimas, P. Di
lys. Rankraščių vyresnių gru
pėj buvo gauta 6, jaunių — 3.

Premijas įteikiant mecenatų 
vardu kalbėjo |gjt. Rudokienė, 
pasidžiaugdama gražiomis tėvų 
jėzuitų pastangomis ir pasižadė
dama būti mecenatų ir ateity
je. pagerbdama savo mirusio 
vyro atminimą.

Daugiau tolerancijos
Anatolijus Kairys, sveikinda

mas jury komisijos vardu, gė
rėjosi “Laiškų Lietuviams” gy
vumu, gražia iniciatyva ir 
straipsnių konkurse surengimu, 
ypač taip aktualia tema — to
lerancijos stoka mūsų visuome
nėje, organizacijų veikioje, spau 
doje.

Pažymėjo, kad konkurse nei 
vienas straipsnis nebuvo premi
juotas vienbalsiai.

Dėkojo mecenatams už premi
jas ir sveikino laimėtojus už 
parodytą kūrybiškumą.

Vyt. Zalatorius, pirmos pre
mijos laimėtojas suaugusių tar
pe, savo kalboje pažymėjo, kad 
premija yra viena iš plunksnos

darbuotojo pripažinimo priemo
nių. Dėkojo “Laiškų Lietu
viams” leidėjams ir mecena
tams.

Padėką mecenatams ir laimė
tojams reiškė ir red. kun. K. 
Trimakas, SJ.

Tuo ir baigėsi oficialioji da
lis. Pažymėtina, kad į šias iš
kilmes buvo atvykęs vysk. V. 
Brizgys, gen. kons. dr. P. Dauž
vardis su žmona ir daug kitų 
garbingų svečių.

Ihi patrauklūs solistai

Publikai buvo labai mielas 
naujumas — dviejų veiksmų 
Pergolesi komiška oipera “Ponia 
tarnaitė”.

Visų pirma reikia pasidžiaug
ti ypatinga solistės Iz. Motekai
tienės iniciatyva. Ji šią operą 
parinko ir solistus paruošė. O 
paruošti jie rūpestingai. Ir Da
lia Kučėnienė (Serpina), ir Vyt. 
Nakas (Uberto) turi gerą balso 
medžiagą. riavo partijas pagrin 
dinai paruošę, scenoje laikėsi 
laisvai, publika džiaugėsi ir jų 
sklandžiu dainavimu, reikiama 
vaidybine išraiška.

Styginis orkestras

Šalia muz. Iz. Motekaitienės, 
režisūroje talkino Juozas Valen
tinas, ir pats čia sėkmingai atli
kęs tylaus, bet agresyvaus ka
rininko rolę.

A.-Į-A.
JUOZUI S TROLIAI

mitus, jo sūnų FAUSTĄ, buv. mūšy mokyk 
los mokytoją nuoširdžiai užjaučia

Čikagos Aukšt Lit mokykla

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

— Amerikoje gaisrai per me
tus padaro 1 bil. dol. nuostolių.

A. -f- A.

MYKOLUI JANICKUI
Lietuvoje mirus, jo sūnui JURGIUI ir šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Kuraičiai ir Bagdonai
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

AUGUSTAS
KRIŽINAUSKIJ8

JOSEPH VVRUBLESKI
Gyveno 5817 So. Whipple Street, Chicago, Illinois.
Mirė kovo 9 d., 1969 m., 7 vai. ryto, sulaukęs 84 metų.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr., Grinkiškiu para

pijos. Amerikoje išgyveno 62 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys — Sally Hahn, 

ir Josephine Aylward, sūnus AIex, 2 seserys — Helen Bartkus 
ir Antoinette Naidenovich, brolis Charles, marti Loretta Wrub- 
leski, 13 anūkų, 7 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami

Kūnas pašarvotas Lackawicz kopi., 2424 W. 69th Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 12 d. iš koplyčios 9 vai 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Lietuvių Šv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, seserys, brolis, anūkai ir pro
anūkiu.

Gyvento Šv. šeimos Viloje. 
Lement, 111. Anksčiau gyv. Chi. 
cagoje — VVest Pullman apyl.

Mirė kovo 10 d., 1969, 6:30 
va.l. ryto, sulaukęs 97 m. am
žintus.

Gimė Lietuvoje. Kilo įš Uk
mergės apskrities, Balnikų pa
rapijos, Plaštakos kajino.

Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasilikto dideliame nuliildime 

draugai ir pažjstamt.
Lietuvoje liko sesers sūnus 

I^idialovas Jautas su šeima.
Velionis buvo vyras mirusios 

Agotos (Belinytės). lr tėvas 
mirusiųjų Ladislovo, Boleslovo, 
Bronislavos ir Ugasės.

Kūnas bus pašarvotas antrad., 
7 vai. vak. Leonard koplyčioje, 
10821 So. Michigan Avė.

La idotuvės įvyks ketv., kovo 
13 d. iš koplyčios 8:30 vai. ly
to bus atlydėta^ į šv. Petro lr 
Povilo parapijos bažnyčių. ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Liet. 
Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Giminės lr draugai.
Laidotuvių direktorius Leo

nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
OO 4-2228.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausius Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių.Laidotuvių direkt. Lackawicz ir Sūnūs, Tel. RE 7-1213

Scott Robinson, kurio koja sulaužy
ta lenktynėse ir dabar gipse, va
žinėja ir toliau motociklu Austin, 
Tex.

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
PRospeet 8-0834

PADĖKA
A. ■+■ A.

JONAS MERECKIS
Mirė 1969 m. Sausio 14 d. Chicago, Illinois.

Dėkoju bendradąrbiams, draugams, prieteliams už įvai
riais būdais pareikštą užuojautą, už šv. Mišių aukas, maldas 
koplyčioje ir bažnyčioje, grabnešiams ir visiems palydėjusiems 
į amžinybę

Širdinga padėka p. J. Evans.
0-000 0-00000 ooo

A. -f- A.
ALEKSANDRAS MERECKIS

Mirė 1969 m. vasario 2 d. Brockton, Mass.

Šio dvigubo liūdesių atveju, ypatingai mieliems Brock- 
toniečiams ir kitiems, reiškusiems užuojautą žodžiu, laiškais 
ir spaudoje nuoširdžiai dėkoju.

Nuliūdę: BROLIS KAZIMIERAS IR VISI ARTIMIEJI

Telef. PRospeet 8-0833
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 West 63rd St., Chicago, III.
FRANK’S TV and RADIO, INC.

3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PETKUSKurkite geresnę ateitį tėvas ir sūnus
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 7lst Street Tel. 476 - 2345
f 4 f 0 So. 5 Ot h Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVES Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Juras 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos? pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4^%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MENESINE TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

>$XSAFETY OF 
Š'/YOUR SAVINGS V LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 23rd PLACE

TeL REpublic 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

Gyveno 1926 So. 51st Avenue, Cicero, Illinois.

Mirė po sunkios ligos kovo mėn. 10 dieną, 2:15 vai. ryte.
Gimė Lietuvoj 1902 metais. Kilo iš Šakių apskrities, Plokš

čių valsčiaus, Stulgių kaimo. Į Ameriką atvyko 1950 metais.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Zofija, sūnus Jonas, 

duktė Bronė, žentas Vytas Juozapaitis, anūkai Vytas, Paulius, 
Jonas ir Dalia, pusseserė Ada Petraitis, Lietuvoje sesuo Ma
rija Ambrazienė. brolio žmona Ona žibutienė, duktė Vyda Va- 
luckas, ir kiti giminės ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 3 vai. popiet Vasaitis-Butkus kopi., 
1446 So. 50th Avenue, Cicero!, Illinois. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, kovo 13 d., 8:30 vai. ryto iš koplyčios bus nulydė
tas į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus, Telef. OL 2-1003.

SAFETY DEPOSIT BOXES on $8,000.00 
Certificates

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3461

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

on Pass Book 
Accounts

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S, 56th AVĖ. CICERO. iLL. Tel. OLympic 2-1663JOHN Pakel, PresidentTURTAS SIEKIA VIRŠ $96,666,666.66

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7969 STATE RD., OAKLAWN, ILL.
WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

2 FREE PARKING LOTS Perskaitę Dranga, duokite kitiems pasiskaityti

INSURED

MĖNESINĖS
SANTAUPOS

20.00 504.2611,058.16 1,666.59 2,334.911 3,069.02
30.00 756.39 f 1,587.25 2,499.89 3,502.371 4,603.53
40.00 1,008.5312,116.33 3,333.18 4,669.821 6,138.041
50.66 1,260.66 i 2,645.41 4,166.48 5,837.28| 7,672.55
60.00 1.512.79S3,174.49 4,999.78 7,004.731 9,207.06'
70.00 1,764.9213,703.58 5,833.07 8.172.19110,741.57
80.00 2,017.0514,232.66 6,666.37 9,339.65112,276.08
90.00 2,269.1814,761.74 7,499.66 10,507.10113,810.59

■i



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. kovo mėn. 11 d.8 IS ARTI IR TOLI
X Chicagos Lietuvių scenos 

dainuotojų sąjungos dešimtme
čio paminėjimo vakarienė įvyko 
praėjusį šeštadienį B. Pakšto 
salėje. Dalyvavo a/pie šimtinė 
asmenų — aktorių, redaktorių, 
rašytojų, dailininkų ir scenos 
talkininkų. Plačiau apie vaka-

X Latviai susidomėjo lietu- ^enę vėliau.
vių, latvių, estų mokslininkų x ^r' Končius, Balfo
konferencijos aprašymais “Drau garbės pirmininkas, kovo 11 d. 
go’’ kultūros priede. To šuva- vai. vak. iš Floridos at-
žiavimo organizacinio komiteto vyksta Union gel. stotin daly

vauti Balfo jubiliejiniam seime. 
Prel. Končius atidarys kovo 14 

į d. Balzeko Liet. kultūros muzie

pirmininkas adv. J. Gaigulis pa
prašė visus “Draugo“ numerius 
su minėtais aprašymais nusiųs
ti prof. Edgar Andersonui, dės 
tančiam San Jose kolegijoje 
Califomijoje ir dirbančiam Hoo 
verio innstitute. Prof. Anderso
nas moka lietuviškai, interesuo
jasi lietuvių veikimu ir, pats 
būdamas istorikas, palaiko ryšį 
su lietuviais istorikais.

X Kaip moterys turi gintis 
nuo užpuolėjų — aiškins polici
ninkės, kovo 12 d. 8 v. v. atvy
kusios į Šv. Jurgio par. salę, 
Bridgeporte. Šią programą or
ganizuoja Šv. Jurgio moterų klu 
bas, kuris tą vakarą turės ir 
savo narių susirinkimą.

X Elena Lablonskienė, gyv. 
4225 So. Maplevvood Avė, jaut
rios sielos moteris, rašo eilėraš
čius ir ruošiasi išleisti savo po
ezijos rinkinį, o turi surinkus 
didelį glėbį įvairaus turinio poe 
zijos. Jos kūrybą malonu skai
tyti, ji palieka gilų įspūdį, jos 
eilėraščiuose atsispindi meilė 
gimtajam kraštui.

X Atkreipkite dėmesį į šian
dien dedamą papigintų knygų 
katalogą. Užsisakykite 'knygų 
papigintomis kainomis.

X Elena Blandytė, dainų ir 
dailiojo žodžio menininkė iš Chi 
cagos ir muzikas Aleksas Mro- 
zinskas iš New Yorko atvelykio 
savaitgalį, balandžio 12 d., vyks 
ta į Philadelphiją, kur atliks 
ateitininkų rengiamo dainos, mu 
zikos ir dailiojo žodžio koncerto 
programą.

X . . . , „ niaus paveikslas), 079909 (dide-Foto darbų paroda. Kovo ,, , /v-ocm . . .
10 d. Altman toto kreutuvije,^. 7^' 0785,2

Wata* Avė. Chicagos de) * ShOTry’ Vy"~ (07933,)127 N.
miesto centre, išstatyti Algirdo 
Grigaičio foto darbai. Paroda 
tęsis dvi savaites.

X Ona Pulkauninkienė ir 
Mildažienė Beverly Shores, Ind., 
kasmet darbuojasi Balfo šalpos 
reikalu. Juodu ir šiemet surin
ko gerokai aukų. Dabar, apskr. 
vicep. K. Bružo pastangomis 
ten yra įkurtas pastovus Balfo 
skyrius ir išrinkta valdyba. Pa
našiai yra padaryta ir Gary, 
Ind., kur buvo atgaivintas Bal
fo skyrius.

X S. Vilkas, So. Boston, 
Mass., dėkodamas už “Draugo“ 
kalendorių ir korteles, atsiuntė 
5 dol. aukų dienraščiui paremti. 
Nuoširdus ačiū.

X Julius Rimkus, mūsų dien
raščio prenumeratorius Chicago 
je, atsiuntė 5 dol. auką spaudai 
paremti. Dėkojame.

X Balfo Chicagos apskr. val
dyba praneša, kad dėl ilgai už
trukusios rudens vajaus skyrių 
atskaitomybės, kaip buvo pla
nuota viešai paskelbti aukotojų 
pavardes iki seimo, kovo 15 die 
nos, nebus galima padaryti. To
kia viėša apyskaita, kuri apims 
visą apskritį, bus paskelbta tik 
kovo mėnesio pabaigoj. Tūks
tančiai pavardžių bus paminėta 
spaudoje pagal aukotojų sumos 
dydį.

X V. Damašienė, “Draugo“ 
prenumeratorė E. Chicagoje, 
atnaujindama prenumeratą pri
dėjo 5 dol. spaudos paramai. 
Labai ačiū.

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

X Dr. Vi. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 48 St. 
GL 4-2390.

juje apžvalginę Balfo parodą, 
pasakys kalbą pačiame seime ir 
dalyvaus kituose jubiliejiniuose 
minėjimuose. Jis apsistos šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

x VL Vailionis, Munster, Ind,. 
dėkodamas už kalėdines korte
les, pridėjo 5 dol. auką. Nuošir
dus ačiū.

X Margučių marginimo kur
sai vyks kovo 22 d. 1—3 v. p. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Juos ves Ursula Astrie- 
nė ir Helen Pijus. Prašoma atsi 
nešti 12 svogūnų spalvos margu 
čių. Daugiau informacijų sutei
kia Ann Karlson, 1-4:30 v. v. 
Telf. 847-2441.

X Dali. Jono Kelečiaus dar
bų paroda atidaroma kovo 15 
d. 7 v. v. Čiurlionio galerijoj.

Kun. Justinas Bertašius, 
Winnipego lietuvių klebonas, 
yra kelioms dienoms atvažiavęs 
į Chicagą. ĮSustojo pas vysk. V. 
Brizgi, su kuriuo buvo pakvies-

Paroda tęsis” d’ !las kai kuriuos klausi’
Lankoma savaitės dienomis 7-9 mufl' At§al i WinniPegJl 
v. v. savaitgaliais 10 v. r.-9 v. v. ^tadienio rytą. Winnipege ir 

X Kun. P. GeisčiAnas, Balfo artimose apylinkėse Manitobos 
reikalų vedėjas, iš New Yorko vahjti*>je yra apie 500 lietuvių, 
ši trečiadienį, kovo 12 d., at-|Ten Uetuviai P^tatė naują 
vyksta į Chicagą ir dalyvaus bažnyčią, prie kurios yra Įreng- 
jubiliejiniam seime bei kituose ir butas kunigui. Bažnyčia 
parengimuose. pastatyta lietuvišku stiliumi,

X Teresė ir Jonas Agior, vadovaujant inžinieriui Kulpavi- 
čiui. Veikia šeštadieninė litua-(Karvelaitienė), “Neringos“ val

gyklos savininkai, Chicagoje,
liet. operos “Dana“ pastatymui tinh* ^rupė. šią vasarą

Winnipege rengiama visos Ka-paaukojo 110 dol. (pr.)
X “Laiškų Lietuviams“ pa

rengimo loterijoj laimė nusišyp
sojo dar šiems bilietų savinin
kams: 078815 (dail. J. Bautie-

Laimėjimus prašom atsiimti 
“LjL.” administraoi joj: 2345
W. 56th St. (pr.)

X Chicagos Lietuvių preky
bos rūmų susirinkimas įvyks 
kovo 12 d. 8:15 v. v. Dariaus 
Girėno posto salėje 4416 So. 
Western avė. Wallersted skai
tys 'paskaitą apie bankus. Romas 
Račiūnas parodys filmą “Chica
gos lietuvių jaunimas“. Rūmų 
pirm. yra C. Oksas, sekr. Br, 
Gramontas.

RUOŠIASI VAKARENEI
Lietuvių Fondo ruošiamos pasitarime dalyvauti, 

valkiarienės tampa gražia tradi- Reilhalas svarbus, vertas visų 
sekr.), K. Radvila (iždininkas),1 ei ja. Anksčiau ruoštų vakarie- dėmesio. Visi junkimės
V. Sadauskas jaunimo sekc. va- nių metu į Lietuvių Fondą įsto- talkon. J. Janušaitis

X J. Jasaitis (pirm.), J. Ber
tašius ir A. Juškevičius (vice
pirm.), Pr. Lūkas-Lukoševičius

dovas) ir J. Vaičiūnas (informa 
ei jos vadovas) rūpinasi Informa 
cinio Antikomunistinio Semina
ro įruošimu.

Vaičeliūnienės bute įvyko vai- 

SUKAKTUVINĖ DAIL. VARNO PARODA aukų rinikimo vajų Jame daly-
iStekmadienį Balzeko Lietuvių 

kultūros muziejuje (buvo atida
ryta dail. Adomo Varno jubilie
jinė paroda, minint jo 90 m. am
žiaus sukaktį. Atidarymo dieną 
parodą aplankė apie 150 žmo
nių. Jų tarpe ir vysk V. Briz
gys. Sukaktuvininką dailininką 
savo įkalba pasveikino dr. J. Je
rome, gėrėdamasis jo kūrybos 
laimėjimais. Dail. M. Šileikis iš
kėlė didelį daiL A. Varno įnaė,|dumo Parodė šio.lietuvių knita- 
dailės srityje: per savo Ug* ka.1 ".nejaus kūrėja, ir ssv- 
rybim laikotarpi dail. A. Varnas i, . x .
yra sukūręs apie 1300 aliejinių iku™ tllty3 mįon,iu P"’
paveikslų ir portretų, daugiau ““n4*> ,r vi:S,no- *■ Dausl- 
kaip 500 grafikos dartbų ir dau
gybę meninių apybraižų — ški 
cų.

Šioje parodoje išstatyta 55 
dail. Varno kūriniai. Daug šar
žų, škicų, žmonių charakteristi
kas studijuojant.

Technikos atžvilgiu — origi
nalūs šaržai pvz. “trijų didžių
jų“ piešti tušu, ISimetonos por
tretas — anglių, peizažai — alie 
jinė tapyba, škicų daugelis spal
votu pieštuku. Visa eilė šaržų

(ak.) į yra paimti iš knygos “Ant poii-

Šv. Kazimiero šventės proga, kovo 2 d., K. Kleivos namuose susitiko Pas. Lietuvių katalikų komiteto, 
Liet. kat. federacijos ir Kunigų vienybės atstovai pasitarti savo veiklos reikalais. Nuotraukoje posėdžio 
dalyviai. Iš kairės (sėdi) Liet. kat. federacijos pirm. dr. J. Jerome, vysk. V. Brizgys, Kunigų vienybės cv 
Meškauskas, kun. V. Bagdanavičius. St. Rauckinas.pirm. kun. E. Abromaitis ir P. L. katalikų komiteto 
pirm. K. Kleiva; (stovi) — kun. J. Vaišnys, dr. J. kun. P. Garšva, A. Tamulis, dr. P. Jokubka, P. Povi
laitis ir A. Dzirvonas. Nuotr. Ad. Viliušio

ČHICAGl,rūr APYLINKĖSE
SVEČIAS IŠ KANADOS sumanymas laikytinas pagirtinu 

ir tikslingu, nes tokiomis pro
gomis sujudama, suintensyvina
mas darbas, sukeliamas susido
mėjimas Lietuvių Fondo veikla 
ir pačioje lietuvių visuomenėje.

kojo 175 asmenys ir surinkta 
766 doleriai. Rinkliavoje dalyva
vo šie rinkėjai, įskaitant ir val
dybos narius: Avižius, Eglė Stel 
mėkaitė, A. P. Bagdonas, Ant. 
Čepulis, Gegužis, A. šuopienė,

Lietuvių fondas, peržengęs Į Šuopytė, Marija Graužinytė, E. 
pusės milijono ribą, nesiruošia i Litvinas, EEzė Samienė, J. Skar 
pasitenkinti atsiektais laimėji- čienė, E. Vaičehūiuenė.

nistinė mokykla ir yra stipri tau

nados lietuvių jaunimo stovyk
la. Prasidės rugp. 15 d. ir tęsis 
vieną savaitę. Tikimasi apie 250 
dalyvių. Stovykla veiks Winni- 
pege esančioje Liet. Religinės 
šalpos nuosavybėje, prie Mani
tobos ežero kranto. Winnipege 
stovyklos reikalais rūpinasi įkun. 
Bertašius, o Toronte skautin. 
P. Regina.

Kun. Bertašius yra kilęs iš 
Kretingos apskrities, gimęs 1915 
m., kunigu įšventintas 1942 m. 
Vikaravo Viekšniuose, tremtyje 
buvo Miunstery ir Paderbome. 
Vienerius metus buvo transpor 
to sargybų dalinių kapelionas. 
Kanadoje yra nuo 1950 m.
LIETUVIŲ FONDO ŠEIMA

davo po keliasdešimt asmenų ir BRIDGEPORTE BALFO 3-ČIO 
tuo būdu prisidėdavo prie Lie- Į SKYRIAUS VEIKLA 
tuvių Fondo didžiųjų tikslų įgy
vendinimo. Vakarienes ruošti Kovo 1 d. skyriaus pirm. E. CHICAGOS ŽINIOS

tikos laktų”, duodant padidin
tas nuotraukas, šaržuose, por-
tretuose, Škicuose vyrauja eks- B d w auk v
presinė nuotaika.

Paroda tęsis iki balandžio 8
d.; adresas: 4012 Archer Avė. 
Atdara kasdien nuo 1 iki 4 vai. 
p. p.

Pažymėtina, kad šioje, kaip 
ir kitose parodose, daug nuošir-

AUTOMOBILIŲ PARODA
Šią savaitę iki kovo 16 d. im

tinai vyksta 61-oji metinė nau
jausių automobilių ir sunkve
žimių paroda International am
fiteatre. Paroda atdara nuo 11 
v ryto iki 11 v. v. Joje išstaty
ta daugiau 450 autovežimių, į- 
skaitant ir importuotų iš užsie
nio. Pernai parodą aplankė 653,- 
120 asmenų. Šįmet tikimasi re
kordą pralenkti.

Bridgeporto Balfo sk. vadovybė. Iš k. į d.: E. Vaičeliūnienė, pirm., 
Elzė Samienė ir Agota Šuopienė. II-joj eilėj E. Litvinas, A. Čepulis, V. 
Avižius ir A P. Bagdonas.

mais, bet visu atkaklumu sie
kia pasiekti užsibrėžto tikslo — 
pilno milijono surinkimo.

Pasklaidžius LF kartoteką 
užtinkama daug pavardžių, daug 
ir lietuviškųjų organizacijų, ku
rios savais įnašais įamžina Lie 
tuvių fonde ir pačią organizaci 
ją. Daug įamžintų mūsų miru
siųjų. Lietuvių fondas savo pa
trauklia, realia idėja turi būti 
didžiąją lietuvių visuomenės 
jungtimi ir fondo šeimoje turi
me kiekvienas lietuvis rasti sau 
vietą ir savo įnašais jungtis į 
šio fondo tikslų įgyvendinimą.

Ir šiais melais Lietuvių fon-
das ruošia šaunią vakarienę vi-: Parko parapijos salėje prisimi

nė ir teisininką Vasario 16-sios 
akto signatarą Petrą Klimą, ku 
ris susirinkusių gausaus skai- 

Kad ši vakarienė būtų sėk-, čiaus dalyvių buvo pagerbtas ir 
minga, kad į jos ruošą jungtųsi išklausyta kruopščiai paruošta 

Povilo Dirkio paskaita. Paskai
tininkas pastebėjo, kad iš to 
meto diplomatų Petras Klimas 
buvo įžvalgiausias, nes jau 1917 
m. redaguodamas “Lietuvos Ai
dą” permatė, kad lenkai visą 
Lietuvos nepriklausomybės lai
ką drums Lietuvos gyvenimą, 
trukdys jos įvairų išsivystimą 
ir grobs jos žemes. Prano Klimo 
tos pranašystės beveik Šimtu 
nuošimčiu pildėsi. Paskaitinin
kas pastebėjo, kad Petras Kli
mas buvo ir mokslininkas: jis 
domėjosi istorija, literatūra ir 
paruošė vadovėlių mokyklai ir 
paruošė daug knygų. Tas reika
las bus iškeltas netolimoje atei 
tyje Petro Klimo akademijoje.

Pagerbus P. Klimą dar švieti
mo reikalais kalbėjo mokytoja 
Ž. Girdvainytė, o sveikatos rei
kalais dr. J. Adomavičius. Buvo 
sukamas filmas vaikams ir su
augusiems. Alvudo p-kas A. Sta 
Ikėnas padarė kelis pranešimus.

Senelis

siems busimiesiems savo šeimos 
nariams. Vakarienė numatoma 
gegužės 25 d. Jaunimo centre.

visi Lietuvių fondo talkininkai 
ir organizacijos, fondo vadovy
bė kovo 12 d., trečiadienį, 8 
vai. vakaro Jaunimo Centre 
kviečia Chicagos ir apylinkių 
visų lietuvių organizacijų, LE1 
įgaliotinių .talkininkų ir šiai min 
čiai pritariančių lietuvių platų 
pasitarimą ir kviečia visus šia-

vavo be pirmininkės dar ir kiti 
valdybos nariai: E. Litvinas, A. 
Šuopienė, E. Samienė ir A. P.

Avižius ir A. Čepulis. Turėjome
, taipgi apskrities valdybos atsto
vą K. Brazą.

Iš pirmininkės ir iždininko
E. Litvino pranešimų paaiškėjo, 
kad 1968 m. vajaus metu aplan
kyti 247 namai ar asmenys. Au

Šeimininkė ir viešnios paruo
šė dalyviams jaukų pasižmonė- 

! jimą ir užkandžius, kurie užsi
tęsė kiek ilgiau.

Šįmet aukų surinkta kiek dau 
giau, negu pernai.

Taip pat čia buvo išrinkti at
stovai į Balfo seimą, įvykstantį 
kovo 15 d. Šv. Kryžiaus parapi
jos salėje. Balfo 3-čią skyrių 
sutiko atstovauti Elzė Samienė, 
Edvardas Litvinas ir Apolinaras 
Bagdonas. Al.

PASKAITA APIE 
A. A. P. KLIMĄ

Kovo 1 d. Alvudas Marąuette

— Amerikoje 1980 m. 
235 mil. gyventojų.

bus

j. a. Valstybėse
— Jungtinių Tautų pašonėj, 

Pacem in iTerris meno galerijo
je Lietuvos Vyčių New Yorko 
senjorai ruošia dviejų savaičių 
parodą. Bus išstatyta kun. Al
gimanto Kezio, (SJ, fotografi
jos, kurios yra jau apkeliavę 
nemažai Amerikos miestų. Tai
gi dabar pačiam New Yorko vi- 
durmiesty Ibus galima pasigėrė
ti kun. Kezio kūrybingumu fo
tografijos srity ir tuo pačiu pa
reklamuoti lietuvių vardą kita
taučių tarpe. Šio kultūrinio pro
jekto iniciatorė yra Elena Kul- 
ber. Parodos atidarymas įvyks 
pirmadienį, kovo 17 d., nuo 5- 
tos iki 7-tos valandos. Po to, iki 
kovo 28, galeriją bus galima 
lankyti nuo 11-tos vai. ryto iki 
7-tos vai. vakaro. Įėjimas nemo 
karnas. Lietuviai raginami ne 
tik patys aplankyti šią parodą 
bet ir savo kaimynus paraginti 
kad ir jie šia proga užeitų į ga 
leriją, kuri randasi ant East 
47th Street. Adresas: 323 Dag 
Hammarskjold Plaza.

— Muzikos ir dailiojo žodžio 
vakaras, Los Angeles, Calif., pa
rapijos salėj ruošiamas kovo 15 
d. Bus pastatytas montažas “Tė 
vynės Ilgesys’’. Antroji dalis 
koncertinė. Operų arijos 'bei ki
ti klasikiniai kūriniai. Koncerte 
dalyvauja solistai Florence Kor 
sak, Antanas Pavasaris ir Sta
sė Klimaitė, pianistė Raymonda 
Apeikytė ir aktoriai N. Aped- 
kienė ir J. Kaributas. 

MEKSIKOJE

— Kun. Juozas Kisielius jau 
21 m. gyvenąs ir dirbąs Meksi- 

' koje salezietis lietuvis, jurbar- 
j kietis. Baigęs kunigystės molin
ius Italijoje ir Prancūzijoje, 
tuoj po II-jo pasaulinio karo jis 
atvyko į Meksiką ir įsijungė į 
vietinių saleziečių veiklą apleis
to ir neturtingo jaunimo auklė
jimo bei globojimo srityje. Vie
tinė saleziečių vadovybė, paste
bėjusi jame ypatingesnius va
dovavimo bei administracijos 
sugebėjimus, paskyrė jį didelės 
saleziečių mokyklos (500 moki-

NEBUS SĄSKAITOS UŽ 
TRYNUKES

St. Frances Xavier Caforini 
ligoninėje, 811 Lytie st., pirmą 
kartą jos 45 metų istorijoje, gi
mė trynukės. Ligoninė iš tėvo 
Uvaldo Ontiveras neims atlygi
nimo už patarnavimą.

Jis jau turi penkis berniukus 
ir dvi mergaites.

ARKLIAI SUDEGĖ GAISRE
Gaisras sunaikino Riviera 

Lake arklidę Orland Parke. 
Gaisre sudegė 26 arabiškos veis
lės arkliai, bet 18-ka išgelbėta. 
Arlkilių vertė siekia $150,000. 
Arklidei nuostolių padaryta 
apie $40,000. Arkliai nebuvo ap
drausti.

MIŠIOS FORD CITY
Šv. Mišios bus atnašaujamos 

kiekvieną sekmadienį, 11 vai. 
ryto Ford City apsipirkimu cen 
tro parodų salėje.

GYDYTOJAI SIŪLOSI J 
KALĖJIMĄ

ISt. James ligoninės, Chicagos 
Heights, 23 gydytojai pasisiūlė 
pakaitomis atsėdėti dalį šešių 
mėnesių pabaudos paskirtos dr.

nių) direktoriumi Morelia mies
te, paskiau vesti oratorijas, į- 
vairių vietovių bažnyčių rekto- 

! riumi ir pan. Kun. J. Kisielius 
1 pastatė vieną (bažnyčią Guada- 
lajaros mieste ir dabartiniu me
tu yra statomos didelės švento
vės Leon mieste, Guanajuato 
valstijoje rektorius. Čia jis taip
gi stato mokyklą, oratoriją ir 
dideles sporto aikštes aplinkui 
gyvenančiam dideliame skurde 

. neturtingam ir yisais atžvilgiais 
’ apleistam jaunimui. Daugeliui 
; teko įsitikinti, kaip jo darbas čia 
yra reikalingas ir naudingas ir 
kaip jis vietinių bei valdžios yra 
vertinamas dėl savo pasišventi
mo ir atsidavimo apleisto jau
nimo globaį bei kultūrinimui. 
Porą dešimčių metų neturėda
mas progos su kuo persimesti 
gimtuoju lietuvišku žodžiu, kun. 
Juozas Kisielius puikiai kalba 
lietuviškai ir džiaugtųsi, jei kas 
jam užsakytų dienraštį “Drau- 
gą”ir jei kas atvykęs į Meksiką 
jį aplankytų.

Kun. J. Kisieliaus adresas , 
yra: JOSE K1SIE3LUS, Aparta
do N. 602 LEON, GTO, MEXI- 
OO.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— “Aiseiri,“ Airijoje leidžia

mas laikraštis, praėjusių metų 
pagaigoj įdėjo stambų straipsnį 
apie rusų rusifikacinę politiką 
Lietuvoj. Straipsniui naudota 
iš angliškų Eltos biuletenių im
tų duomenų, 'bet jie papildyti ir 
duomenimis iš kitų šaltinių, vie 
tomis “lengvarankių“ (pvz., apie 
Sniečkų sakoma, kad tai “seny
vas, menamai žydų kilmės lietu 
vis’’... šaltinis ar naudotojas 
bus supainiojęs Sniečkų grei
čiausia su Zimanu).. Būdinga, 
kad supažindinant skaitytoją su 
Lietuva, stengiamasi pabrėžti 
visi įmanomi panašumai su Ai
rija. Pav., nurodant, kur Lietu
va, sako, kad ji yra dienovidy
je, kaip Graikija, o lygiagretė
je - kaip Airija. Po unijos su 
Lenkija ir po Rusijos viešpata
vimo, pirmojo pasaulinio karo 
metu Lietuva buvo antroji ne- 
nepriklausomybę paskelbusi vals 
tybė: pirmoji, žinoma, buvo 
Airija. Ir Lietuvos vaidas reiš
kiąs “lietingas kraštas“ — ir čia 
ar talk nebūsianti lygiagretė su 
Airija! šis laikraštis jau ne pir
mą kartą rašo apie Lietuvą, kaip 
apie rusų bolševikų skriaudžia
mo krašto pavyzdį. (E.)

— Didžiausių pasaulio religi
jų: krikščionių, ortodoksų, pro
testantų, mahometonų, budistų, 
hindų, šintojistų ir žydų atsto
vai susirinko Istanbule, Turki
joje, aptarti pasaulio religijų 
bendrai taikos konferencijai, 
kuri įvyf.cs 1970 m. Japonijoje.

Charles Gavin už neparuošimą 
pajamų mokesčių apyskaitų 
1962-64 m. Jam irgi uždėta 
$7,500 pabauda. Iš apylinkės 
gyventojų pasipylė daugiau 
2,000 laiškų prašančių nenubaus 
ti gydytoją kalėjimu, nes jis yra 
vienas iš trijų to rajono labai 
reikalingų ortopediškų chirur
ge

ŽUVO PO TRAUKINIU
South Shore elektrinis trau

kinys mirtinai suvažinėjo Helen 
McDermott Tremont, Ind., ne
toli Beverly Shores.
PASILIEKA RYTŲ BERLYNE

Chicagoje kilęs seržantas Tho 
mas Kavanagh su žmona ir dūk 
rele paspruko į rytų Berlyną. 
Jis atsisako kalbėti su Amerikos 
pareigūnais ir žada ieškoti prie 
globos viename iš ISkandinavi- 
jos kraštų.

SHRINERIŲ CIRKAS
(Shrinei's labdaringa organiza

cija, išlaikanti 19-ką ligoninių 
valkams, globoja 27-tą metinį 
cirką, kuris iki kovo 23 d. duos 
spektaklius Medinah Temple, 
600 N. Wabaah. ‘


