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KOVOS UŽ BLAIVYBĘ 
SĄJŪDIS LIETUVOJE 

(Tęsinys) 
Sakykite tad, Brangieji, ar 

gali būti ramūs tie, kurie pasi
darę girtavimui? Ar gali būti 
ramūs ir tie, kurie šalia gyve
na, visa tai mato, tačiau nė 
piršto nepajudina, kad juos su
laikytų? 

Mes užgydėme karo žaizdas, 
miestus ir miestelius atstatėme, 
upių vagas pakeitėme ir jūras 
užtvenkėme, balas — raistus nu. 
sausinome. Pašalinkim ir bai
sųjį svaigalo liūną! Atstaty-
kim gražiuosius mūsų tautos 
papročius, sugrąžinkim Valan
čiaus laikų blaivybę! 

Kai pas mus pasirodė kolo
rado vabalas, buvo išgąsčio ir į 
sujudimo. Ir ne be reikalo. Tas 
bjaurus kenkėjas sugrauždavo' 
bulvių laukus, palikdamas juose 
vien tik stiebus, niekam nebe-j 
naudingus stagarus. Prisime- j 
nate, kaip tada, išvargę nuo 
darbų, šliauždavot per bulviui 
laukus, rinkdami juos, kad su-j 
naikintumėt? 

Ir šiandien, Brangieji, vienin
gai pakilkime į kovą prieš gir
tavimą, prieš tą baisųjį kenkė
ją, prieš mūsų, mūsų šeimų ir 
mūsų brangiosios Tėvynės nai
kintoją! Padarykime kaip pa
darė anos kankinės mergaitės l 

motina: suklupę prie Dievo sta- | 
lo ir priėmę švenčiausiąjį, pasi
žadėkime kovoti ne tik už savo 
ir savo namų blaivumą, bet ir už 
visos aplinkos pakeitimą! Pa
sižadėkime išmokti gyventi, 
dirbti ir džiaugtis be alkoholio! 
Pirmiausia betgi pasižadėkime 
išgyvendinti girtavimą laidotu
vėse ir mirimų metinėse. Tą 
patį padarykime krikštynose, 
jungtuvėse, sukaktuvių paminė
jimuose, išlydėjimuose į kariuo
menę. Pasižadėkime visu uolu
mu įtvirtinti blaivias ir gražias 
tradicijas, kurios pas mus jau 
pradeda prigyti 

(—) Kum Antanas Vaičius, I 
Telšių Vyskupijos ir Klaipėdos; 

Prelatūros Valdytojas 
Telšiai, 1979 m. 

Egipto prezidentas Arrwar ei Sadat ir Izraelio premjeras Menachem Begin savo paskutinio susitikimo prieš du 
mėnesius Aswane, Egipte metu. Jie abu atvyks ateinantį mėnesį j Washingtoną, tačiau atskirai. Prezidentas 
Carteris bijo, kad Camp David sutarties dvasia gali v.sai išblėsti dėl Izraelio užsispyrimo neduoti palestinie
čiams autonominių teisių. 

Izraelis atmetė 
Amerikos siūlymą 

Kieta premjero Begino laikysena 

Kolumbijos teroristai 
paleido tris įkaitus 

Plačiai pagarsėjo nekviestas svečias 

Jeruzalė. — Specialus JAV am
basadorius Viduriniųjų Rytų rei
kalams Sol Linovvitz triskart su
sitiko su Izraelio premjeru Be
ginu ir prašė jo pertraukti ke
liems mėnesiams žydų sodybų stei
gimą Vakariniame krante, tačiau 
Beginąs atsisakė. Sodybų klausi
mas sukėlė nemažą opoz'eiįą ir 
pačiame Izraelyje. Viešosios opi
nijos tyrimai parodė, kad 48 
nuoš. žydų Izraelyje pasisako 
prieš naujų sodybų steigimą, o 
38 nuoš. pritaria Begino linijai. 
Infliacijos spaudžiami izraelitai, 
klausiami apie ekonominę vyriau
sybės politiką, 56 nuoš. pasisako 
prieš valstybės lėšų eikvojimą 
naujų sodybų steigimui ir 32 
nuoš. pritaria vyriausybės lini
jai. 

Gegužės 26 d. sueina terminas, 
kada pagal Izraelio—Egipto tai
kos sutartį turi būti išspręstas 
palestiniečių klausimas, jų auto
nominės teisės. 

New Yorko pirminiai rinkimai 
parodė, kad žydai nepritaria pre
zidento Cartėrio politikai Izraelio 
atžvilgiu. Vyriausybė aiškiai 
smerkia steigiamas sodybas ir bi
jo, kad Begino politika pakenks 
taikai su Egiptu, ap:>u;nkins pre
zidento Sadato padėtį tarp ara
bų kraštų. Sakoma, kad nenuo-
laidumą ir radikalizmą premjero 
Begino laikysenoje iššaukė pa
blogėję JAV santykiai su Sovie
tų Sąjunga. Beginąs manąs, kad 
„šaltojo karo" atmosferoje Ame
rika nedrįs per daug spausti Iz
raelio. 

Premjeras Beginąs laikosi nuo
monės, kad Izraelio iš Jordano 
atimtos žemės nėra „okupuotos", 
bet „išlaisvintos". Palestiniečiai 
kitose arabų žemėse nėra tauta, 
kuri turi gauti laisvo apsispren
dimo teisę, bet ,vpabėgėliai". Iz
raelio opozicijos partija — dar-
biečiai pritaria pasiūlymui, kad 
Vakarų kranto arabai, Gazos pa
kraščio arabai ir Jordanas suda
rytų šių trijų arabų "valstijų" fe
deraciją, kurios vyriausia galva 
būtų Jordano karalius Husseinas. 
Jis turėtų pažadėti demilitarizuo-

,ti Vakarų krantą, garantuoti Iz-
Į raelio valstybės neliečiamumą, 
saugumą. Tačiau šis planas neį
manomas įgyvendinti, kol val-
dž'oje bus Beginąs. Jis tvirtina, 
kad jokio „Vakarų kranto" nėra, 
o tik žydiškos Judėja ir Samari-
ja. 

Palestinos Laisvinimo organiza
cija ateinančiomis savaitėmis rei
kalaus balsavimo Jungtinėse Tau
tose, kad palestiniečiams būtų pri
pažinta tautos teisė laisvai apsi
spręsti. Šią teisę pripažįsta dauge
lis Europos šalių. Platesnės au
tonomijos teises linkusi pripažin
ti ir prez:dento Cartėrio vyriau
sybė. Beginąs mano, kad autono
mija arabams reiškia teisę į švie
timą, kultūrą, papročių išlaiky
mą, tačiau nepripažįsta arabų tei
sių į "žemę", kuri esanti Izraelio 
ir kurioje žydai gali plėstis, steig
dami kaimus ir sodybas. 

Bogota. — Teroristai, kurie sadorius išgarbinamas. Po to "re-
Kolumbiįos sostinėje okupavo daktorius" vyksta į priėmimą. 
Domininkonų ambasadą vasario! Viena Bogotos moteris, kurios 
27 d. ir paėmė įkaitais ambasa-' tėvas ir vyras abu yra buvę am-
dos priėmime dalyvavusius sve- basadoriai, papasakojo "EI Ti-
čius: ambasadorius, konsulus, vi-; empo" dienraščiui, kad ji "lagar-
rėjus ir patarnautojus, antradie- \ tui" Jorge Valenciai jaučianti pa-
nį, demonstruodami savo gerą garbą už jo sugebėjimus. Ji kartą 
valią, paleido tris įkaitus. Tero-1 ruošė balių labai rinktinei, nedi-
ristai vis dar reikalauja paleisti iš; elei grupei svečių, jos tėvų 30 me-i ''' : saigom..-, 
kalėjimo 28 politinius kalinius. į tų vedybų sukakties proga. Vieš-

Kolumbijos spauda šio inci- į būtyje buvo labai sustiprintas 
dento proga daug rašė apie sosti- į saugumas, tačiau pačiame vaišių 
nėję prigijusi įprotį brautis į už-Į įkarštyje ji pakėlusi akis ir ...prie 
sienio atstovybių rengiamus pri- j Kolumbijos prezidento stovįs "la-
ėmimus, kurių būna apie 300 per į garto" Valencia su šampano stik-
metus. Bogotoje esą 25 tokie "sve- Į 1" rankoje. 

Domininkonų ambasadoje Va-
lencijai nepasisekė, teroristai bu
vo ir jį pagrobę ir išlaikė 28 die
nas. Jis buvo vienas trijų antra
dienį paleistųjų. Valencia pareiš
kęs, kad ateina blogos dienos, nes 
po šio teroristų užpuolimo suma
žės ambasadų priėmimų skaičius, 

New 
šių metų pirminiuose rinkimuose 
nepasitvirtino viešosios opinijos 
tyrinėtojų pranašystės: New Yor-
ke ir Connecticute laimėjo sena
torius Edvvard Kennedy. Jo kam
panija ir viltys po šių rinkimų 
sustiprėjo. New Yorke sen. Ken
nedy laimėjo 59 nuoš. demokra
tų balsų ir 164 delegatus. Prezi
dentas Carteris gavo 41 nuoš. 
balsų ir 118 delegatų į nacionali
nę konvenciją. Connecticute se
natorius gavo 47 nuoš. ir 29 de
legatus, prezidentas Carteris — 
41 nuoš. ir 25 delegatus. Liku
sieji nuošimčiai teko neįsiparei
gojusiems delegatams. 

Respublikonų partijoje New 
Yorke Reaganas, apytikriai, ga
vo 73 delegatus, o George Bush 

—6. Connecticute, kuriame 
Bush užaugo ir gyveno, respub
likonai davė jam 39 nuoš. bal
sų ir 15 delegatų, o Reaganas ga
vo 34 nuoš. ir 14 delegatų. Tre
čias kandidatas Andersonas, nors 
šioje valstijoje važinėjo tik dvi 
dienas, surinko 22 nuoš. balsų ir 
gavo 6 delegatus. 

Viešosios opinijos tyrimai New 
Yorke pastebėjo, kad pasikeiti
mas iš Cartėrio į Kennedžio kan
didatūrą įvyko paskutiniąją sa-

jos prisidėjo namų, skysto kuro i vaite prieš balsavimą. Anksčiau 
ir sveikatos priežiūros kainos, favoritu buvo laikomas Carteris. 

— V. Vokietijos kancleris • Visi sutinka, kad New Yorko mies-
Helmut Schmidt pareiškė, jog te daugiau žydų balsavo^ už Ken-
nuo seniausių Graikijos dienų nedį negu už Carterį. New Yor 

Prezidentas gavo 
New Yorke smūgį 

Daugiau demokratij balsavo už Kennedį 
Yorkas. — Pirmą kartą nedį, pareiškė, jog „tie, kurie bal-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Statistikos biuras paskel
bė, kad Amerikos vartotojų pre-

i kių kainos per vasario mėn. 
vėl pakilo 1.4 nuoš. šitoks ki-

į limas per metus pasiektų 18 
nuoš. Daugiausia prie infliaci-

Iranas pasiūlė 
Afganistano derybas 
Teheranas. — Irano vyriausy

bė paskelbė gavusi palankų at
sakymą iš Sovietų Sąjungos, ku
ri sutinkanti, kad Afganistano 
klausimas būtų svarstomas 
kaimyninių valstybių konferen
cijoje. Iranas siūlė sukviesti 
Pakistano, Sovietų Sąjungos. 
Irano, Afganistano ir, gal būt, 
Kinijos atstovus į konferenciją, 
kuri pasmerktų svetimųjų kiši
mąsi į Afganistano reikalus, 
kad afganai patys galėtų pasi
rinkti savo vyriausybę, konfe
rencijoje turėtų dalyvauti ir af
ganų sukilėlių atstovai. Sovie
tų ambasadorius pasakęs, kad 
sovietai principe sutinką. 

Tasso agentūra paskelbė ko
mentarus Sergejaus Kūliko, ku
ris įrodinėja, kad įsikišimas Af
ganistane sustiprino ir Irano re
voliucijos saugumą, kuriam grė
sė pavojus iš JAV reakcijos. 

— Naujoje Zelandijoje susi
dūrė du traukiniai, du asme
nys žuvo, 45 sužeisti, iš jų 16 
sunkiai 

čiai", kurie nieko daugiau nevei
kia, tik lanko įvairias puotas, čia 
gerai pavalgo, išgeria ir susipa
žįsta aukštų pareigūnų bei užsie
nio diplomatų. Kolumbijoje tokie 
žmonės vadinami "lagartos" — 
driežai. Jie, paprastai, gražiai ren 
giasi, moka gražiai elgtis svečiuo
se. Jie turi sąrašą visų valstybių j bus mažiau balių, 
švenčių: nepriklausomybių pa- Į ~~ 
skelbimo, valstybių įsteigimo, pre 
zidentų inauguracijų. Jie seka 
naujų ambasadorių atvykimus, 
visada siunčia pasveikinimus, u-
žuojautas. Niekada nepraleidžia 
laidotuvių. Vienas Bogotos vai
šių rengėjas Rodrigo Jiminez pa
reiškė spaudai, kad jam yra tekę 
matyti "lagartos" per vieną die
ną trijuose pokyliuose. Tie įsi
brovėliai, po puikių valgių vienoje 
ambasadoje, paprastai bufete pra
šo "Alka - Seltzerio" ir skuba į 
kitą balių. 

Vasario 27 d. Domininkonų 
ambasadoje buvo daugiau svečių: 
komunistinių valstybių diploma
tų, jų tarpe ir sovietų ambasado
rius, tačiau prieš teroristų puoli
mą jie išvyko sutikti naujo Rytų 
Vokietijos ambasadoriaus. Su jais 
išvyko ir keli "lagartos". Tuo jie 
išvengė įkaitų likimo. 

Vienas daugiausia pasižymėju
sių "lagartų" Bogotoje yra Jorge 
Valencia. Jam pavyksta įeiti į 
diplomatų priėmimus ir todėl, 
kad jis retkarčiais 
na biuletenį, kurį jis vadina "Le'biaus su Amerikos ar Prancūzi-
Monde Diplomatique". — "Dip- | jos daktarais, kurių šachas pa-

Britų sportininkai 
už olimpiadą 

Londonas. — Britanijos Olim
pinių žaidimų sąjunga, kuriai 
priklauso atskirą sporto šakų 
organizacijos, nutarė neboiko
tuoti Maskvos olimpiados. Iš 
20 organizacijų 15 pasisakė už 
dalyvavimą Maskvos žaidimuo
se, keturios siūlė klausimą ati-

Olimpiados idealai būdavo ne
skiriamai suristi su taikos tarp 

Jei Afganis
tane nebus atstatyta taika, aiš
kių padarinių nebus galima iš
vengti, pasakė kancleris. 

— Pakistane afganai sukilė
liai mažiau kalba apie laimėji
mus, mažiau rodo optimizmo. 
Vis daugiau žinių ateina apie 
sukilėlių nuostolius, praneša 
diplomatiniai stebėtojai. 

— Pietų Korėjos laivynas už
tiko komunistinės Korėjos šnipi
nėjimo laivą ir bandė jį sulai
kyti, o, jam pabėgus, karo lėk
tuvai laivą nuskandino. Susi
šaudyme vienas pietų korėjietis 
žuvo, vienas buvo sužeistas. 

— Norvegijoje pasibaigė ka
riniai manevrai, kuriuose daly
vavo 18,000 NATO kareivių iš 
Britanijos, Kanados, Italijos, 
Olandijos, Norvegijos ir JAV. 

— Valstybės departamentas 
apkaltino Kubą, kuri siunčianti 
vyrus ir ginklus į Salvadorą, 
kur bandoma nuversti vyriau
sybę. Komunistų jėgos infiltruo
jamos per kaimyninį Hondūrą. 

— Ugandos prezidentas God-
frey Binaisa paskelbė, kad pla-

dėti iki gegužės mėn. pabaigos. nuojama pravesti vyriausybės 
ir tik viena siūlė boikotą. j rinkimus, tačiau politinės parti-

Šis nutarimas sudavė smūgį Į j o s galį atsisveikinti, nes bus 
Britanijos vyriausybei, kuri ra- leidžiama dalyvauti tik vienai 
gino olimpiadą boikotuoti, ^kol į partijai, 
sovietų kariuomenė bus Afga-; ' _ L d b a n o „ ^ a p k a l t i n o 

Izraelį, kad jis laužo karo pa
liaubas —ir apšaudo palestinie
čių kaimus pietiniame Libane. 
Dažniausia Izraelio darbą atlie
ka dešiniųjų krikščionių milici-

nistane. 

Šachui operuos 
blužnies vėžį 

Kairas Irano buvęs šachas , 
-i- • . m. „i _ „ A • ja. Izraelio padedama 
Egipte bus operuojamas, gydy- *^_ ^_~_ 
tojai nustatė, kad jis blužnyje 
turi vėžį. Karinės ligoninės Kai
re chirurgas dr. Fuad Nour pa-

lomatinis pasaulis". Šį žurnalą 
labai mažu tiražu jis išleidžia 
prieš kurios nors valstybės am
basadoriaus atvykimą. Biuleteny
je ta valstybė išgiriama, amba-

tą, kuris esąs Amerikos tarnas. 
Jam gresianti revoliucija, pana-

išspausdi- | reiškė, kad jis mielai bendradar- šus, kaip šacho, likimas. Sada-
tas atsiliepė: 'Tegu jie šūkauja 
iki pasaulio galo. šachas gyvens 
tarp savo draugų, savo brolių. 
Mes esame musulmonai, laiko
mės tikrojo islamo tradicijų, ne 
tokių, kurias skelbia Khomeinis: 
keršto, neapykantos". 

geidautų. 
Apie 60.000 iraniečių demon

stravo prie JAV ambasados, pa
smerkė ne tik JAV prezidentą 
Carterį, bet ir Egipto Sada-

kas, po Kalifornijos, yra didžiau
sia valstija ir joks demokratas 
prezidentas nėra laimėjęs rinki
mu, iei jo nerėmė New Yorkas. 
Tik Harry Trumano laimėjimas 
1948 metais sugriovė tą taisvklę. 
Žydai sudaro 12 nuoš. New Yor
ko gyventojų,, o demokratų pir
miniuose rinkimuose jie sudaro 
net 30 nuoš. 

Carteriui pakenkė blogas oras 
ir menkas balsavusių nuošimtis. 
Connecticute rinkimuose dalyva
vo tik 25 nuošimčiai registruo
tų demokratų. Baltųjų Rūmų 
spaudos sekretorius Jody Povvell, 
kuris prezidento vardu pasveiki
no rinkimus laimėjusį sen. Ken-

Prades skriejančių 
raketų gamyba 

Wastiingtonas. — Gynybos 
departamento karo aviacijos 
sekretorius Hans Mark paskel
bė, jog varžybas dėl skriejan
čių raketų gamybos laimėjo 
Boeing Aerospace Co., kuri ga
mins naujas raketas. Aviacija 
planuoja per ateinančius septy
nerius metus įsigyti 3,418 rake
tų, kurios kainuos apie 4 bil. 
dol. Svarbiausias Boeing ben
drovės varžovas buvo General 
Dynamics Corp. 

Nauja anglikonų 
bažnyčios galva 

Canterbury. — Buvęs tankų 
karininkas, vėliau tapęs angli
konų kunigu, Robert Runcie an
tradienį buvo įšventintas nauju 
anglikonų bažnyčios galva Can
terbury arkivyskupu. Iškilmėse 
dalyvavo katalikų kardinolas 
Basil Hume ir popiežiaus asme
ninis atstovas Olandijos kardi
nolas Johannes WUlebrands. 
Matėsi ir JAV evangelistas Būly 
Graham. 

Anglikonų bažnyčia pasaulyje 
turi apie 70 milijonų narių, apie 
3 milijonai JAV-se. Katedra bu
vo statyta 1070 m. 

savo prieš mus, atidavė savo bal
są, o tie, kurie mus palaiko, ne
balsavo". 

Sen. Kennedy pasakė, jog bal
suotojai ieško didesnio skirtumo 
tarp respublikonų ir demokratu 
kandidatų. Joks demokratas, ku
ris vaidina respublikoną, nelai
mės. New Yorko balsuotojai tu
rėjo pasirinkimą tarp administ
racijos netikusios ekonominės po
litikos ir jo siūlymų. Balsuotojai 
pasiuntę aiškų ir stiprų signalą 
Amerikai. 

Ronald Reagan yra toli pra
lenkęs delegatų skaičiumi savo 
varžovus Andersoną ir Bushą. Už 
Reaganą viešai pasisakė ir buvęs 
kandidatas John Connally, pa
brėždamas, kad jis nesitiki tapti 
viceprezidentu ir nenori jokių val
džios pareigų. Kandidatas Ander
sonas, kuris neseniai sakėsi visa
da būsiąs tik respublikonas, pa
reiškė spaudai, kad jis rimtai 
svarsto tapti trečiosios partijos 
kandidatu, kurį paremtų nusivy
lę savo vadais demokratai ir res
publikonai. Stebėtojai tvirtina, 
kad išstatyti trečiosios partijos 
kandidatus nėra lengvas uždavi
nys. Kiekviena valstija turi savo 
taisykles ir reikalavimus, o laiko 
liko jau nedaug. 

Salvadorui gresia 
civilinis karas 

Salvadoras. — Arkivyskupo 
Oscar Romero nužudymas Sal
vadore sukėlė naują smurto 
bangą. Sostinėje per naktį spro
go 20 bombų, parduotuvės, mo
kyklos uždarytos, valdžia pa
skelbė trijų dienų gedulą. 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
pasmerkė arkivyskupo nušovi
mą, kaip šventvagystę ir žmo
gaus orumo pažeidimą. Prezi
dentas Carteris irgi apgailes
tavo arkivyskupo, kuris dirbo 
už pasikeitimus ir socialinį tei
singumą, kurio taip trūko tėvy
nei, mirtį. 

Salvadoro vyriausybės žinio
mis, arkivyskupą Romero galė
jo nušauti dešiniųjų kubiečių 
pabėgėlių grupė "Omega 7". Ne 
visos komunistinės Salvadoro 
grupės gerbė arkivyskupą Ro
mero, tačiau daugeliui nuosaikių 
organizacijų jis buvo žmogaus 
teisių aktyvistas", "pažangiųjų" 
draugas. Net ir Salvadoro vys
kupų konferencijoje, kuriai pri
klauso 6 vyskupai, Romero dai
nai likdavo mažumoje. Su juo 
dažnai susikirsdavo San Vicente 
vyskupas Pedro Arnoldo Apari-
cio y Aparicio, konferencijos 
pirmininkas. Velionis arkivys
kupas nebuvo paskirtas į Pietų 
Amerikos vyskupų konferenciją 
Puebla, Meksikoje, kurią aplan
kė popiežius Jonas Paulius II-sis 
1979 m. Salvadorui atstovavo 
konservatyvūs vyskupai, tačiau 
Oscaro Romero idėjos buvo pla
čiai žinomos ir gerbiamos visoje 
Pietų Amerikoje. 

KALENDORIUS 
Kovo 27 d.. Rubertas, Lidija, 

Vinotas, Rūta. 
Kovo 28 d.: Regatas, Goinde-

linda. Rimkantas, Girma. 
Saulė teka 5:44, leidžiasi 6:09. 

ORAS 
Apsiniaukę, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 45 1-, naktį 
36L 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m . kovo m ė n . 27 d. 

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siusti adresu 
E. Pakalniškiene, 3948 S. Artesiaa Ave., Chicago, 0L 60632 

VASARIO 16 ŠVENTĖ AMSTERDAME 
Vasario 23 d. Šv. Kazimiero baž 

nyčioje, Amsterdame, buvo ne
paprastos Mišios Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 62 metu 
sukakties proga 

voje gimnaziją ir ka ip tos d ienos 
niekuomet neužmirš . Per baigi 
m o iškilmes buvo pranešta , k a d 
rusai užima Lietuvą. T a i b u v o 
1940 m. birželio 1 5 d. R U S Ų t a u t a 

Jas laikė trys kunigai : dr. Juozą-! d a b a r yra užgožta komunis t inės 
pas Grabys, Robertas Baltch ir 
Antanas Grigaitis. Pamokslą sakė 
kun. dr. Grabys. Vargonais grojo 
Jonas Nye, o choras pagiedojo ke
lias lietuviškas giesmes. 

Mšios buvo 5 vai. vakare. Po 
ju buvo vakarienė pobūvių cent
re, kurią paruošė 100 vyčių kuo
pa. Dalyvavo 150 žmonių. Buvo 
svečiu iš Albany, Schenectady, 
Scotia, Glenville, Rochester, Wa-
tervlieto ir Bricktovvno. 

Kun. Balteh sukalbėjo invoka-
ciją, o kuopos pirmininkas Anta
nas Radzevičius pasveikino sve
čius. Vytis kun. Bernardas Gustas 
dirbęs kitą kartą Šv. Kazimiero pa 
rapijoje, o dabar Šv. Juozapo pa
rapijos Schenectady klebonas, 
pravedė vakarienės programą. 

Kun. Gustas pristatė susirinku
siems kongresmaną Samuelį S. 
Starttoną 1978 metais gavusį iš 
vyčiu auksinį "Lietuvos d r augo" 
medalį. S. Stratton papasakojo, 
kad jis pasakė kalbą J. V. Kongre
se Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 62 met in iu proga. Jis 
kons kad Amerikos lie
tuviai visuomet žinojo, jog rusais 
pasitikėti negalima, ir d a b a r mū 
su kraštui pradeda atsiverti a5cys. 

ideologijos. Kad rytų Europos 
kraštai nebeturį 'laisvės, yra k o 
munist inės doktr inos išdava. Re i 
kėjo mums Afganistano, kad a t 
ver tu akis Amerikos valdžios ž m o 
nėms. Baigdamas kalbėti jis p r i 
s iminė lietuvių kalbos grožį. T a i 
dainos ir poezijos ka lba , tu r in t i 
daugybę malomių žodžių. Kalbą 
užbaigė ištrauka iš garsaus l ie 
tuviu poeto Maironio kūrybos. 

Rochesterio lietuviu t a u t i n i u 
šokių grupės vedėja Jadvyga R e -
ginienė aptarė šokius, kuriuos jos 
grupė atliks. Jie simbolizuoja kas 
dieninio lietuvių gyvenimo p a p 
ročius. Buvo pašokta "Rug iap iū -
tė" , "Suk, suk ratelį", ir "Suba tė 
lė". 1952 meta is Amerikoje b u v ę 
tik 400 lietuvių t au t in ių šokių 
šokėjų, 1980 metais jų skaičius 
esąs pakilęs iki 2300. J .Reginienė 
kvietė dalyvauti šeštoje t au t in ių 
šokių šventėje, kuri bus šiais m e 
tais liepos 6 d. Chicagoje. 

Marija Stanionytė ir Elzbieta 
Kuzmich suvaidino humor i s t i nę 
sceną, kaip į Ameriką ką tik a t 
vykęs lietuvis yra apklausinėja
m a s imigracijos įstaigoje. 

Kun. An tanas Grigait is vaka
rienės dalyvius pa la imino . K u n . 

Detroito visuomenė laukia Kaziuko muges atidarymo. N'uotr. J. Urbono 

'Kad patriotizmas Amerikoje vėl I Bal teh vadovaujant , buvo da inuo-
pradeda didėti, d aug prisidėjo | j a m o s lietuvių l iaudies da inos . 
ol impiniai žaidimai, ypač kada 
Amerikos hockey komanda lai
mėjo prieš rusus. 

Kun. Gustas pristatė burmistrą 
Maria Vi 11 a. Sis sveikino susirinku 
sius šios garbingos šventės proga. 
Jis papasakojo, ka ip jam ir kitiems 
miesto va ld in inkams daug padė
jo kongresmanas Strat tonas, kai 
jie buvo "VVashingtone vasario 19 
dieną. 

Genovaitė Gobytė perskaitė gu
bernator iaus H u g h L. Carey ir 
burmis t ro Mario Villa proklama
cijas, skelbiančias vasario 16-tąją 
Lietpvos nejriklausomybės diena 
Nevv Yorko valstijoje ir Amster
damo mieste. Ji taip pat padėko
jo burmistrui Vil la už tai, kad va
sario 16-tą plevėsavo Lietuvos 

Kun. Gustas padėkojo r eng imo 
komitetui. Komitetui vadovavo 
Antanas Radzevičius ir Genova i 
tė Gobytė. Kun. Balteh suorgani 
zavo programą. Kiti rengimo ko 
mi te to nariai buvo : Regina Kot, 
Zofija Olbie , Poli jana Ziaus ienė , 
O n a Radzevičienė, Sadie A l l an , 
Marija Stanionytė , Elzbieta Kuz
mich , Elena Wojcik, Judita Kas-
travickienė, Jokūbas Svveet, V a l 
teris Malkevičius, Vil jamas Bur i -
mauskas, Petras Sargalis ir W i l -
lard Kensell. Genevieve Gobis 

VEIKLŪS C L E V E L A N D O 
SENJORAI 

Naujus metus CIevelando sen
jorai pradėjo su dideliu e n t u 
ziazmu. N u t a r ė , kad šiemet bus 

L I E T U V I U E N C I K L O P E D I J Ų 
MINĖJIMAS 

Lietuvių enciklopedijų minėj i 
m a s artėja. Minė j imo rengėjai 
kviečia visą l ietuvių visuomenę 
dalyvauti minėj ime. Prof. Vaclo
v a s Biržiška, L ie t . enciklopedi
jos vyr. redaktorius, p i rmame en-
ciklomedijos tome rašė, jog lietu
vių tauta savo gyvybei išlaikyti 
griebėsi seno išmėginto ginklo — 
spausdinto žodžio knygos a r laik
raščių pavidalu. Šis ginklas da
bartyje yra visų lietuvių var to
jamas. Enciklopedija yra sunku
sis kovos ginklas. Šiandien kiek
vieni n a m a i turi šį ginklą. Šis 
ginklas, sako Biržiška, padės vis-
tiek sutriuškinti geležinę uždan
ga, atskyrusią Lietuvą n u o viso 
kul tūr ingo pasaulio. T a d vartoki
me spausdintą žodį — knygą ar 
laikraštį. Priešas l ab iau bijo kny
gos kaip bombos. 

Apie enciklopecijas kalbės prof. 
Leonardas Gerula i t i s . T r u m p ą žo
dį tars enciklopedijų leidėjas Juo
zas Kapočius, didžiojo lietuvių 
kultūros paminklo statytojas. Me
ninėje dalyje muz ikė Asta Šepe
tytė atliks keletą kūr in ių su flei
ta. Įėjimas į minėjimą prieina
mas kiekvienam, tfk 2 dol. auka. 
T a d nepraleiskime šio ypat ingo 
kul tūr inio renginio . Minėjimas 
bus šių metų ba landžio 13 d. Lie
tuvių namuose, 12 vai . po pamal 
dų. 

Enciklopedijų minėj imo rengė
jai nutarė paaukot i kai kur iems 

univers i te tams ir b ib l io tekoms po 
vieną komplektą „Eneyclopedia 

L i t u a n i c a " ir „ L i t h u a n i a 700 
yearsr". T a i būtų teisinga ir t ik 
ra informaciją apie Lietuvą. Š i a m 
reikalui paaukojo „Encydlopedia 
L i t u a n i c a " šie asmenys: St. Bu t 
kaus šaul ių kuopa, Jūrų Švyturio 
šaul ių kuopa , Justinas Preibys , 
Ambrozė-Ambroževičienė O n a , 
P a u l i n a ir Leopoldas H e i n i n g a i , 
A n t a n a s Vai tėnas , Bronius B u r 
b a ir dr. Algis Barauskas penk is 
t o m u s " L i t h u a n i a 700 Y e a r s " . 
Rengėjai tar ia nuoširdų ačiū v i 
siems aukotojams. 

A Muste ikis 

K I A U Š I N I U M A R G I N I M A S 

vėliava virš miesto valdybos na-1 veiklesni. Vasario 17 d. surengė 
kavutę Šv. Jurgio parapijos salėje, 
kuri buvo sėkminga. Per Šv. K a 

rnų. 
Amsterdamo laikraščio "The 

Recorder" vedamojo puslapio re-

Kaip Kalėdų sezoną s u n k u įsi
vaizduoti be eglutės, t a ip Ve ly 
kas — be nuspalvotų kiaušinių . 
Ypač gražus Velykų papuoša las 
yra lietuviški margučia i , kur ie 
gali mirgėti įvairiausiomis spal 
vomis ir turt ingiausiais raštais. 

Šį sekmadienį, kovo 30 d., bus 
gera proga margučių p r imarg in t i 
sau ar dovanoms d r a u g a m s ir 
ka imynams . Lietuvių tautodai lės 
inst i tuto Detroi to skyrius ruošia 
kiaušinių marg in imo popietę D i e 
vo Apvaizdos klasėje 12 vai. Bus 
demonst ruojama vaško ir skuti
nėjimo metodai . Kviečiame visus , 
k a m tik margučiai pa t inka! Ate i 
kite, pasimokyti šio tautos m e 
n o ir jau per šias Velykas dž iaug
sitės lietuviškais margučiais . 

D . Jurgut ienė 

T o r o n t o Lie tuvių Filatel is tų 
d raug i ja vasa r io mėn. 8 d. išlei
do M a s k v o s ža idynių boikoto 
ženkl iuką —l ip inuką . T ų bo i 
koto ženk l i ukų v i enas lapas ( 9 
ženkl iuka i a tspaust i v i e n a m e l ape 
ir a t sk i r t i pe r fo ra to r ium buvo n u 
siųsti į JAV konsula tą T o r o n t e . 
Į m ū s ų laišką teikėsi ne t pa t s 
JAV konsuilas atsakyti atskiru la iš 
ku. T a m e laiške dėko jama už a t 
siųstą pavyzdį boikoto ženkl iukų. 
P a ž y m i m a , kad m i n t y s išreikš
tos a n t boikoto ženkl iuko a t a -
t i n k a JAV nus i s t a tymui . 

Boikoto ženkl iukai yra su k l i 
jais i r jie y r a l ip inami ant v o k o 
kairė je v o k o pusėje. Jų ga l ima 
įsigyti (1 l a p a s — 9 ženki. — 1 
dol .) A n a p i l i o ir Prisiikėflimo pa 
rapi jų knygynuose . 

U ž s a k a n t paštu iš T o r o n t o 
i L ie tuv ių Filatel istų draugijos 

" L i t h p e x I I I " suvenyrinius v o 
kus ir Maskvos O l imp in ių ža idy
nių bo iko to ženkl iukus , p ra šome 
kreipt is š i u o adresu: K. Kamins -
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Rengėjai 

S E K R E T O R I Ų DRAMA 

Airių kilmės M a r y Gannon, 
studijas išėjusi Mundelein i r Co 
lumbia kolegijose, pa r a še dra
mą i š sekre tor ių gyvenimo 

Advoka tų Draugija. 
VALDEMARAS BYLATTIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių dak t a r a i 
245* W. Wth Street, Chicago, UL 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

KANADOS 23NIOS 

zimiero šventę ka r tu su 25 kuopa 
daktorius Stanley Silvernai'l bu-1 išklausė Mišias Dievo Mot inos 
vo pagerbtas už puiku vedamąjį Į bažnyčioje, aplankė kun . K. Puge-

vičiaus surengtą parodą ir da ly 
vavo pietuose Lietuvių n a m u o 
se. 

"Observance wi th a message for 
free Wor ld" , kuris pasirodė to 
laikraščio vasario 15 d. laidoje. 

Kun. Balteh perskaitė valstijos 
senato rezoliuciją 183, pagerbian 
clą Lietuvos žmones ir pripažįs
tančią jiems teise nuspręsti savo 
vaidymosi formą. Tą rezoliuciją į' mačiusi trisdešimt metŲ. 
valstijos senatą įnešė senatoriai i Pasiilgome pi rmininkės Stelos 

Toronto, Ont. 
PAŠTO Ž E N K L Ų P A R O D A 

Šiais metais sueina 550 me tų nuo 
Vytauto Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio, mirties. Tokia sukaktis 
yra neeilinė, todėl Toron to Lie-

Hugh Farley ir Nolan. 
Pagrindinis to vakaro kalbėtojas 

buvo Šv. Brigitos parapijos Wa-
tervliet mieste 'Idebonas kun. dr. 
Juozapas Grabys. Pirmoj: jo kal
bos dalis lietė Lietuvos istoriją. 
Papasakojo, kaip jis baigė Lietu-

Antanas Bujokas susilaukė s a - l t u v : u Filatelistu draugija ruošia 
vo sesers iš Lietuvos, O n o s Ra- filatelijos parodą. Paroda įvyks 
manauskienės iš Panevėžio. Susi- k o v o 29 — 30 d. Lietuvių namų 
tiko ji su brol iu , kur io buvo ne - • * * - 1 5 7 3 B l o o r S t > W -

Paroda yra pavadinta "LTTH 
PEX III '" . Kanadoje yra labai pa
plitęs paprotys t rumpin t i ilges
nius pavadinimus. 

Oficialus parodos at idarymas 
įvytks šeštadienį 11 vai. ir bus 
atidaryta rki 8 va i . vakaro; sek
madienį — nuo 10 vai. iki € vai. 
Toronto Lietuvių Filatelistų 
draugija Vytauto Didž. Lietuvos 
kunigaikščio 550 m. mir t i es su
kakčiai paminėt i išleido suveny
rini voką. Ant šio voko yra vaiz 
duojama Vytautas , paimtas iš paš
to ženklų, kurie buvo sukurti 
dai l ininko Adomo V a m o 500 me-

Sankalaitės, kuri susirgo ir jau 
seniai negali su m u m i s būti . L in 
kime, kad Dievas jai skubiai grą
žintų sveikatą. 

Vicepirmininkas Ignas Visoc
kas jau sveiksta ir pradeda be laz
dos vaikščioti. Buvo susižeidęs n u -

Ueeuvof vyčiai Oeveiande meidžjasi Sv. Kazimiero ivertės m&n. 
Nuotr. VL Bacevičiam 

garą kasdamas sniegą. 
Gimtadienio proga sveikinome 

vytes —'Julę Salasevičienę, Juoza-
piną Zorubienę ir Mariją Bujo-
kienę. Linkime Figai gyventi ir 
būt i sveikoms. T a i p pat sveiki
n a m e savo sekretorės tėvelį Mo
tiejų Trainauską, kuris vasario 23 
d. sulaukė 93 metų amžiaus. 

M . T . 

tų Vytau to mirties paminė j imu i . 
Ši graži pašto ženklų serija b u 
vo išleista 1930 — Vytau to D i 
džiojo metais ir susideda iš 14 
pašto ženklų. 

T a s pats da i l in inkas — A d o m a s 
V a m a s — ant oro pašto ženklų , 
Scott katalogo K b 45 — 46, vaiz
duoja Vytautą ir lėktuvą virš 
Kauno. Pašto ženklo kairėje y ra 
Vytau to portretas, o dešinėje — 
prez. Antano Smetonos. 

Švenčiant Lietuvos nepr ik lauso 
mybės '15 metines, 1932 m., vėl 
buvo išleista serija paš to ženklų. 

Parodos metu šeštadienį ir 
sekmadienį suvenyriniai vokai 
bus antspauduojami special iu Ka
nados an tspaudu, kur is turės tokį 
užrašą: Li thuanic Phi la te l ic Ex-
hibi t ion, Exposition d e T i m b e r e s , 
Lithpex TJL, M a r c h 29 — 30, 
Marš . 1980. 

Suvenyrinių vokų T o r o n t o 
pašte su šiuo, special iu paš to 
an t spaudu bus an t spauduo ta d a u 
giau, kad jų galėtu įsigyti ir t ie , 
kurie negalės parodoje — L i t h -
pex III — dalyvaut i . 

Kad suvenyriniai .parodos vo 
kai dar ryškiau p r imin tų , jog jie 
yra suvenyras iš T o r o n t o Lie tu
vių Filatelistų parodos — 
Lithpex m — t b u v o p a g a m i n 
tas gumin is an t spaudas , k u r i u o 
bus antspauduojami vokai tų pa 
rodos lankytojų, ' ku r i e to pagei
daus . 

fliiiiiiimiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

SKAUTŲ PADĖKA 
Detroito Baltijos ir Gabijos skau

tų tuntų vardu nuoširdžiai dėkojame 
visai Detroito lietuvfų visuomenei už 
tokį gausų atsilankymą j mūsų su
ruoštą Kaziuko Mugę. Jūsų nuolan
kus ir nuoširdus mums visuomet ro
domas didis dėmesys bei nenuilsta
mas rėmimas ir gausi parama sutei
kia mums daug džiaugsmo ir ryžto. 
Tai visa skatina mus da r daugiau su 
didžiu atsidavimu dirbti šios gra
žios lietuviškos tradicijos pristatyme 
bei jos tęstinumo išlaikyme. Ačiū 
Jums mieli svečiai. 

š ia proga mes norime padėkoti ir 
visiems nenuilstamiems mūsų dar
buotojams bei rėmėjams, padėju
siems mums šią Kaziuko Mugę su
ruošti ir ją pristatyti. Nuoširdžiai 
dėkojame skautų Tėvų Komitetui, jo 
pirmininkui Šarūnui Mingėiai, na
riams Stasei Matvėkienei, Onai Sa
vickienei, Reginai Gilvydienei, A. 
Viskantui, Vytui Radzevičiui, ir Vir
ginijai Janušienei, taip pat visiems 
skautų tėveliams ir mūsų rėmėjams, 
kurie su dideliu pasišventimu aukojo 
savo darbą ir laiką Kaziuko Mugės 
darbuose. 

Ypatingą padėką norime išreikš
ti mus nuoširdžiai savo darbu ir 
gausiomis aukomis parėmusiems: 
Mykolui Abariui, Matui Baukiui, Pra
nei Balandienei, Joanai KMmanienei, 
Aldonai ir Vytautui Rauckiams, Da
nutei ir Leonui Petroniams, Česlovai 
Pliurienei, Liucijai Puskepalaitienei 
ir Aldonai Tamulionienei. 

Dėkojame didžiai taip pat ir Det
roito lietuviškosioms radijo valandė
lėms: Amerikos Lietuvių Balso Radi
jo Klubas ir Lithuanian Melodies, už 
jų taip gražiai ir nenuilstamai radi
jo bangomis leidžiamas reklamas gar
sinant, primenant, skatinant ir kvie
čiant visus į Kaziuko Mugę. 

Visiems dar kartą didelis Ačiū. 

Dalia Gilvydienė, 
Gabijos tunto tuntininkė 

Jurgis Jurgutis, 
Baltijos tunto tuntininkas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHIIII 

uiiiiiiiHiiiiiiiinuuiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 
JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
R o 

296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 
Spaudė "DRAUGO" «psmtuT*. Ap
lankas au tor iaus . Kaina su persiun
t imu $7.73. 

UI. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. 
m*iiniiiiiinnin»iniim»mmninimnti 

" O t h e r Voyages o n a City 
S t r ee t " . D r a m ą s t a t o P lay -
w r i g h ' s Center , 110 K. Kinzie, 
Chicagoje. P rofes iona lės ak to 
r ė s pavaizduoja k e t u r i a s skir
t ingų cha rak te r ių i r s iekimų 
bendrovės s ek re to re s . 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiii! 
P R I E Š - V E L Y K I N I S 

I Š P A R D A V I M A S 
"Surprise the Eas ter Bunny" 

ONDRUS & SON of BERWYN 
6533 Cermak Rd., Berwyn, DL 

TEL, — 484-1700 

20% 
.nuolaida nuo reg. kainos visiems lo
vos užtiesalams. Gražūs grelgti ir be 
pamarginimų. Didžioji dalis su pritai-
komom langų užuolaidom. Užeikite 
dar šiandien. Išpardavimas baigsis 
kovo 31 d. Teiraukitės tik angliškai. 
iiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiif 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 5Ist Street 
Tel. - GR 6-2400 

Vai. pagai susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RO MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 Wes1 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Va! pagal susitarimą. Pirm, antr., treč 
ketv 10 iki 6 vai. šeštad. 10 iki 1 val. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrų, 
treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5 - 1 8 1 1 " 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 YVest 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso M RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: pirmad .antrad., ketvirtad. ir penktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. VVABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Corrtact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

T e l . - G R 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tet. HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm,, antrad , ketv. ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai: pirm, antr. ketv ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pagai susitarimą 



Žurnalo laiškas 

LIEČIA MUS VISUS 
Šiandien nėra jokia paslap

tis, kad mūsų spaudai, o taip 
pat ir amerikiečių sunkėja są
lygos. Gyventojas, kai kyla kai
nos maistui, noromis nenoro
mis priverstas mokėti, tačiau 
kai kyla kainos kitoms, ne bū
tino reikalingumo, prekėms, 
gyventojas pradeda abejoti, ar 
to daikto įsigijimo neatidėti. 
Panašiai yra su spauda, su 
laikraščiais, žurnalais ir kny
gomis. Kai jos brangsta, žmo
gus jos įsigijimą pradeda ati
dėlioti arba visai atsisakyti, 
nors dvasinis maistas taip pat 
būtinas. Kaip jau buvome rašę, 
neseniai "Aidų" žurnalas iš
siuntinėjo savo skaitytojams, 
kurių dar yra pusantro tūks
tančio, laišką kuriame aiškina 
mūsų spaudos sunkumus, ypač 
ištikusius paskutiniųjų metų 
laikotarpyje. Svarbiausia, kad 
tas laiškas liečia ne tik 
"Aidus", bet ir visus laikraš
čius, nes panašius sunkumus 
pergyvena visi. 

Ne tik lietuviški laikraščiai 
skundžiasi, bet lygiai skun
džiasi ir amerikietiški visų 
pakraipų dienraščiai. "The 
Christian Science Monitor" 
dienraštis vasario 28 d. laidoje 
kreipėsi ilgesniu raštu į savo 
skaitytojus, skųsdamasis, kad 
labai pabrango spausdinimo 
darbai ir dažai. Dienraštis ra
šo, kad nuo kovo 1 d. turėjo nu
merio kainą pakelti Ugi 40 et. už 
egzempliorių. Tačiau, kurie 
dienraštį prenumeruoja, ku
riems jis pristatomas į namus, 
tiems dienraštis pigiau kai
nuoja. Žinoma, lietuviškas 
dienraštis, pristatomas į na
mus, prenumeratoriui kainuo-
nuoja tik apie trylika centų. 

Komunistinio nusistatymo 
amerikiečių laikraštis "Daily 
World" skundžiasi, kad rei
kalingas stambios finansinės 
paramos. Ypač labai pa-
brangęs fotografinis popie
rius. 

Po šiais žodžiais gali pasira
šyti visi bet kokios spaudos lei
dėjai. Skaitytojai miršta, ne
bepajėgia skaityti, regėjimui 
susilpnėjus, bet vis atsiranda 
vienas kitas naujas prenu
meratorius, todėl "Draugo" 
dienraštis gali egzistuoti, iš
leisdamas, jei įskaityti ir kultū
rinį priedą, net septynis nume
rius per savaitę. Tai galima 
pasiekti tik gerųjų ir dienraštį 
įvertinančių skaitytojų dėka. 
Bet nepaisant visų pasiauko
jimo, tiek amerikiečių, tiek 
lietuvių laikraščiai miršta ar
ba artėja į mirtį, ir tai rodo fak
tai. 

Neseniai užsidarė Bostone 
keliasdešimt metų ėjęs savait
raštis "Keleivis". Jis atliko di
delį uždavinį, savo ilgalaikio 
amžiaus metu informuodamas 
ir formuodamas lietuvį išei
vijoje. Kalbant apie jį, galima 
pakartoti "Cicero Life" laik
raščio žodžius, užsidarius 
Chicagos "Daily News" dien
raščiui, kad didelis laikraštis 
nemiršta. Laikraštis infor
mavo, guodė, mokė, siūlė, ver
tino, ir todėl tie laidotuvių var
pai nėra jau taip liūdni Esą 
laidotuvių pelenai nėra ataušę 
ir niekada neatauš, nes juose 
žėri buvusi ugnis. Didelis laik
raštis nemiršta ir gyvuos am
žinai istorijoj ir kultūringo 
žmogaus mintyse. 

POLICINĖ PSICHIATRU* IR MEDICINOS ETIKA SOVIETU SĄJUNGOJE 

Bet nors ir labai gražiai ap
tarta, mirtis yra mirtis ir joks 
lietuviškas laikraštis jos neno
ri. Ir todėl bet kokia kaina nori 
išsilaikyti. Pavyzdžiu čia ga
lėtų būti ir šiomis dienomis 
neišėjusios "Naujienos", šiuo 
metu leidžiančios per savaitę 
penkis numerius. Jos šių metų 
sausio 17 d. paskelbė, kad te
turi 725 per paštą laikraštį gau
nančius prenumeratorius. Tai 
pasibaisėtinai mažas skaičius. 
Be abejo, paskirų numerių par
duodama krautuvėse, bet šiaip 
jau visi laikraščiai ir žurnalai 
remiasi pastoviais, iš anksto 
apsimokėjusiais skaitytojais. 
Amerikiečiai, pamatę tokią sta
tistiką, nustebo. Esą tai neįma
noma, kad laikraštis su tiek pa
s t o v i ų s k a i t y t o j ų g a l i 
egzistuoti, bet jam buvo paaiš
kinta, kad, kas amerikiečiams 
neįmanoma, bet lietuviams 
įmanoma, nes lietuviai turi 
užsispyrimo ir ryžto. Iš kitos 
pusės gali kilti klausimas, ko
dėl "Naujienos" tapo prenume
ratorių atžvilgiu mažiausiu iš 
visų laikraščių. 

Nors įtaka nėra apspren
džiama prenumeratos gau
sumu, bet visiems kyla klau
simas, kas prie to privedė. O 
dar praėjusių metų lapkričio 
mėnesį tose pačiose "Naujie
nose" buvo paskelbta, kad pre
numeruojančių buvo 2375 as
menys. Įdomu kodėl per 
ketvirtį metų tiek nukrito. Gal
būt, todėl, kad dienraštis labai 
puolė net ligi dešimt tūkstan
čių balsuotojų turinčią Lietu
vių bendruomenę, gal todėl, 
kad beveik nieko nerašė apie 
Chicagos kultūrinę veiklą, ne
deda naujų o vis kartoja senas, 
tas pačias nuotraukas, gal ir to
dėl, kad iš viso laikraštis labai 
atsparus kultūrai. Bet ne mūsų 
čia reikalas aiškinti, tenorime 
tik pastebėti, kad amerikiečių 
dienraščiai kaip "Daily News" 
ar "Chicago Today" užsidaro 
turėdami septynis šimtus tūks
tančių prenumeratorių, o 
mūsiškiai egzistuoja su sep
tyniais šimtais. 

Naujai išėjusiame jau dvi
gubame šių metų pirmame 
"Aidų" numeryje rašoma'Nuo 
1950 m. iki šiol įvyko ir nemaža 
pasikeitimų. Įsėdę į 1980 metų 
laivą, jau visi regime, kad mū
sų dienų' saulė nebėra vidudie
nio aukštumoje. Be galo ilga 
tremtis ne vieno žvilgsnį 
dangsto pesimizmo debesimis 
dėl daugelio neišpildžiusių lū
kesčių, ypač emigracijoje iš
augusios lietuvių kartos abe
jingumo savam raštui. Taip pat 
metai praretino ir vyresniosios 
kartos bendradarbius ir pre
numeratorius. Mes nebesame 
tokie, kokie buvome prieš tris-
deššimt metų". 

Tai žodžiai, kurie tinka vi
siems laikraščiams ir visiems 
skaitytojams. Ir tačiau mūsų 
ryžtas, pasiaukojimas, ne
paisant, kad mūsų mažėja, o in
fliacija didėja, įgalina vis dar 
leisti laikraščius. Tiesa, savai
me aišku, kad jie retės, kad kiti, 
kaip "Keleivis" amžinai iške
liaus, bet reikia tikėti, kad mus 
dar negreit ištiks toks likimas 
kaip "Life" savaitraštį, kuris 
nesugebėjo išsilaikyti, turė
damas milijoninį tiražą. Ne 
viską lemia skaičiai, lemia ryž
tas, auka ir dvasia, o tai pri
duoda savimi pasitikėjimo ir 
suteikia jėgų ir vilties. 

Al. B. 

(Pabaiga) 
Ligoninės skyriaus direk

toriaus Šafrano pagrindinis 
užsiėmimas — šnipinėti, ar kas 
nesirengia pabėgti. Kiekvie
nas uždarytais jam atrodė ga
limas pabėgikas. "Aš matau iš 
tavo akių, kad rengiesi pabėg
ti. Turi pabėgimo maniją. Slau
ge, j am porciją sulfazino, kad 
nepabėgtų". 

Supratau, kad ir jis yra ligo
nis, serga maniomanija, tai 
yra galvoja, kad visi turi mani
ją pabėgti. Bėgiodavo po visą 
savo "parapiją" ir kaip pami
šęs isteriškai šaukdavo: "Duo
kite sulfazino!" 

Atėjo prie manęs. Pasiskun
džiau, kad jau kuris laikas ne
leidžiama man išeiti į tyrą orą. 
Atsakė, kad nesą saugojimui 
personalo. Paskui treptelėjo 
koja: "Ir jam sulfazino, nes 
rengiasi pabėgti!" 

Taip patekau į gabių sani
tarų rankas, ant savo kailio 
patyriau tų baisių vaistų vei
kimą. Po injekcijos prasideda 
šiurpuliai, visas drebėjau, ka
lenau dantimis, išpylė šaltas 
prakaitas, jaučiausi baisiai 
blogai, ir taip ilgą laiką. 

Patalpintas Stolby, turėjau 
pasikalbėjimą su daktare Ža
na Nikolajevna. 

— Kaip jautiesi? 
— Kaip gali gerai jaustis 

žmogus šioje vietoje? 
— Nori pasakyti, kad esi 

sveikas? 
— Kuriuo požiūriu? 
— Psichiniu. 
— O jūs, kaip manote? 
— Aš gi klausiu. 
— Atsiprašau, bet jei jūsų 

klaustų, "ar jautiesi psichiš
kai sveika", ką atsakytumėte? 

— Keistas klausimas! Aiš
ku, kad atsakyčiau: sveika... 
Bet kodėl mane klausi? 

— O kodėl jūs klausiate ma
ne, jei mano būklė yra labai 
aiški? 

— Bet aš esu gydytoja ir tu
riu klausti. 

— Bet, gal būt, jūs nežinote, 
kad toks klausimas daugelio 
gydytojų lūpose yra provo
kacija? Jei a š atsakau, jog esu 
sveikas, tai jie pareiškia: "visi 
psichiniai ligoniai sakosi esą 
sveiki". O jei aš atsakau, jog 
esu ligonis, psichiatrai trium
fuoja: "Jei tu esi iš tikrųjų li
gonis, tai reikia tave gydyti". 
Jei čia uždarytasis tvirtina, 
kad jis esąs sveikas, tai jie at
sako: "Mes gydytojai geriau ži
nome už tave". Jei uždarytasis 
sakosi esąs ligonis, gydytojai 
patvirtina: "Žinoma, niekas 
negali geriau žinoti už tave"... 
Nei logikos, nei moralės. Tik
ras sadizmas.Žana Nikolajev
na nieko neatsakė. Ji dar ne
buvo praradusi gėdos jausmo. 

Kitame pasikalbėjime aš jai 
pasakiau: 

— Man gaila jūsų, Žana 
Nikolajevna. 

— Kodėl? 
— J ū s negalite pasirodyti 

kaip asmenybė, nors tam tu
rite visus duomenis. 

— Ką nori tuo pasakyti? 
— J ū s turite sąžinę, bet ją 

uždusinate ir neleidžiate jai 
pasireikšti. Jūs negalite pa
sakyti to, ką galvojate, žinote 
ir matote: "Taip, jis yra svei
kas". J ū s baltų chalatų žmo
nės, ką darote? Tuojau išlei
džiate jį į laisvę? Žmonės žiūri į 
jūsų baltus chalatus kaip hu
manizmo ženklą... Kodėl su
purvinate šitą drabužį? Kodėl 
išduodate savo priesaiką, 
Hipokrito priesaiką? 

Žana Nikolajevna tylėjo. 
Po kelių mėnesių mane išlei

do, buvau staiga pakviestas į 
ps ichinės ligoninės pri
imamąjį kambarį- Ligoninės 
vedėjas aiškiai ir pabrėžtinai 
man pasakė: 

— Tai ką? Ir vėl pradėjai ple
pėti? 

— Je i plepėti reiškia kalbėti 
apie orą, aplinką, krautuves, 
tai kas šiandien neplepa? 

— Užteks, mes žinome viską 
Negalėjau nieko suprasti, ką 

jis galėjo žinoti ir iš ko? Tele
fonu, kadangi žinau, kad kont
roliuojamas, nekalbu nieko 
kompromituojančio. Gal būt, 
yra mano bute registracijos 
aparatai, kurie registruoja mū
sų pokalbius? O gal tai yra 
"bendradarbiai", kurie pra
neša gydytojams, kad tie im
tųsi reikalingų priemonių, tai 
yra atliktų policininkų parei
gas? Kaip matote, linksma 
istorija. 

Bandžiau ramiai atsakyti: 
— Pirmiausia jūs negalite ži

noti, kad aš esu pasakęs ką 
nors nelegalaus dėl to, kad aš 
niekad nieko nesakau prieš 
konstituciją. Antra, plepėti, ta
riant jūsų žodžiais, negali būti 
socialinis pavojingumas psi
chiatriniu požiūriu. O paga
liau, kur mes esame — medi
cinos skyriuje ar slaptosios 
policijos būste? O jūs esate 
medicinos mokslo atstovas ar 
slaptosios policijos bendradar
bis? 

— Tu esi žmogus protingas, 
ir dar iki šiol nesupratai? 

Normaliai padėtis tokia: jei 
žmogus ir žemai puolęs, bet dar 
nepraradęs bent lašelio gėdos 
jausmo, apeliuoja į savo aukos 
protą: tu gali suprasti... Aš tu
riu gyventi, pavalgyti, išgerti 
ir dėlto turiu tave sulikviduoti, 
kitaip nepadarysiu karjeros. 

— Suprantu. Bet aš psichiš
kai esu visiškai sveikas, o jūs 
turite kontroliuoti tiktai ligo
nius. 

— Koks tu naivus! Bandyk 
suprasti, jei net tu būtum svei

kas, tūkstantį kartų sveikas, 
mes tave kontroliuosime dau
gelį metų, tiek, kiek bus rei
kalinga... 

— Reiškia tiek, kiek įsakys 
organai nieko bendro netu
rintieji su medicina. 

Tyla. 

Prancūzų psichiatras Leon 
Chertok paskelbė, kad Sovietų 
disidentams trūksta išlikimo 
instinkto, nes jie bando kovoti 
su milžinu, su valstybiniu 
Levistanu, todėl jie yra psi
chiškai nenormalūs. 

Man teko susitikti su dviem 
jaunais mūsų psichiatrais, ga
na mokytais, ir buvau baisiai 
pritrenktas jų galvojimu. 

— Rusų liaudis turi sveiką 
psichologiją. 

— Ką tai reiškia? 
— Jai vistiek, kas yra vir

šūnėje: kvailas ar išmin
tingas. Liaudis nori gyventi, 
pasigerti ir nedaužyti galvos į 
sieną. Kas nori mušti galvą į 
šitą sieną, yra psichologiškas 
ligonis. 

— Bet ir tie, kurie daužo gal
vą į sieną, priklauso rusų liau
džiai. Kita vertus, jei sveikos 
psichologijos ženklas yra pasi
gerti, tai tada sveikiausią psi
chologiją turi kiaulė. 

Jei tokios psichologinės ir 
psichiatrinės mintys įsiskver
bia į civilizuotą Europą, prob
lema darosi labai rimta. Ar ga-
li ž m o n i j a p a s i t i k ė t i 
psichologais, o dar blogiau — 
psichiatrais ir jiems pavesti 
žmonių likimą? Ar tai nepa
smaugs (ir vis su psichologijos 
mokslo pagalba) visa tai, kas 
yra originalu, kūrybinga, as
meniška, genialu, išmintinga 
skaitant, kad tai yr anomalija, 
o visa, kas yra paviršutiniška, 
pilka, niekšinga, menka, ver
giška, nebus paskelbta, kaip 
normalumo ženklai? Visa tai 
gali privesti prie pačios žmo
gaus prigimties sunaikinimo. 
Ar nebus jau atėjęs laikas, kad 
socialinės jėgos imtųsi kont
roliuoti psichiatrijos mokslą 
bendrai, o ypač, kai jis naudo
jamas valstybės interesams? 
Laikas, jau laikas! 

P.M. Abovin — Egides 
Iš "Russia Cristiana", 

1979. 5 nr. 

Kai tu stovi prie karsto, nors jis ir 
ne tau skirtas, ar neateina noras 
pagalvoti apie savo gyvenimą? 

Ar neateina noras paklausti sa
ve, kodėl gyveni, ir paklausti žmo
gų, kodėl jis mirė? 

Kai matai ginklą, šautuvą, ar ne
mąstai: kam tu? kodėl tu? 

0 jeigu stovi prie penkių karstų? 
Prie penkių iš karto. 
0 jeigu paskui pajunti ilgo šau

tuvo pilką alyvuotą kvapą? 
/. Meras 

(iš „Ant ko laikosi pasaulis") 

JUGOSLAVIJA 
TITUI MIRUS 

A. TENISONAS 
Dėl Jugoslavijos diktato

riaus Tito senatvės ir jo sun
kios ligos Vakarų kariški eks
pertai ir politikai numato rimtą 
politinę krizę Jugoslavijoje Ti
tui mirus, kuri rimtai gali su
drumsti taiką Europoje. So
vietų Sąjunga tam jau iš anksto 
ruošiasi ir ruošiasi strategi
niai. Jau praeitų metų pabai
goje ji pradėjo savo kariuo
m e n ė s d i s l o k a c i j ą , 
maskuodama tai „kariškų pajė
gų sumažinimu Rytų Euro
poje". Sovietų 10 divizijos iš 
PabaltijoTalino, Klaipėdos, 
Vilniaus, Kauno ir Karaliau
čiaus buvo perkeltos į Čekos
lovakiją. Taip pat su skambia 
propaganda buvo iš Rytų 
Vokietijos atitraukta kariški 
daliniai ir įjungti į naujus 
planavimus. Atitrauktieji 1,000 
tankų nebuvo nusiųsti į Ukrai
ną, kaip žadėta, bet perkelti į 
Vengriją. Vengrijoje ir Bulga
rijoje ir pastebėti sovietų 
kariuomenės perkilnojimai. 

Pagal kariškų ekspertų 
pranešimus, didelis sovietų 
kariuomenės koncentravimas 
vyksta Čekoslovakijoje. Tai 
patvirtina Maskvos kariško 
pasiruošimo planus, apie 
kuriuos NATO pranešė pabė
gęs čekų generalinio štabo kari
ninkas Senja. Iš šių pranešimų 
galima spėlioti, kad sovietų 
kariuomenės puolimas į Jugos
laviją numatytas per Austrijos 
rytinę teritoriją, kas gali pri
vesti prie Sov. Sąjungos, t.y. 
Varšuvos pakto ir NATO susi
dūrimo. 

Atskirai nuo Maskvos, Jugo
slavija ėjo savo socialistiniu 
keliu — „Titoizmo" keliu. Prezi
dentas Tito savo autoritetu, 
savo savistovia politika ir bru
talumu sugebėjo Jugoslavijoje 
priešiškai nusistačiusias 
tautas nuraminti ir sukurti 
šešių respublikų ir dviejų auto-
nomų provincijų federaciją. 
Priešiški santykiai tarp jų buvo 
pas serbus ir kroatus. Stačiati
kiai serbai orientuojasi į Ry
tus, bet kroatai katalikai ilgisi 
nepriklausomybės ir žiūri j 
Vakarus. Kroatų patriotai 
tremtyje ir tėvynėje planuoja, 
Titui mirus, kovoti už Kroa
tijos nepriklausomybę. Kro
atai tremtyje jau seniai turi 
sudarę savo parlamentą Vaka
rų Europoje ir užjūrio kraš
tuose. Kroatų parlamento na
riui Australijoje Despojui net 
buvo pasisekę įsteigti „Kroa
tijos pasiuntinybę", bet spau
dimu iš Belgrado ją vėl reikėjo 
uždaryti. Tito saugumo agen
tai žiauriai persekiojo kroatų 
politikus — parlamento narius 
ir kelis net nužudė. Šių metų 
pradžioje Paryžiuje buvo nužu

dytas 1970 m. į Vakarus pasi
traukęs kroatų politikas Bruno 
Buzik. Praeitais metais Švedi
joje buvo sudegintas nelegalus 
Jugoslavijos socialistų parti
jos biuras. Švedijos policija yra 
įsitikinusi, kad tai buvo Tito 
agentų darbas. Ir italų politiko 
Moro nužudyme yra įsimaišę 
Tito agentai. 

Ir Maskvoje, kiek žinoma, 
yra sudaryta nauja Jugoslavi
jos vyriausybė iš pabėgusiųjų 
Tito priešų, kurie, Titui mirus, 
mėgins perimti valdžią Jugos
lavijoje ir „prašyti Maskvą 
priimti Jugoslaviją į savo glo
bą". 

Tito jau seniai turi paruošęs 
gyventojus partizaniniam 
karui prieš sovietus, jei jie 
mėgintų įsibrauti į Jugoslavi
ją. Jau susirgęs, jis kreipėsi į 
prezidentą Carterį prašyda
mas užstoti Jugoslaviją nuo 
Sov. Sąjungos agresijos. Car-
teris oficialiai tai pažadėjo. 

Politinė Jugoslavijos vidaus 
padėtis yra gan pavojinga. 
Neabejojama, kad kroatai, 
Titui mirus, mėgins pasi
naudoti situacija ir nusikratyti 
serbų viešpatijos. Kremlius vėl 
mėgins užimti Jugoslaviją, kad 
priartėtų prie Adrijos jūros ir 
įsiterptų tarp Nato valstybių 

Pastaruoju laiku buvo paste
bėtas neįprastas turistų iš Sov. 
Sąjungos ir Rytų Vokietijos 
plūdimas į Jugoslaviją. Vaka
rų politikai mano, kad su turis
tais į Jugoslaviją įfiltruojami 
KGB agentai, kurie neramumų 
ar pilietinio karo metu perimtų 
vadovybę ir prašytų pagalbos 
iš Kremliaus. 

Jugoslavija ilgai kariauti 
negali. Jos kariuomenę sudaro 
2 tankų ir 9 pėstininkų divizi
jos — 200,000 karių. Oro pajė
gos: 330 įvairaus tipo lėktuvai 
ir transporto helikopteriai su 
20,000 karių. Karo laivynas 
turi 3 naikintuvus ir 4 povan
deninius laivus su 18,000 ka
rių. Rezervistų yra 75,000 vyrų. 

Daugumas Jugoslavijos 
karininkų yra serbai, karišką 
pasiruošimą gavę Sov. Sąjun
goje. Jie moka rusų kalbą ir so
vietų karininkų gretose turi 
savo draugų. Nato ekspertai 
mano, kad jie jaučia ryšius su 
slavų tautomis ir todėl neskai
to Maskvos savo priešu. 

Beviltiškas Tito sveikatos 
stovis yra sukėlęs nerimą ir 
Jugoslavijos kariuomenėje. 
Todėl Tito erai pasibaigus, 
Jugoslavijos tautos gali pra
dėti reikalauti savo tautinių tei
sių ir sukelti krašte riaušes, bei 
„pagalbos šauksmą", kas 
suteiktų Sovietų Sąjungai pro
gą įsiskverbti giliau į Vakarų 
Europą. 

POKARIO METAI 
ALBINAS BARANAUSKAS 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 

Ddėsant pavojui, kad maršalui Titui mirus Sovietas gali bandyti užimti Juoa 
'avua ir neutrali Austrija susirūo-no gynyba Austru pneįtanknės r>a*-3r-
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— Už kokius penkis šimtus, manote, padarytų? 
— Penkis šimtus? Mazurkevičiene — kainuotų 

ne šimtai, o tūkstančiai! 
J i atsiduso ir valandžiukę patylėjo. Klausėmės, 

kaip Kalabrėzės žentas elektriniu prietaisu tvirtina 
ratų veržles. 

— Tačiau paprašysiu, kad perskaitytumėte. Jei 
pasirodytų neblogas, mėginčiau surasti leidėją be 
atlyginimo. 

Aš tuoj papurčiau galvą. 
— Į tai nedėkite jokių vilčių. Leidėją rasti sunku 

net žinomiems rašytojams; ką bekalbėti apie 
nežinomą? 

Mazurkevičiene vėl patylėjo. Gatve į kalną 
užlėkė septyni ar aštuoni motociklai, su porele ant 
kiekvieno: vyrukai barzdoti, su trumpais odiniais 
švarkiukais, mergos juos apsikabinę, su dar trum
pesniais sijonėliais. Paukščių iš pietų grįžimas, 
sniego padangų nuėmimas, pirmosios pava?firio 
gėlės ir motociklai — viskas bylojo apie bundančią 

:.. -,< - j a u j 0 prasidedantį gvve- 'rną. Tik Ma7ur-. i į _ 

kevičienė, prieš pradėdama naująjį, dar turėjo baigti 
tvarkyti senojo palikimą. 

— Na, ką darysi... Sumokėsime. Prisidės ir 
vaikai. Bet vis vien perskaitykite. Vincas nespėjo 
spaudai paruošti, gal reikės pataisų. 

Skubiai numojau ranka. 
— Kalbate, tarytum jis būtų buvęs koks nors 

pakampės neišmanėlis! Taisyti universitete studi
javusio lituanisto rankraštį man, lietuvių kalbos tesi
mokiusiam gimnazijoje? 

— Bet jis nebuvo profesionalas. 
— Iš rašymo, Mazurkevičiene, duonos nevalgau 

nė aš. 
Tačiau mūsų mieloji našlė nesidavė taip lengvai 

priremiama prie sienos. 
— Argi jau taip sunku perskaityti? Ir Vincas 

buvo jūsų mokslo draugas! 
— Na, gerai, kodėl ne, galima... 
— Tada pamatysite pats, ar reikalingos 

pataisos, ir jeigu reikalingos, tai kokios. 
— Taip. Aišku. Pasitaikius progai, perskaitysiu 

su dideliu malonumu. 
— Šį vakarą užvesiu į namus. 
— Kam jums vargintis? Kada nors pravažiuo

damas stabtelėsiu. O ar tas romanas didelis? 
— Vos vienas sąsiuviniukas! 
— Visas romanas — sąsiuvini ūkyje? 
— Na, sąsiuvinyje. Atvešiu aš pati. 
— O kada jums reikalinga mano nuomonė? 
— Kai tik perskaitysite. Jums tai neužtruks nė 

mėnesį, nė du. 
— Aš čia dabartės kaip tik, galima sakyti, 

ypatingai užimtas — baigiu knygą apie mūsų Pulti-
nevičių, o be to... 

Tačiau nebaigiau, susidūręs su jos akimis. Ilgas 

išsisukinėjimas dažniausiai tik dar pablogina. Jau ir 
taip rodėsi, be nebūsiu nuėjęs kiek per toli. 

— Na, gerai, atvežkit... 
— Puiku, Makrickai, ir labai jums ačiū! — ėmė 

dėkoti taip nušvitusi, jog palengvėjo net ir man. 
Tik dabar pr is iminiau Mazurkevičiaus 

reputaciją gimnazijoje, kaip poeto. Ką manai, gali 
būti kokia nors visai maloni staigmena? Bet tuo 
supratau, kad tai tik savęs guodimas — lietuvių lite
ratūroje rrfalonių staigmenų labai retai tepasitaiko. 
Geriausia tad neužvilkinti, iš karto griebti ir atlikti, 
kol nepradėjo drumsti ramybės bei nuodyti taip pasi
ilgstamų poilsio valandų... 

— Žinot, ką? Užvažiuosiu dabar pat, kai tik 
paleis. 

— Jus taip sudomino? — dar labiau prasišvietė 
vargšės našlės akys. 

— Na, tiesą pasakius... 
— Aš jau žinojau, Makrickai, kad jumis galima 

pasikliauti! Šitaip apie jus sakydavo ir amžinatilsį 
Vincas. 

Dar gera, kad Vincas nesusigalvojo pats siūlyti 
man kada nors skaityti — paskui būtų taip nesakęs. 
Bet tuo tarpu mudu privertė krūptelėti ir kone 
nuvirsti nuo kėdučių už nugaros subliovęs 
Kalabrėzė: 

— Lady! Your car all set!! 
— Oh, thank you, Mr. Calabrese. Tai iki pasi

matymo, Makrickai. 
— Iki greito. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo mėn. 27 d. 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Pompano Beach, Fla. 
VYTAUTAS KUTKUS 

YTZITUOJA PIET. FLORIDA 

8 Amerikos lietuviai, kurie skai
to lietuvišką spaudą ir jaučia pa
reigą aktyviai veikti visuomeni
niame gyvenime, dažnai jaučiasi 
ttusivylę, pamatę, kaip daug ne-
sugyvenimo yra mūsų vadovavi
mo siekiančiose veiksniuose. Ne-
juiostabu, kad nusivylę tautie
čiai ima sakyti, kaip dėl tokio 
lietuvių nevieningumo turėtu 
džiaugtis Lietuvos okupantas. 
Tokių minčių suerzinti, jie yra 
pasiruošę pakaltinti mūsų visuo
menės vadovus kuone sabotažu, 
o taip pat ima svarstyti, ar ne
vertėtų jiems visai pasitraukti iš 
visuomeninės veiklos. Tai be abe
jo butų skaudus įvykis lietuvių iš
eivių gyvenime. 
r - T a i p nusiteikęs šis korespon
dentas įžengė į Emilijos Zubrie-
kienės jaukų namelį, kur erdvio
je verandoje rinkosi LB. Flori

dos Auksinio Kranto apylinkės na
riai išklausyti naujo JAV LB 
krašto valdybos pirmininko inž. 
Vytauto Kutkaus pranešimo apie 
Bendruomenės veiklą ir ateities 
planus. Ne taip seniai buvo pasi
keitusios kitų dviejų veiksnių va
dovybės, tad buvo įdomu susipa
žinti ir su žymiausios mūsų or
ganizacijos naujuoju pirmininku 
ir išgirsti jo pranešimą. Svečią 
^m jo žmona pristatė LB Floridos 
apygardos pirm. Kazys Gimžaus-
kas ir pasveikino apylinkės pirm. 
P. Urbutis; jie buvo atvykę iš S. 
Petersburgo su nedideliu pavėla-

Sužinojome, kad naujas pirmi
ninkas nuo savo jaunystės buvo 
aktyvus visuomenininkas, o dar 
labiau veikė išeivijoje. Veikė dau
gely organizacijų, jų tarpe Altoje 

•w Vlike. Būdinga pastebėti, kad 
jokiai srovinei grupei nepriklau
so. Jau iš jo kalbos ir atsakymų į 
klausimus buvo matyti, kad esąs 
didelis lietuviu išeiviško gyveni
mo žinovas, jo gerumų ir blogu
mų prityręs vertintojas, Vytautas 
Kutkus šioje nedidelėje, bet ryš
kioje lietuvių grupėje užsireko
mendavo, kaip padorus, inteli
gentiškas, patriotiškas ir patyręs 

nimas domisi lietuvybe. Tai turė
tų būti .pavyzdys ir kitiems stu-

met įsigyjami "bacheior of sien-1 dentams jų lankomose kolegijo-
ce in nursing", randa laiko bū- se bei universitetuose. 
ti įvairiose valdybose ne tiktai ko
legijoje, kur ji pirmininkė kole
gijos choro, bet taip pat labai ak
tyvi Waterburio lietuvių bendmio 
menėje ir kitose organizacijose, 
dalyvavo IV PLJK ir kitur. 

Labai malonu matyti, kad jau-

Kviečiami visi, galintys aplan
kyti šią gražią parodą. Ji yra 
Aąuiras Hali, Mt. St Mary Colle-
ge, Newburgh, N. Y. (Exit 10 
nuo I — 84.) Paroda bus iki ba
landžio 2 d. 

P. D. 

K N Y G Ų I Š P A R D A V I M A S 
š. M. BALANDŽIO I — GEGUŽES 15 IMTINAI 

Kaip iš sąrašo matysite, kai kurių knygų kainos sumažintos 50% 
Draugas yra perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas Ir da
bar yra reta proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti savo knygyną. 

PAPIGINTAS KNYGAS GALIMA PASIIMTI "DRAUGE" ARBA 
UŽSAKYTI PASTŲ, KARTU PRISIUNCIANT IR PINIGUS UŽ 
JAS. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street Chicago, 1TL 60629 

Knygų išpardavimo proga prašome pirkėjų, oi kiekvieną perkamą 
knygą, kuri bus siunčiama paštu, pridėti 25 centus JAV-bėae (35 centus 
už kiekvieną knygą Kanadai) persiuntimo išlaidoms apmokėti. 

Dlinols gyventojai prašomi pridėti 5% mokesčiams. 

$1.00 

$0.25 

$1.50 

tiškais pagrindais veikiančioje or
ganizacijoje. Gerbėtroškoms šita 
organizacija netinka: jie jos ir ša
linasi. Pirmininkas davė supras
ti, kad asmiliacija skaudžiai pa
lietė lietuvius. Daug jų organiza
cijų užsidarė, dar daugiau užsi
darys, bet paskutinė organizaci
ja, kuri kada nors nustos veikti, 
bus Lietuvių Bendruomenė, nes ji 
turi daugiausia jaunimo. Jiems 
turime padėti, nes jie tęs mūsų 
pradėta darbą. Palikau subuvimą 
su gera nuotaika. 

V. Balčiūnas 

• • 

T I K Y B I N I A I R A Š T A I 
. , Buvo Dabar 

AMŽINAS GYVENIMAS. Psichologinė studija. Kun. J. 
Danielius, 68 psl., 1958 $2.00 $1.00 

AM2INOJI AUKA. Mišios ir jų esme. kun. J. Pikturna, 
200 psl., 1954 7 ! $2.00 $1.00 

AUŠROS VARTAI Kun J. Prunskis 1949 m. Minkšti 
viršeliai, 40 pust $0.40 $0.25 

BAŽNYČIA IR PASAULIS. Ant Maceina. Bažnytinio gy
venimo kaita po II Vatikano Susirinkimo, 157 pusi... $2.00 $1.00 

DIDŽIOJI PADĖJĖJA, Dr. A. Maceina, švč. Mergeles Ma
rijos būties ir veiklos apmąstymas. Tšleido prel. Pr. 
M Juras, Putnam, Conn., 1958 m. 234 psl $3.00 $1.50 

DIEVAS IR ŽMOGUS. PreL Dr. F Bartkus, kan. Dr. P. 
Aleksa, Išleido Prel. K. Vasys Roma, 1953 m. Di
delio formato, 518 psl. $5.00 $3.00 

DORYBES, kun. dr. K. A Matulaitis, MIC, 1932 m. 
••Draugo" spauda, 192 psl $1.00 $0.50 Į 

ENCIKLIKA, Popiežiaus Leono x m . Humanum Genus. 
Apie masonus. Išvertė ir išleido K A. S. 1959 m $0.50 $0.25 

ESU KELEIVIS. Jonas Paskutinis. Tremtinio religines 
mintys, 85 psl -. $100 $0.25 

F ATIMA IR MES, Kun. J. Kuzmickis. Kieti viršeliai ir 
aplankas, 1955 m., 255 pusi. Pilnai supažindina skai
tytoją su Švenč. P. Marijos apsireiškimu Fatimoje. $3.00 $2.00 

GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J. Vaitkevičius. Mąstymai 
kiekvienai metų dienai. I tomas. Kieti viri. 464 pusL.... $5.00 $2.00 

GYVOJI DVASIA Kun. dr. J. Vaitkevičius, n t. Mąs
tymai Gavėnios ir velykiniam laikotarpiams. Kieti I 
viršeliai, 543 pusi $5.00 $2.00 

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metą dienai, UI 
tomas. Velykini* laikotarpis iki Žolinas, kun. dr. J. 
Vaitkevičius, MIC, 622 pusi $5.00 $2.00 

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV 
tomas, nuo žolines iki Advento, kun. dr. J Vaitke
vičius, MIC, 672 pusi. $5.00 $2.00 

IŠGANYMO KELTAS. Filotėja. Kun. dr. K. A. Matulaitis. 
340 psl, 1967 $3.50 $1.50 

JĖZUS KRISTUS PASAULIO IŠGANYTOJAS. Vysk. P. 
Bučys. 1530 m. 574 psl $3.00 $1.50 

KĄ MES TIKIME Kun. P. Celiešius. 195 pusi. $4.00 $3.00 
KELIAS I ALTORIAUS GARBE, J. Vaišnora, MIC. Dievo 

Tarno Ark. Jurgio Matulaičio Beatifikacijos bylos ap
žvalga. 32 psl • $0.50 $0.25 

. . $2.00 $1.00 
Gutauskas 

NEGESINKIME AUKURŲ, Vysk. V. Brizgys $3.00 
PASISEKIMO PASLAPTYS. Dom. J. a Ckautard, O. C. R. 

Knygele turi dar ir antrą pavadinimą — Melskis ir 
apaštalauk •• $0.50 

PAŽVELKIME Į MARIJA PreL Dr. F. Bartkus, Lietuvių 
Saleziečių leidinys, Roma, 1954 m 260 pusL, kie
tais viršeliais. Kaina $3.00 

POPIEŽIAUS ENCIKLIKOS. 1949 metais, Luz leidinys. 
632 pusi. Mi"*-***^ viršeliais • • $3.50 $1.50 
Kietais viršeliais $4.00 $2-00 

PRISIKĖLIMO ŽMONES. Religinio turinio apmąstymai 
Kazimieras Barauskas. Lietuviškos Knygos Klubas, 
1974 m., 223 psl $4.00 $1.00 

PSALMYNAS — PSALMIŲ KNYGA Arkiv. J. Skvirec
kas. 1949 m. Luz leidinys. 224 pusL Kietais viri $1.00 $0.50 

SAULES GIESME, Antaną* Maceina, Šventasis Pran
ciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauk
lys. Išleido prel Pr. M. Juras. 1954 m. 454 pusi. 
Kietais viršel. ir aplanku Telesf. Valiaus. Laimėjęs 
1052 m. "Aidų" mokslo premija. Kiet viri. $5.00 $2.00 
Minkfitais viršeliais. • • ,v $3.00 $1.50 

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniais ir privalo
moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršelis 
dafl. T. Valius. 150 p s t •••••' I2-5*) $!**> 

ŠILUVOS SV, MARIJOS KOPLYČIOS DEDIKACIJA 20 P- $1.00 $0.50 
8V. TERESE VAIKELIO JĖZAUS, Dr. V. Padolakis, 

1927 m. "Draugas", 112 psL $1.00 
ŠVENTASIS AUGUSTINAS, Giovanni Papini, 1366 $3.00 
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Kun. J. Matulaitis. 719 psl. . . $3.00 
TĖVAS PIJUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelia, MIC. Ku

nigų Marijonų Seminarijos leidinys, 1955 m., 152 p. $2.00 
TRISDEŠIMT MEILES ŽODŽIŲ. Vyskupas Vincentas 

Brizgys. Gyvenimo temomis Kristaus dvasioje. Kny
ga tori įžangą ir 30 skyrių. Tinka birželio mėnesiai, 
kuris skirtas Svi. Jėzaus Širdies garbinimui, bet įdo
mi skaityti ir kitu laiku. Liet Knygos Klubo lek*į-
nys. 1957 m. 168 psL * m $L50 $1.00 

$2.00 

$1.00 

$0.50 
$0.10 

$0.50 
$1.50 

$1.50 

$1.00 

VERKIANTI DIEVO MOTINA SIRAKŪZUOSE, Kan. 
Dr. O. Musumed, verte M Pulauskas, MIC. 1957 m. 
108 pusi • 

VYRAI KLYSTKELIUOS. Dr. J. Prunskis. Sis veika
las atskleidžia intymius istorinių žmonių vidaus iš
gyvenimus, sielos kovas ir tikrąjį džiaugsmą, suradus 
gyvenimo prasmę ir amžinųjų liesų žavumą. L. K. 
Klubo leidinys 1962 m. 307 pusi. • • . . $3.00 

VYSK. PRANAS BRAZYS, monografija, 1969 $2.00 

M a l d a k n y g e s 
. Buvo Dabar 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Parengė Kun. Dr. P. Alek
sa. 263 psL $1.00 $0.50 

DIDŽIOJI SAVAITE. lietuvių Kunigų Sąjunga. 244 psl $1.00 $0.50 
MIŠIŲ MALDOS. Lotynų ir Rytų Apeigomis. Paruošė . . 

Kun. K. Matulaitis. 63 psl $0.50 $0.35 
PAMALDŲ VADOVĖLIS 0.15 0.10 
RAMYBES ŠALTINIS. Prel. P. M. Juras. 544 psl. $3.00 $1.50 
TIKIU DIEVĄ Parengi kun. St Yla. 700 psl 

odos imitacija $7.00 $2.50 
odos im. raudonais kraštais • • $6.00 $2.50 

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK. Kun. K. A Matulaitis. 640 psL 
paauksuotais kraštais $3,50 $2.00 
raudonais kraitsis $3.0Q $2.00 

SCENOS V E I K A L A I 

visuomenininkas. Atrodė, kad to-, 
klo žmogaus ir reikėio demokra- S S S S S T S S S ^ r ^ T f ^ 8 T 7S, **! 
t X 1 . . , . . . . „. . KRIKŠČIONYBE LIETUVOJE. Kun. dr. J. Gutausk $2.50 

$1.50 

Waterbury, Conn. 
VIENOS STUDENTĖS 

SURENGTOJI PARODA 

Jau antri metai yra rengiama 
lietuviu tautodailės paroda Mt. 
S t Mary kolegijoj, Newburgh, 
New Yorke. Ją paruošė vienin
telė lietuvaitė toje kolegijoje — 
Ramutė Kemežaitė, 4-to kurso 
studentė iš Waterburio, Ct. Pa
roda buvo net aprašyta Nem-
burgh Evening News, kovo mėn. 
12 d. Paroda vyksta visa kovo 
mėnesį. Parodoje yra išdėliota tau 
tiniais rūbais aprengtos lėlės, kop
lytėlės, kryžius, rūpintojėlis, ge
ležinis vilkas, rugpiūtė, juos
tos, staltiesės, rankšluosčiai ir 
margučiai. Taip pat rodomi gin
taro įvairūs pavyzdžiai. Visa tai 
įdomiai aprašyta minėtame 
amerikiečiu laikraštyje, paaiški
nant rūpintojėlį, Gedimino sap
ną, koplytėles ir margučius. 

Parodą surengusi ir ja besirū
pinanti Ramutė Kemežaitė, šie-

$3.00 

$1.00 

$0.50 

$1.00 
$1.00 

$0.30 

$1.00 

104 puslapiai $400 
KRISTAUS KANČIA. Pagal Dievo tarnaitės Onos Kotry

nos Emmerich regėjimus, surašyta Klemenso Bren-
tano. j liet kalbą vertė J. Ta Imantas iš 15-to leidi
mo. Stebėtinai aiškiai ir smukmenišai surašyti 
vienuolės regėjimai $3.00 

KUNIGAS DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE. M. 
Krupavičius. Knyga tinka kunigams vienuoliams ir 
pasauliečiams, norintiems susipažinti su kunigo 
pareigomis ir jo uždaviniais bei pasauliečiu parei
gomis kunigo atžvilgiu. L K. Klubo leidinys 1961, m. 
720 psl. Kaina $700 

LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 
Lietuviškos Knygos Klubas, 1925 m., 216 pusL $2.00 

MANO KELIAS PRIE ALTORIAUS, Prel. Dr. P. Bartkus. 
Spaudė "Draugo" spaustuvė, 95 psL $1.00 

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. 
L. Knygos Klubo leidinys, 1956 m., 142 pusi. Viršelis 
ir aplankas Jono Pilipauako $150 

MARIJA MUMS KALBA. Kun. J. Kuzmickis. 159 psl., 1954 $2.00 
MARIJOS APSIREIŠKIMAS ŠILUVOJE, Juosas Budsei-

ka, Mig Marianapohs, 1953 m. 46 pusi. $0.40 
MARIJOS SEKIMAS, Tomas Kampietis. Vartė Petras P. 

Cinikas, MJ.C. "Draugo" leidinys, 1964 m. Kieti viri. $L25 
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Marijos apsireiškimu 1917 

m. Fatimoje aprašymas, kan dr. P. Aleksa, 1951, 
Liet Spaudos Draugija. 128 pusL $1.90 $0.50 

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Kun. J. Vaiš
nora, MIC. Lietuvių Kataliku Mokslo Aksdemijos 
leidinys. Roma, 1958 m. Didesnio formato, 445 pusi. 
Knyga yra padalinta į 2 dalis. I-je dalyje: Litur
ginis Marijos garbinimas. Bendruomeninis Marijos 
garbinimas ir Liaudies pamaldumas į Mariją. II-oje 
dalyje: Marijos Vardo bažnyčios. Stebuklingieji Ma
rijos paveikslai ir Marijos šventovės Lietuvoje, ku
rių yra paduota net 52 vietovės $5.00 $2.00 

MACIAU DIEVO TARNĄ. J. Vaišnora. Atsiminimai. Au
toriaus pažintis su Dievo Tarnu Arkiv. Jurgiu Matu
laičių. Tėvų Marijonų leidinys. 1962 m., 31 pusi. $050 $0.25 

MEILES UGNIS. Kun. dr. K. A. Matulaitis. MIC. Spaus-
dė "Draugo" spaustuvė 1961 m. 360 psl •. $4.00 $1.00 

MAŽASIS TOBULYBES KELIAS, R. P. Martin, 146 psl. $100 $075 
MBIJONIERIAUS U2RA8AI. Kun. W Alazandsr, 1921 

190 psl $1.50 $1.00 
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. Juosas Prunskis 

Knygoje yra 31 skyrius, pritaikytas kiekvienai ge
gužes mėnesio dienai Pabaigoje yra Svč. Mergeles 
Marijos Litanija ir kitos reikalingos maldos. Liet 
Knygos Klubo leidinys, 1957 m., 117 pust $1.30 $0:90 

MOTINA IR MOKYTOJA Sv. Tėvas Jonas XXm En
ciklika ("Mater et Magistrą") Si enciklika apie so
cialinio klausimo pažangą krikščioniško mokslo švie
soje. L K Klubo leidinys 1962 m. 114 pusi. $1.50 $0.50 

BAISUSIS BIRŽELIS. J. Naumiestiskis. 3 dramos veikalai 
"Baisusis Birželis", •"Varpinė'* ir "Siaurės Pašvaistė,\ 
Immaculata Press, 1965 m., 238 psl. ..... $3.50 

DIAGNOZE. A. Kairys, 3-jų veiksmų komedija, 150 psl. $1.00 
DU BROLIUKAI. A Kairys. 3-jų veiksmų pasaka. Amer. 

Lietuvių Vaiko Ugdymo Draugija. 1970 m: 78 psl. . . $2J50 $1.75 
CURRICULUM VTTAE, by A Kairys, A Comical tragedy 

in two actą, 87 pages $2.50 $L50 
"LAISVES MEDIS.'' A. Kairys. 4 veiksmų istorinė drama. 

Nemuno leidinys, 1955 m. 120 psL $L08 $.50 
MILŽINO PAUNKSME . Balys Sruoga. Trilogiška istorijos 

kronika. Terros leidinys, 1954 m-, 174psL $2.50 $1.50 
PABUDIMAS. A. Škėma. Drama. Terros leidinys. 1965 m., 

65 puslapiai $1.50 $L00 
SILKINIS BATELS. Keturių dalių misterijos scenai, 

Paulius Glaudei. Išversta ir išsamiais p**«H"fr«»<ft 
aprūpinta. Vyt Bagdanavičiaus, $10.00 $7.50 

ŠVIESA IR ELDORADO. Anat Kairys. 2 scenos veikalai: 
Šviesa, kuri užsidegė — 3-jų veiksmą tragedijėlė ir 
Eldorado — 3-jų veiksmų drama. Terros leid. 1965 m. 
142 puslapiai ,. $3.00. $2.00 

RADVILA PERSONAS. B. Sruoga. Drama, 130 psL . . . . $4.00 $3.00 
SIDABRINE DIENA. Anatolijus Kairys. 3-jų veiksmų ope

retė. 1972 m. 155 psl- u S4JJ6 $3.00 
KARŪNA. A Ksirys, 1974 m., 318 psl $6.50 $5.00 
3 KOMEDIJOS. A Kairys, 1975 m.. 324 pu«L $5.00 $4-50 

JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS, A. Merkelis 510 pusL . . $8.50 $6.00 
KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE. Vysk. V. Brizgys. 

191 psl., 1977, Chicago $4.00 
KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus. Atsiminimai apie arlri-

vysk. J. Matulaiti, P. Karevičių, J. Skvirecką ir vysk. 
P. Bučį ..._ $20z0 

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J., "Laiko" 
leidinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 met. 152 
pus] $1.00 

KOPERNIKAS IR GALUJEJUS, A M. 32 psl. $0.15 
KOVOS METAI DEL SAVOSIOS SPAUDOS, Redagavo 

Kun. Vyt Bagdanavičius, MIC, Petras Jonikas, Juo
sas švaistas Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenes Chi-
cagoa Apyg. leidinys, Išleista talkininkaujant Liet 
Knygos Klubui. Autoriai: K. J. Avižonis, kun. V. J. 
Bagdanavičius, MIC, prof. V. Biržiška, K J. Čegins
kas, D. Lipčifitė Augienė, Dr. J. Matusaa, Dr. J. 
Prunskis. J. Sangaila, Vyt. Sirvydas, Dr. V. Sruogie
nė. Viršelis dail. Jono Pilipauako, 1959 m. 367 psL . . $5.00 $2.00 

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE, V. Bagdanavičiua. 
Tautosakinė ir teologinė studija I d. 262 psl $3.00 $2.00 

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE, Vyt Bagdanavičius, 
H knyga 357 pusL »- .. - $5.00 $3.00 

CHICAGOS LIETUVIŲ METRAŠTIS, "Nemuno"' leidi
nys. Redagavo A. Vilainis Šidlauskas 244 psl $3.50 $2.00 

t-EETUVOS ISTORIJA. V. Daugirdaite - Sruogienė, 
406 pust $6.00 54J0 

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininkų pasisakymų rinki
nys. Redagavo dr. Juozas Prunskis. Aplankas daiL 
Jono Pilipauako. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 
Chicago, 1958 m. 352 psL $3.50 $1.50 

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA JAV. Red. Br. Kviklys. 64 psl., 
1976, Chacago $1.00 $0.50 

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS. Paroda 74, 82 psl., 1975, 
Chicago .... „ $3.00 $1.50 

LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ IŠEIVIJOJE PARODA 72. Red. 
A. Kezys, S.J. 92 ppsl., 1972, Chicago $3.00 $1.50 

LIETUVOS MIŠKAI IR JŲ LIKIMAS. A. Rukuiža. 59 psl., 
1963, Chicago - $1.00 $0.50 

LIETUVOS POLICIJA. Red. A. Bagdonas. 436 psl., 1974, 
Chicago $5.00 $3.00 

LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS. V. Daugirdaitė-
Sruogienė. 261 psl., 1975, Brooklyn $6.50 $3.50 

MANO PASAULĖŽIŪRA. Red. dr. J. Prunskis. 352 psL, 
1958, Chicago $3.50 $1.50 

MAŽOJI UETUVA. 1958 m. 327 psl $3.00 $2.50 
METRAŠTIS 1950-1954. Red. T. dr. L. Andriekue, O.F.M., 

221 psl., 1£49, Boston .._ $2.00 $1.00 
MEILE DVIDEŠIMTAME AMŽIUJE. P. Maldeikis. 273 p. $5.00 $3.00 
MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS, P. Maldei

kis. Atspaudas iš L.K. M. Akademijos Metraščio II to
mo 1966, 142 psL, minkšti viršeliai $2.50 S1J50 

MYKOLO KRUPAVIČIAUS ATSDflNIMAL 1972 m. 364 p. $10.00 $4.00 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva, MJLC. Tėvų Ma

rijonų 50 metų veikla Amerikoje. Spaudė Draugo 
spaustuvė, 1964 m Minkšti viršeliai $3.50 

NEGESINKITE AUKURŲ. Vysk. V. Brizgys. Šeimyninio 
gyvenimo jautrios problemos. 211 psl,, 1959, Brooklyn $2.00 
Kietais viršeliais $4.00 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA STATANT. R. Skipitis. 
Atsiminimai 1918-1926 m. Lietuvos gyvenimo vaizdai 
ir įvykių aprašymas. Išleido knygų leidykla Terra 
1961 m. 440 pusL Kieti viri. $5.00 

PADANGIŲ Trrer-TAT Kun. Pr. Vasaris. Turinys: Padan
gių mechanika, planetos ir žvaigždės. Autoriaus lea-

Savo Dabar ^ j y , 1M2 m. Australijoje. Minkšti viršeliai 74 pusL $1.30 
PANEVĖŽYS. Redagavo Juozas Masilionls ir redakc ko

misija. Monografija. Išleido Panevėžiečių Klubas, 
$2.00 minkštais viršeliais - $6.50 
$0.75 PIETINĖ LIETUVA. Grigaliaus Valavičiaus 1959 metų girių 

aprašymas. Redegavo V. Žemaitis. Chicago 1964 m. 252. 
pusi. . kieti viršeliai $3.00 2.50 

minkšti viršeliai $2.00 $1.50 
PIRMIEJI JĖZUITAI VILNIUJE. Kun. dr. J. Bičiūnas. 

$2.00 $.50 

sa 
$100 
$0.50 

._ SS 

$1.50 

%m 
$2.0C 

$L50 

*3.00 

$1.0u 

$4.00 

ISTORIJA - FILOSOFU* - MOKSLAI 
- Buvo 

APVAIZDOS SKIRTUOJU KELIU. Marijonų vienuolijos 
leidinys. 37 psL, 1977, Chicago $3.00 

ARKIMEDAS, Didysis graikų mokslininkas. S. Antanaitis. 
183 psl., 1965, Roma _ . . $2.00 

ATE1T11NKŲ KELIU. Red. St Barzdukas. 214 psL, 1977 $2.00 
ATŽALA. Cicero Aukšt. lituanistinės mokyklos metraštis. 

80 psl, 1061, Chicago _ $L25 
BAŽNYČIA IR PASAULIS. A Maceina. 157 psL, 1970, 

Chicago . . _ $2.00 
BRONIUS KAZYS BALUTIS. Gyvenimas ir darbai. V. Sir

vydas. 128 psl.. 1951, Sodus $1-50 
BŪKITE SVEIKI. Sveikatos patarimai Dr. S. Biežis. 190 

psl., 1953, Chicago $2.00 

Dabar 

$1.50 

$1.00 
$1.00 

$0.75 

$1.00 

$0,75 

$1.00 

$1.00 

$1.90 

32 psl., 1965, Chicago $1.50 
PORTFOLLIO 66. A. Kezys, S.J. 64 psl., 1966, Chicago $2.00 
RAUDONASIS SIAUBAS, Sabik-Vogulov. Vertė A. V., 

išleido 1953 m. "Dobilas", 103 pusL $1.25 
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE, Alf. šeš-

plaukia. Atspaudas iš K. M. Akademijos Metraščio 
m t. 133-220 psl $2.00 

SIENŲ KLAUSIMU. Srity tarp aaltijos ir Juodųjų Jūrų. 
Inž. V. Žemaitis. Chicago, 1960 m. 122 pusi. , $2.00 

SAVANORIO IR KONTRAŽVALGYBININKO ATSIMINI
MAI Juozas Demereckis. 200 psl., 1976, Chicago $4.00 

SAULIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA. J. Matusas. 277 psl., 
1966, Sydney $4.00 

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton Sheen — išvertė 
Kun. J. Karalius, išleido L. Knygos Klubas, 1952 m. 
174 pusL $2.00 

TANNENBERG 15 July 1410 C. R. Jurgėla.104 psl $2.00 
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J. Danielius. Peda-

gogmė studija tėvams. 80 psl., 1958, Roma $1.50 
VARDAI IR VEID AL Mūsų kultūros istorijoje nuo Mažvy

do ligi Skirecko. Stasys Yla. Lietuviškos Knygos Klu
bas. 1973 nv, 345 psL $6.00 

VISŲ ŠVENTŲJŲ PARAPIJA. P. Abelkis. 310 psl., 1956, 
Chicago $5.00 

VYSKUPAS P. BRAZYS. Asmuo, mintys ir darbai. 87 psl., 
1(969, Brooklyn $2.00 

VYSKUPO P. BŪCIO ATSIMINIMAI 
I dalis. 320 psl., 1966. Chicago $3 50 
H dalis, 284 psl., 1967, Chicago $3.50 

ŽMONIJOS LIKIMAS SV. JONO APREIŠKIMO KNY
GOJE. Kun. V y t J. Bagdanavičius, L Knygos Klu
bo leidinys, 1953 m., 406 pusL $3.50 

ČIKAGOS LEETUVTŲ OPERA. Pirmasis dešimtmetis. Iš
leido Čikagos Lietuvių Opera. 71 psl., 1967, Chicago $2.00 

DABARTIES SUTEMOSE, Br. Zumeris, žvilgsnis i da
barties laikotarpi krikščionybės šviesoje, 187 psl. .... $2.50 

DIDYSIS INKVIZITORIUS, A Maceina. Dievo ir žmogaus 
santykiai pasaulio istorijoje. Išleido '*Vsnta" 1960 m., 
221 puslapiai • - . . . . . $*50 $1.00 

DR. KAZYS DRANGELIS. Gyvenimas ir darbai. K A. Gir-
vilas. 214 psl., 1971, Chicago $3.00 $1.00 

EL IMPERIO DEL GENOCIDIO. C. Vera*. 133 psL, 1954, 
Buenos Aires $L00 $0.50 

raSTORY OF LJTHUANIA. Dr. Joseph B. Končius, 142 p. $3.00 $1.50 
INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS. Kun. V. Bagdanavičius. 

50 psl., 1970, Chicago $300 $1.00 
IS SUTEMŲ Į AUŠRA, R. Ramūnas, 453 psl., 1967 

Toronto l $8>.00 $3.00 
JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir 

gražaus elgesio menas, 1954 m.. 104 pusL $1.25 $0.96 
JUOZAS PAUTTBNTUS, Ignas Šlapelis, Studija apia me

ną ir Juozo Psutienians kūrybą. Lietuvių ir sagių 
kalbomis. Virš 20 J. Pauttemaus Pieštų paveikslų. 
Didelio formato. Teksto 87 pusL L. Knygų Klubo 
leidinys, 1955 m. Kisti drobiniai rirsatei . . . . . . . . $5.00 $3J0 

$0.75 
$1.00 

$0:50 

$1.50 

$1.50 

$3.00 

$2.00 

$1.00 
$1.00 

$L00 

$2.50 

$2.50 

$L0O 

$150 
$1.50 

$L0O 

G R O Ž I N I A I R A I T A I 

ABRAOMAS IR SŪNUS. A. Baronas. Premijuotas roma
nas. 208 puslapiai $4.50 

AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. EUeraSčiai. 
Liet. Kygų Klubo leidinys. 1956 m., 70 pusi $1.00 

AIDAI IR SESfiLIAL V. Kavaliūnas. Premijuotas roma
nas. Žmogiškos sielos išgyvenimai 234 psl $5.00 

ALIJOŠIAUS LAPAI. Dr. S, Aliūnas. Humoristiniai ei
lėraščiai, 87 psl. 1975, Chicago $2.25 

ALKANA KELIONE, Kazys Bradnaa, 115 psl $6.00 
ALKANA ŽEME, St. Šukytė (1967) $2.00 
BALTAS D3VOS MEDIS, Danguolė Saddunaite, eilėraščiai, 

1977, Liet. Rašyt, draug, premijuota knyga . . $5.00 
AMAZONES DŽIUNGLĖSE. Jose Austssio Rivera.. Roma

nas, Liet. Knygos Klubas, 1974, 355 psl. $6.00 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Utsraturmiai reportažai. A V? 

lsinis. Nemuno leidinys, 1953 m. 163 psl $2.00 
ANNA KARENINA, I ir II tomas, L N. Tolstojus. Var

tė Pr. Povilaitis, 1954 m. 440 pusi. $4.00 
ANNA KARENINA, m ir IV tomas. L. N. Tolstojus. 

Vertė Pr Povilaitis. 1954 m 384 pust. $3.75 
(Nukelta į 5 psl) 

$2.00 

$0.50 

$2.00 

$1.00 
$5.00 
$1.00 

$4.00 

$100 

$1.00 

$3.00 

$2J9 



Mūšy kolonijose 
Lovvell, Mass. 
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 

Lietuvos neprMausomybės mi
nėjimą Lowellyje šįmet ruošė 
D L K V Lietuviu klubas ir §v. 
Juozapo parapijos klebonas, Icun. 
Jonas 2uromslkis. Vasario 17 d. jis 
pradėtas iškilmingomis pamaldo
mis parapijos bažnyčioje, kuri bu 
vo pilna žmonių. Pirmąjį suolą 
užpildė tautiniais rūbais pasipuo
šusios moterys. Kun. Žuromskis 

SVARSTYKLES 
Vienoje Kopenhagoje šaunioje 

užeigoje svarstykl ių kontrolie
rius tuojau pastebėjo, jog mo-

s v o r į Nedelsdamas kontrolie
rius pasiruošė sureguliuoti svar
stykles . Tuo metu uždusęs pri
s istatė šeimininkas ir sušuko: 

t e n j skyriuje svarstyklės rodo r N e u e s k i t ! Jūs norite mane el-
kilogramu mažesni, negu dera, Ige** paleisti"... jm. 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
G R O Ž I N I A I R A Š T A I 

(Tęsinys iš 4-to puslapio) 

Buvo Dabar 

Kafca Ei. Vasyliūnienė 

pasakė pamokslą, gražiai pami
nėjęs Lietuvos istorinę praeitį ir 
jos sunkią padėtį dabar. Po pa
maldų bažnytinėje svetainėje įvy 
ko minėjimas, kurio technišką 
dalį atliko Malvina Nbrkūnienė, 
vadovė, ir jos padėjėja Stefa Ka-
peckienė. iKlebonas atidarė minė-1 
jimą. Kelis žodžius tarė vadovė 
Norkūnienė. Pagrindinė kalbėtoja 
buvo Elena Vasyliūnienė. Jos te
m a buvo "Mūsų tautinės šaknys". 
Prelegentė nurodė čia gimusiųjų 
ir atvykusiųjų lietuvių lopšį-fkai-
mą. Kaime išsilaikė mūsų kali
ką, kaime gimė mūsų liaudies 
daina, kaime gimė mūsų tėvai ir 
protėviai. Kaimas davė mums 
mūsų pirmąjį prezidentą ir uni
versiteto profesorius ir visą mūsų 
kafcūrą, Prelegentė palietė mūsų 
jaunimo sąlygas čia siekiant moks 
lo ir ragino siekti aukščiau, ne
užmirštant mūsų lietuvybės. 
Klausytojais buvo jau čia gimę 
lietuviai, kurie su malonumu šios 
paskaitos klausėsi. Po paskaitos, 
kuri susilaukė ilgų katučių, Mal 
vina Norkūnienė solo atliko dvi 
dainas "Pražydo pirmos žibuok
les" ir "Kur bakūžė samanota". 

Vaišės 'buvo suruoštos ponių. 
Ačiū vadovei Malvinai Norkū-
nienei ir jos padėjėjai Stefai Ka-
peckienei už gražiai praėjusi BU" 
nėjimą. Ačiū klebonui kun. Jo
nui Žuromskiui už jo globą. 

Cambridgc Mass. 

ANAPILIO PAPĖDĖJE, Karele Pažėraitė. Romanas. Lie
tuviškos Knygos Klubas, 286 psL .. $500 

ANGLŲ NOVELE. Sudarė P. Gaučys. Hl. 1974 m. 459 p $3 50 
. W l f t 54 m- 252 pusi Kietais viršeliais $3 00 
ANT AUKURO LAIPTŲ. J. Augustaitytė-Vaičiūnienė. Ei-' 

leraičiai. 112 psl. 1961, Chicago $300 
AUKSINE SĖJA, Anatolijų. Kairys. Poezija. Nemuno 
A T r i ^ y " - 1 9 5 4 "^ M P"81- Di<ieUo formato $100 
AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai, 195(K 
* ™ 2 ? et* K n y » o s E u b o leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.25 
AUKSO ŽĄSIS, Birute Pūkelevičiūtė. Pasakišk* trijų 

veiksmų komedija. lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys 1965, 159 pusL, minkšti viršeliai $2 00 

S ^ ^ ? 1 8 h. S u t e m a Eilėraščiai. 82 psl , 1972, Chicago $3.50 
BALTAS MENULIO MIESTAS. A. Kadžius. EilėraSčiaL 

72 psl.., 1975, Chkago $3.00 
BARAKAS. Paeo Lagerkvist. Chicago, 1952 m. 212 psl. $2.25 
BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenknai. "Lai

ko" leidinys, 1955 m. Buenos Aires, 215 pusi. .. $2 00 
BREKŠMES NAŠTA, Jurgis Gliaudą. Romanas. Lietuvis 

kos Knygos Klubas, 384 pusi. $6 00 
BROLIAI DOMEIKOS. Liudas Dovydėnas. Terros leidi

nys, Chicago, 1952 m. 260 pusi $2 50 
DAILININKO ŽMONA, Juozas Tininis. Romanas. Lietu

viškos Knygos Klubas. 218 psl $500 
DEBESYS IR PROPERŠOS. Petras Melnikas. 292 psl. " $600 
DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas A. 

Baronas. 1952 m. Chicago. UI.. 260 pusi $125 
DIENA NAKTm. J. Kėkštas. Eilėraščiai. 62 psl., 1947, 

Buenos Aires . $0 70 
DRAMBLIO KOJOS, P. Babickas. Mes paaukojame Tė-

vynei savo kojas, kad tik nelenktų niekam Lietu
va galvos. Tinka paskaityti visokiomis progomis. 
120 pusi. 5300 

DETALES, Aid. Baužinskaitė (1968) $2.00 
GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antanas Venys. Eilėraščiu rin

kinys. Nemuno leidinys. 1955 m. 64 pusi $1.00 
ETAPAI. Eilėraščiai. J. Kėkštas. 142 psl., 1#53, Noerd 

lingen $3JOO 
GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys Lietuvių 

Knygų Klubo leidinys, 1954 m. 218 pusi $2.00 
GIMDYTOJA, Prancois Mauriac, Prancūzų Akad. narys 

Nobelio premijos laureatas. Verte A. Vaičiulaitis. 
Terros leidinys, 133 pusL $1.75 

GINTARO TAKAIS. J. Narūne. Lietuvos vaizdai eilėraš
čiuose. Knygoje daug iliustracijų bei Lietuvos vaiz
dų. 64 pusi. $1.80 

GIRIŲ SARGAS. Apysakos. Erlenas. 210 psl., 1973, Mel-
bourne $3.00 

GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertas. Auto
rius piešdamas margą didmiesčio gyvenimą, ryš
kiais brūkšniais parodo jo tikrovę su visomis gero
mis k" blogomis savybėmis. Lietuviškos Knygos Klu
bo leidinys 1964 m. Minkšti viršeliai, 242 psl $2.50 

GYVENIMO VINGIAIS L Dr. P. Kalvaityte - Karveliene. 
Autobiografiniai atsiminimai. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1983 m Minkšti virš. 360 pusi $3.50 

GYVENIMO VINGIAIS, H, dr. P. Kalvaitytė-Karvelienė 
Autobiografiniai atsiminimai, U d., 207 psL $2.50 

GUNDYMAI Apysaka. J. Gailius. 143 psl., 1957, Buenos 
Aires $2.00 

HESTERA. Romanas, V. Kavaliūnas. 121 psl., 1974, 
Chicago $4.50 

ĮKAITĘ VILNIAUS AKMENYS. Premijuotas romanas. J. 
Kralikauskas. 186 psl., 1979, Chicago $5.00 

ĮLŪŽĘ TILTAI Pranas Naujokaitis Romanas. "Nidos", 
klubo liedinys, 1961 m. Minkšti viršeliai, 194 psl $2J50 

IŠTIESTOS RANKOS. Svarstymai apie žmogų ir jo buitį. 
J. Gailius. 135 psl., 1973, W. Bridg ord $500 

ITALIJOS VAIZDAI. Premijuota. A. Vaičiulaitis. 94 psl., 
1949, Stuttgart $0.70 

JO SUŽADĖTINE. Premijuotas romanas. J. Švaistas. 394 
psi., 1959, Chicago $4.00 

KADUEeiAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė P. Neve-
ravičras, n tomas. 383 pusi. Išleido "Nemunas" .... $3.00 

KAIMIEČIAI — Pavasaris, m tomas. Verte Neveravi-

$1.50 

$0.50 

$2.00 
$2.60 
$2.00 

$1.00 

$0.50 

$0.50 

$1.00 
$2.00 

$1.50 
$1.7* 

$1.0C 

$2.00 

$1.9* 

$2.00 
$4.00 

$1.00 

$0.30 

$2.00 
$1.00 

$0.50 

$2.00 

$1.00 

$1.25 

$1.25 

$2.00 

$1.00 

$1.50 

$1.50 

$1.00 

$2.00 

$4.00 

$L50 

$2.50 

$0.35 

$200 

NEPRH0LAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

•Lietuvos neprHdausomyfeės mi 
nėjimas Šįmet įvyko bažnyčioje. 
Pamaldos, kurias atnašavo pa
rapijos klebonas fcun. Simeonas 
Saulėnas, buvo pradėtos giesme 
"Neapleisk Aukščiausias". Komu 
nijos metu smuikininkas Iz. Vasy-
l i šnas scflo pagrojo smuiku Ave 
Marija Gounod ir Vytenis Vasy-
lionas atliko porą Bacho kūri
niu. Pabaigoje buvo pagiedotas 

Lietuvos himnas. Nekalto Prasidė
jimo parapijos klebonas pasakė 
patriotini pamokslą, pabrėždamas 
kad Lietuva turi teisę nepriklauso
mai egzistuoti ir už tą teisę ko
voja. Pamaldų metu rinkliavoje 
buvo surinkta 220 dol. Pinigai 
paskirti Lietuvos reikalams, 

BAŽNYTINIS BIULETENIS 
LIETUVOS TARNYBOJE 

Nekalto Prasidėjimo parapijos 
biufletenis dažnai skiria vietos lie
tuvybei bei tėvynės Lietuvos ne
priklausomybės reikalams. Ilgesnį 
laiką biuletenyje ėjo straipsniai 
apie lietuvių kalbos reikšmę, jos 
kilmę ir grožį. Dabar spausdina 
ma straipsnis liečiąs Lietuvos ne
priklausomybės reikalus. Nušvie
čiama Lietuvos padėtis ir pastan
gos nepriklausomybei atgauti. Tai 
Mebono Simeono Saulėno nuo
pelnas. 

fius. 392 pusL Išleido "Nemunas" $3.50 
KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Verte F. Neveravi-

ema. 392 pusL Išleido "Nemunas" .._ $3.50 
KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ Dvi apysakos. J. Gailius. 128 psl. 

1954, Chicago - $1.25 
KARALIAI IR BULVES. Liudas Dovydėnas. Stilizuotos 

pasakos. L i e t Knygos Klubas. 1973 m.. 211 psi $4.50 
KIAUROS RIEŠKUČIOS. A. Musteikis. Romanas. 250 psi. $4.50 
KELIONE. A Tyruolis, 128 psl $1.25 
KETURIOLIKA ŠIMTŲ ĮVAIRIAUSIŲ JUOKŲ. J. Rat-
kus. 224 psl., 1942, Harrison $3.00 
KAROLIAI. Guy De Maupassent Novelės. 278 pusi N $2 50 
KON-TIKI, Thor Heyerdel 18 norvegu kalbos vertė Sta

sys Vainoras. Terros leidinys, 1954 m. 416 pusi $3.75 
KRAŽIŲ SKERDYNSfi, II d. J. Marcinkevičius. Istorinis 

romanas. 320 psl., 1955, Chicago $3.00 
LAIPTAI J TOLUMAS. Liudas zelkus. Romanas. 1954 

m. 242 pusi $2.50 
LAIŠKAI DIEVUI, Dang. Sadunaitė (1970) $2.00 
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI. Jurgis Gliaudą. Pre

mijuotas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas, 273 
pml_ $4.00 

LIETUVIŠKOS PASAKOS, Dr. J. Balys, 307 psl. Hl. 1976 $2.50 
LIETUVIŲ APYSAKOS, Hermann Sudemian, s tarte V. 

Volertas, 132 psL $300 
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Redagavo 

Bernardas Brazdžionis. I dalis. 49 autorių kūriniai. 
Liet. Knygos Klubo leidinys. 607 pusL 1957. m $7.00 

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J. Aisti* 
kr A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, viri 150 poetų ku
rinių. 110 paveikslų, gražus kieti audeklo viršeliai. 

1952 m. Liet. Knygos Klubas. Chicago, Hl. 832 pusi. $6.00 
LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE, antologija (1971 

m.) Redegavo K. Bradūnas $13.00 
1959 m $100 

LŪŠIAI. Jeronimas Ignatonis. Romanas. Autorius prie* 
skaitytojo akis pastato naują žmogų, praėjusio karo 
išdavų išmestą už įprastosios ribos ir nejaukiai išgy
venantį dvasinį lūžį. Išleido Lietuv. Knygos Klubas 

LUKSIUJAI. Antanas Giedrius. Tai autoriaus gimto
jo kaimo istorija. Čia sunku atskirti, kur baigia
si realybė ir psasideds nesaką 231 psl $2.5" 
1963 m. Minkšti viršeliai, 301 pusi $3.00 

LYRIKOS KRAITIS. Juozas Mikuckis. Terros leidinys. 
1954 m. 180 pusi. . . - $2.50 

MANO LAIMES IR NELAIMES LIETUVOJE IR AME
RIKOJE. Juozas Katkus 231 psl. $3.80 

$1.50 

$1.50 

$1.50 

$0.75 

$2.00 
$2.00 
$0.95 

$2.00 
$1.9* 

$2.50 

$2.00 

$1.90 
$1.00 

$2.0D 
$1.00 

$1.50 

$3.00 

$3 00 

$1000 
$0.50 

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

MARIJOS ŽEME, lietuvių poetų Marijos eilių vainikas. 
Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Mariją. 
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršeliai, 63 pusi. 
1959 m. . , $1.00 

MARTYNAS FIERRO, autorius Jose Hernandez, išvertė 
Antanas Vllūtia. Si populiari didžiojo argentiniečio 
epiko poema, yra išversta j keletą Europos kalbų. 
Cia tos poemos I dal. ir yra vertimas j lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, "Laiko" spaustuvėje, 
1958 m 82 pusi $1.50 

MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE, J. Kralikauskas $6.00 
MEDINIS ARKLYS. E. AVilliams. Nacių karo belaisvio 

prisiminimai. 189 psl.( 1952, Brooklyą . . , , $2.00 
METLft TRIKAMPY, Renė Rasa. Romane, vaizdžiai pie

šiamas surizges dviejų šeimų gyvenimas, staigiais 
netikėtumais ir jausmais, tai vėl lygus, kaip upelio 

vanduo, 219 psl $3.00 
MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Daino

ra Daunoraite. Londonas. 1954 m. 154 pusi $1.60 
MĖNESIENA. A. Baronas. Romanas. 202 pusi. $2.50 $1.90 
METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. Lyrikes rinktinė. 

Liet. Knygos Kl. leidinys. Minkšti viri., 176 psl $3.00 
MIGUEL MANARA. O. V. Milašius. 94 psl $4.00 
MTNTJANAS. Poema. S. Z. Ladėnas. 64 psl., Chicago $1.00 
NEMUNO SŪNŪS, romanas, Andrius Valuckas, U to

mas, 1956 m 430 pusi $4.00 
NARSA GYVENTI. Romanas. J. Gliaudą. 310 psl., 1978, 

Chicago $6.00 
NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA. Birutė Pūkelevičiūtė. Pre

mijuotas romanas. Liet Knygos Kl. 1974 m., 355 p. $4.50 
NUSIDĖJĖLE. Kardė Pažėraitė, apysaka, II laida, iš

leido Australijos Lietuvis, 1952 m. $2.00 
NUSIKALTIMAS IR BAUSME. F. M. Dostojevskis. Ver

tė J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. 
Išleido Nemunas 1952 m. antrą leidimą. I-mas to
mas 302 pust $3.00 
U-ras tomas 256 pusi _„... $2.50 
UJ-čias tomas 300 pusi $3.00 

O, TOS DIENOS 36 psl. $0.50 
ORA PRO NOBIS. Jurgis Gliaudą. "Draugo" premijuotas 

romanas. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 448 p. $4.00 
OŠIANČIOS PUŠYS, Halina Didžiulytė-Mošinskienė. No

velės. 176 psl _ $2.50 
?ADANGESE, J. Sakalas ir Dasaitis, 125 psl $L00 
PAGAIRE, J. Gliaudą, 270 psl. QL 1975 m. $4.50 
•>ASAGA IR VYŠNIOS, Alb. Baranauskas. Eilėraščiai. 

64 psl f "*' $2.00 
PAS AKĖČIOS, A. Giedrius. 34 autoriaus ir 3 Krylovo 

pasakėčios. Lietuviškos Kn. Klubo .leidinys 1959 m. 
Minkšti viršeliai. 176 pusi $2.00 

PASAKOJIMAI Rinktinės novelės. A. Vaičiulaitis. 344 psl. 
1955, Noerdlingen '....' $4J00 

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 

PASLĖPTA ŽAIZDA. Romanas. P. Orintaitė. 222 psl., 
1955, Chicago 1 $2.00 

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, nove
lės. Liet. Knw?os Klubo leidinys 1954 m.. 176 pusi. $250 

PAPARČIO VĖDUOKLE. Eilėraščiai. B. Auginąs. 62 psl., 
1956, Chicago $1-50 

PER KLAUSUČIŲ ŪLYTELĘ. Apysaka. L. Dovydėnas. 
176 psl., 1952, Brooklyn ., $2-20 

PERLOJOS RESPUBLIKA. Romanas. J. Gliaudą. 373 
psl., 1979, Chicago $700 

GETŲ 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 noveles, Peru — 5 
novelės; Urugvajaus — 7 novelis; ir Venecuelos — 
4 novelės. Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina 
skaitytoją su .autoriais, kurių yra net 41. Perskaitę 
šią knygą būsite jau gerai susipažinę su Pietų Ame
rikos rašytojais. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 
480 puslapiai .'.'...' 

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J T-rnkaus novelių rinkinys: Velnio bala, Dubinėlis, 
Pasitikėjimas; Tėviškė, Pirmasis rūpestis, Armoni
kėlė, Žmogus ir šuo, Draugai, Krikštynos, Paminklas, 
Tavo rankos švarios, Pabėgėliai, 2ali velniukai k* Pa
saulio dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas deJL Viktoro Petravičiaus. l i e t . Knygos Klubo 
leidinys, 1951 m. 214 pusi $2.00 

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

PLAUK, MANO LAIVELI. Petras Sagatas. Eilėraš 
čiai 1962 m. Minkšti virš., l l lnus l $2.00 

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

PO DAMOKLO KARDU. Romanas. A. Kairys. 223 psl 
1978, Chicago $5.00 

POILSIS ANT LAIPTŲ. Eilėraščiai. Vytautas Karosas. 
88 psl., 1969. Chicago • * • 

PO VASAROS, Vitalija Bogutaitė, 94 psl., $4.00 
PO RŪSČIUOJU DANGUMI. Novelės. L Šeštokienė. 67 

psl., 1948, Weilheim-Teck $0.40 
PRAGARO VYRESNYSIS, Vytautas Volertas. Premijuo

tas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas. 273 psl. . 
PRO VYŠNIŲ SODĄ. VI. Šlaitas (1973) 6 * psl 
RUDENS SAPNAI, Kotryna Grigaitytė. Drauge premi

juotas poezijos rinkinys. Liet. Knyg. Klubo leidinys 
1963 m., 80 pusi 

RUDENYS IR PAVASARIAI. A. Baranauskas. II d. 346 p. $6.00 
RUDENYS IR PAVASARIAI HL Apysaka. A. Baranaus

kas. 389 psl., 1978, Chicago $8-00 
SAPNŲ PĖDOMIS. Eilėraščiai. V. Kazokas. 64 psl. 1953, 
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$2.50 
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$1.00 

$1.50 

$0.75 

$1.20 

$5.00 

$4.50 $2.00 

3ERK3N0 SIDABRAS. Mykolas Vaitkus. Poezija. Lietu
viškos knygos klubo leidinys. 1965 m. Minkšti virš., 
86 pusL $1.50 

SILKINIS BATELIS. Misterija. P. Claudel. 420 psl., 1965, 
Chicago $10.00 

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaitė. Lyrikajliust-
racijos M. šueikio. 1950 m., 96 pusi. $1.50 

ŠVENTIEJI AKMENYS, Faustas Kirša. Didaktiniai eilė
raščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Išleido prel. Pr. 
Juras, 1952 m. 116 pusi $2.00 

ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, Marius Katališkis. Pasako
mai. 356 pusi. Išleido Knygų leidykla Terra 1963 m. 
Kieti viršeliai $5.00 

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

TAUTVILĄ. Juozas Kralikauskas. Romanas. Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1973 m., 205 psl $4.00 

TILTAI IR TUNELIAI, jaunųjų išeivijos poetų antol. 
(1969) $2.00 

TOMAS NIPERNADIS. Aujrust Gailit, vertė H. K, Ter
ros leidinys, 1952 m. 315 pusi $2.50 

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 

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

UGNIES PARDAVĖJAS. Eilėraščiai. B. Rukša. 95 ppsl., 
1952,, Toronto $1.00 

UPE TEKA VINGIAIS, Vytautas Volertas. Romanas. 
Liet. Knygos klubo leidinys, 1963. Minkšti viršeliai. 
332 pusL _ $350 

UPE Į RYTUS. UPE Į ŠIAURE. Kazys Almenas. Roma
nas. Lietuviškos knygos klubo leidinys, 1964 m. 
H tomas. 325 psl. Minkšti virš $3.00 

UŽKANDIS, Jurgis Jankus, novelės (1973) $4.50 
UŽRŪSTINTI DIEVAI J. Neverdauskas. 111 psl., 1949, 

Montreal $1.00 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, "Draugo" 

spauda, 219 pusi $2.25 
VAKARAS SARGO NAMELY, A- Vaičiulaitis. Pasako

jimai, apsakymai $4.00 
VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS, Jurgis Blekaitis. 

Eilėraščiai. Terros leidinys 1954 m $1450 
VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 

Antrasis leidimas. I tomas, 1956 m., 382 pusi $3.50 
VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Vikt. Kamantauskas. 

Antras leidisas. n tomas. 1957. 216 pusi $2.00 
VARGDIENIAI. Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitia 

Antrasis leidimas, m tomas, 1957 m., 316 psl $3.00 
VARGDIENIAI. Victor Hugo, vert: Vikt. Kamantaus

kas. Antras leidimas. IV tomas, 1957 m., 350 psl $3.50 
VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 

Antrasis leidimas. V tomas, 1957 m., 382 psl $3.50 
VASAROS MEDŽIUOSE, Dang. Sadunaitė (1961) $1.50 
VEIDU PRIE ŽEMES. Kotr. Grigaitytė. Novelės. 204 ppsl. $2.00 $1.50 
VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grincevičiaus ne

įtikėtinos istorijos Išleido Liet. Knygos Klubas. 1953 
m. 132 pusi '. $1.50 

VTENA PASAULYJE, Danutė Brazytė-Bindokienė. Roma
nas. Lietuviškos Knygos Klubas. 265 psl $3.50 

VIENIŠI PASAULIAI, Alė Rūta. Romanas. Lietuviškos 
Knygos Klubas. 265 psl $3.50 

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS. Romanas. A. Vienuolis. 2j9l psl. 
1957, Chicago $3.00 

VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE, Gražina Kri-
vickienė-Gustaitytė. Lietuviškos Knygos Klubas. 
384 puslapiai $5.00 

VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 49 psl $1.00 
VYNUOGES IR KAKTUSAI. Julija Svabaitė. Poezija 

Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1963 m. Minkšti 
viršeliai, 96 pusi $2.00 

VIŠČIUKŲ ŪKIS. Satyrinė komedija. A. Kairys. 91 psl, 
1964, Chicago 

VTTOLIO RAUDA. Poema. J. I. Kraszewski. 286 psl 
1977, Chicago 

2D2ŽB3BOS. Eilėraščiai. L. Gira. 96 psl., 1921, Kaunas . . 
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje, 

A. Vilainis, 1952 m., Chicago, EI., 132 pusi $1.50 
ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
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$2.50 

$0.50 

$1.00 

$3.00 

$1.00 
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$1.00 

$1.50 

$2.00 

$1.50 
$1.00 

$1.00 

$1.50 

$1.50 

$1.50 
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$2.00 
$0.75 

$1.00 

$2.00 $1.00 

$6.00 
$1.00 

$5.00 
$0.50 

$1.00 

$1.00 

$1.00 

$1.50 

$1.00 

$5.00 
$3.00 

$2.00 

$2.50 

$2.00 
$3.00 
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$2.00 
$2.00 

$1.00 
$2.00 

$4.00 

Chicago $1.00 $0.50 

$1 9ft 
$1.50 

$1.50 

$3.00 

SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE Eilėraščiai. P. Sagatas. 
93 psl., 1957. Chicago •• • • £ 5 0 $0.75 

SEPTYNI SAULES PATEKĖJIMAI, J. Svabaitė (1974) $3.00 $2.00 
SACRA VIA, A. Tyruolis, eilėraščiai $200 $0.50 
SIDABRINES KAMANOS. Kazys Bradūnas. Draugo 

dienraščio peesijos premijuotas eilėraščių rinkinys. 
1964 m. Minkšti viršeliai, 94 pusi $2.00 $1.00 

SIELA LAGAMINE. Novelės. J. Švaistas. 144 psl., 1948, 
Weilheim-Teek 50-80 

SIELA UŽ SIELĄ. Realūs gyvenimo įvykiai. D. Pilla. 
307 psl., 1952, CasteLnuovo *2-°° 

SD3L0E. BALSAI. Eilėraščiai. K. Jonaitis. 75 psL, 1967, 
Chicago - į 0 5 0 

SIELVARTO RAUDOS. Eilėraščiai. V. Jonikas. 62 psU 
1957, Schweinfurt $ 1-°° 

SKAMBĖKITE STYGOS. Eilėraščiai. P. Gedvilą. 112 psl.. 
1953, Chicago * 1 0 ° 

SPARNUS MAN' META PAUKSTfiS. Eilėraščiai. B. Rut-
kūnas. 158 psl., 1947, Goeppingen $0.50 

SUGRĮŽIMAS l SODOMĄ IR GOMORĄ. Eilėraščįai. L 
Švedas. 71 psl., 1963. Chicago - • • • *Ą-00 

SUŽADĖTINE, novelės. J. Tininis. Terros leidinys, 1957 
m.. 180 pusi. -•:: S"22 

ŠEKSPYRO SONBTAL vert* Alf. Tyruods $3.00 

$0 40 

$1.00 

$0.25 

$0.50 

$0. 

$0.25 

$2.00 

$1.50 
$2.00 

Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. I tomas, 455 pusi $4JS0. $3.00 

ŽEMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C Pet
rikas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos 
knygnešiu romanas. 184 pusi. Australijos Lietuvio 
leidinys 1962 m. 233 psl S 2 - 5 0 * 1 0 0 

ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas Švaistas. Romanas iš lie
tuv. spaudos draudimo laikotarpio. L. K. Klubo 
leidinys 1962 m., 233 psl $2-50 $1.00 

ŽVAIGŽDES IR VEJAI. Aloyzas Baronas, novelės. Ventos 
leidykla, 240 psl. Pati pirmoji Al. Barono knyga .... $2.00 $1.00 

RŪTELES AITVARAI $1-50 $1.00 

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA 
Buvo Dabar 

ANDERSENO PASAKOS, I d. J. Balčikonio vertimas. 
Nemuno leidinys, 1952 m., Chicagoje, 212 pusL . . $2.00 

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stili
zavo J. Švaistas, spaudė "Draugas", Chicago, 1952 
m., 224 puslapiai $2.50 

AI5VYDO PASAKOS, Ant Giedrius, 140 psl $3.00 
BALTOSIOS PELYTES KELIONE Į MENULI D. Bindo-

kienė. Pasakos vaikams, 58 pusi $1.50 
BĖRUTES RYTAS, J. Narūne $095 
BRAIŽTNELIAI, Skruzdė, 89 pr • • $0.50 
JAUNIEJI DAIGELIAI. J. NarfinS. Knyga skiriama vai

kams Išleido Lietuviškos Knvgos Klubas 1960 $130 
JAUNYSTES MARŠAS, Alfa Suiinskas (1956) $3.00 
KIŠKUČIO VARDINES, Stasys Džiugas. Eilėraščiai vai

kams ir jaunimui. 60 pusi. Išleido L. K. Klubas 1953, 
H-ji laida 1976 m $230 

LIETUVIŠKOS PASAKOS, H laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos į šiuos skyrius: Gyvulinės pasa
kos — 5; Stebuklingosios pasakos — 30; Novelines 
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

leido Liet. Knygos Klubas. 1951 na., 230 psl 
OI, NEVERK NERINGA, Litą Lanka, Eilėraščiai vai

kams, 76 psl Sl-25 
aAULES VESTUVES, S. Tomarien*. Pasakos. 128 psL $2.00 
SAULUTE DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. 63 p. $1.50 
TU IR JI, Hardy Somlgen, S.J., Jaunuolio santykiai n 

mergaite. 112 psL $2.00 
<JKEE — WAGŪU, Ant. talbachini, SDB. Perrašė Pra

nas Gavėnas. Istorine apysaka. SaJesiečių leidinys. 
1957 m., 216 psl.; iliustruota; spalvota; kieti virs. $2.00 

TRYS SAKALAI. Alfonsas Vambutaa, Pasakos ir pa
davimai. Liet. Mokytojų S-gos Amerikoje 1957 m. 
premijuotas veikalas. Minkšti virš., 186 pusi $2.00 

VAIDINIMAI. V. Frankienė. 1965 m., 214 pusi $2.00 
VAIKUČIO DŽIAUGSMAS. Grasė Petrėnienė. 98 p. —. . $3.00 
VTLIGAILfi. legenda. Petronėlė Orintaitė. Iliustruota P. 

Augiaus 1951 m.. 46 imsi Sl-20 
(nukelta } 6 pusi.) 
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$040 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo mėn. 27 d. 

MOSU KOLONIJOSE 
Grand Rapids, Midų 

MICHIGANO VALDŽIA RE
MIA ETNINĮ ŠVIETIMĄ 

Prieš 7-rius metus Mich. 
valstijos valdžia įsivedė ta ip vad. 
Vhuomeninį švietimą — (Gom-
munity Education). Ši programa 
siekia, kad nebaigusieji gimnazi
jų galėtų jas pabaigti, o lanką 
pradž. ar aukšt. mokyklas, jei 
nori, galėtu savo išsimokslinimą 
dar papildyti. Šiam švietimui 
valstija gauna lėšas iš Fed. vy
riausybės. Lankantieji pamokas 
dienos ar vakariniu metu, kurie 
nėra baigę gimnazijų arba yra 
jaunesni negu 20 metų — už 
pamokas nieko nemoka, o kiti — 
moka beveik pusę pirmųjų vai. 
atlyginimo. Valstija apmoka už 
patalpas, šviesą, šildymą, knygas 
ir kai kurias kitas išlaidas. 

Ant šio teisiniai — adminis
tracinio pagrindo išaugo visa 
"Community Education" siste
ma daugelyje miestų. Gr. Ra-
pidse, šalia bendrojo mokymo da
lykų, įsisteigė spec. svetimų kal
bų klasės, kaip lenkų, ispanų, 
vokiečių ir kitų. 

1976 m. lietuvių Šv. Petro — 
Povilo parapijos mokyklos, ku
rioj viskas mokoma angliškai, 
vedėja Ses. M. Amy (Grafaitė) 
ėmėsi iniciatyvos įsteigti lietuvių 
kalbos klasę savo mokyklos moki
niams ir suaugusiems — vakari
nius kursus. Jos prašomas, dr. S. 
K. Balys, Mich. valst. mokyklų 
mokytojas — pensininkas ir buv. 
ilgametis LB apyl. pirm., sutiko 
abi klases vesti. 

Tais metais iš parap. m-los 
tuoj susidarė 14 mokinių, o vė
liau mokinių skaičius pašoko iki 
21 , bet vėliau tolimas vežioji
mas vėl grąžino mokinių skai
čių į pirminį lygį. Vyr. skyr. mo
kė ved. S. K. Balys, žemesnių 
skyr. t. y. nuo 2 iki 4-to padėjo 
mokyti Zita Girginaitė-Wesaw. 
Ji yra baigusi Gr. Rp. 2em. ko
legiją ir lankiusi Chicagos Lith. 
gimnaziją. Gražiai panaudojo jai 
parūpintas ir LB išleistas kny
gas, įvedė spec. lietuvišką malde
lę, pramokė lietuviškai paskaity
ti, rašyti, dainelių ir truputį žai
dimų. Pabaigoj semestro abiejų 
klasių mokiniams išduoti pažy
mėjimai. 

Kitais metais, buvo sunku su
rasti cenzuotų mokytojų, bet pa
dėtį išgelbėjo Viktorija Stasiū-
naitė-DiMarco. Ji yra baigusi 
2em. kolegiją ir turėjo nemažą 
patyrimo padėdama parapijos 
mokyklos rankdarbių pamokoms. 
Per 1-mą sem. ji turėjo 13 moki
nių, o per 2-rą sem. — net 14 
mok. ir klasėse turėjo po dvi gru
pes mokyti. Net gerai prityru
siam mokytojui būtų buvę ne 

šiuos metus, nes Z. Girginaitė-W. 
pastoviai išėjo dirbti į vieną vie
tinę apdraudos bendrovę. Beveik 
visi apylinkės lietuviai yra dėkin
gi šioms abiem mokytojoms už 
jų sėkmingas pastangas atlietu
vinant vaikus, kurie vėliau pra
dėjo pereiti į lituanistinę mokyk
lą, kurioj jau ir kiti dalykai dėsto
mi tik lietuviškai. 

tus buvo ir dabartinis pirminin
kas. 

Linkėtina, kad jaunųjų lietu
vių kalbos klasės prie parapijinės 
mokyklos ir suaugusiųjų liet. 
kultūros kursai toliau išsilaikytų, 
kai Michigano valdžia pradėjo 
remti ir etninį švietimą. Irgi lin
kėtina, kad kiekvienoj Michigano 
valstijos apylinkėje, kur yra tokių 
lankytojų ir mokytojų, kad tokios 
klasės įsisiteigtų. 

K. Anulis 

Per pastaruosius 3 metus parap. 
m-los ved. ses. M. Gregoria (Ber
notaitė) maloniai leido naudotis 
jos klase ir šviesoraščio bei spaus
dinimo priemonėmis. I lankiusių 
jų šią klasę vaikų šeimas pra
dėjo lankytis LB leidžiamas mėn
raštis Bridges. Per pastaruosius 
4 metus Mich. valdžia sumokė
jo apie 300 dol. LB Švietimo Ta
rybai už vadovėlius. 

SUAUGUSIU ŠVIETIMAS 
Savait-vakarinius 3 valandų 

lietuvių kalbos kursus pradėjo 
vesti S. K. Balys 1976 — 77 m. 
Klasėje buvo 14 klausytojų: 3 
cenzuotos Mich. valst. mokyklų 
mokytojos, 2 kolegijų studentės, 
2 gimnazistės, 3 amerikonės ište
kėjusios už lietuvių ir kiti-os. 
Pusė klasės klausytojų beveik vi
sai nemokėjo lietuviškai, kita pu
sė — dalinai mokančių. Iš pa
starųjų išsiskyrė viena klausyto
ja, tai Veronika Kamsickienė, ku
ri prieš antrą pas. karą buvo 
nuolatinė 'Draugo' koresponden
tė iš Gr . Rap. ir lankė šiuos kur
sus, kad galėtų "sumoderninti", 
atseit atnaujinti savo kalbos žino
jimą. Kaip ji sakė, sustojusi raši
nėti į 'Draugą', kai 1950 m. dau
giau atvažiavo mokytesnių lie
tuvių į Ameriką. Tai gilios lietu
viškos dvasios parapijietė, buvusi 
Vyčių ir lietuviškų chorų bei 
vaidintojų grupių dalyvė, išau
ginusi su tais pačiais jausmais ir 
savo vaikus. Šias klases pradedan 

— Amerikoje (kiekvienam 1,000 
gyventojų tenka du advokatai. 

AR NORĖTUMĖT UŽDIRBTI 
DAUGIAU PINIGŲ 

NEGU UŽDIRBATE DABAR? 
Pilną ar daliną laiką. Pradžiai 

nereikės daug pinigo, dirbsite sa
vo namuose. 

Nemokamai informacija. Siųskite 
sau adresuotą su pašto ženklu vo
ką (business enveiope No. 10 Šiuo 
adresu: 

PAUL PARKER SERVICES 
2420 Davidson Ave., 

Bronx. N.Y. 10468 
Savininkai latviai 

C L A S S I F I ED G U I D E 
K E A L E S T A T K 

SAVININKAS Marąuette Parke 
parduoda 4-rių miegamų namą. 

Skambint — 476-3389 

UNION PLER, M1CH1GAN 
Vasariniai namai arti ežero, platūs 
sklypai. Kainos — nuo 11,000 dol. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Tuoj ga
lima užimti. Skambinti dienos metu. 

DOM1NIC F ARINA 
Tel. 616 — 469-0300 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
(tęsinys iš 5 pusi.) 

| V A ! R Ū S L E I D I N I A I 
Buvo L)aba> 

ALBUMAS, PORTFOLIO, 66 Photograpbs, A. Kezys, S.J. $3.00 $2.00 
ATSIMINIMAI, Vysk. P. Bučio, red. J. Vaišnora, I dal. — 

pasiruošimas darbui, 320 psl $3.50 $2.00 
ATSIMINIMAI. Vysk. P. Bučio, red. J. Vaisnoras,H dalia. 

Darbo Baruose, 279 pusi $3.50 $2.00 
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 1944-1964. Prel. 

J. B. Končius. Atspausta Draugo spaust. 1966 m., 
404 psl. Kietais viršeliais $6.00 $2.00 
1951 m. išleido J. Bachunaa, 128 psl $1.50 $1.00 

DIEVUI IR TAUTAI. Paminklui statyti komitetas. 60 psl. $1.00 $0.50 
DR. KAZYS DRANGELIS, Jo gyvenimas ir darbai. Red. K. 

A Girvilas, 1971 m., 214 psl $3.00 $1.50 
FOTO KOMPOZICIJOS. Algim. Kezys. SJ. Išleido M. Mor

kūnas Chicagoje 1972 m., 65 psL $6.00 $5.00 
FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ. Andrius Rylišlds. 

Atsiminimai. Spaudė Draugo Bpaustuvė 1974 m. 
530 puslapių. Minkšti viršeliai 12.50 
Kieti viršeliai $15.00 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE. Vysk. V. Brizgys 
191 puslapiai $4.00 

KELIAS Į PASISEKIMĄ. J. Grabauskas. Auklėjimo vado
vėlis. 1953 m.. 144 psl ~ $2.00 $1.50 

KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA, M. Krupavičius. 
163 psl $1.00 $0.75 

LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. L Dambriūnas 
35 puslapiai. $0.90 $0.40 

LIETUVOS POLmJA. 436 psl . . . . . . . $5.00 $4.50 
LrTHUANIAN ART IN EXTLE, 78 pusi $2.00 $1.00 
UTHUANIAN SELF-TAUGHT, by M Variakojytė-In-

keniene. Labai gera knyga padovanoti tiems, kurie 
mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir lietuviškai. 
146 puslapiai $3.50 $2.50 

LITHUANIA AND W0RLD WAR U, Prof. Kazys Pakš
tas. Lietuvių Kultūros Instituto leidinys 1947 m. 
80 psl - $0.50 

OUTLINE HISTORY OF UTHUANIAN LITERATURE 

Savininkas parduoda 19 m. mūrinį 
bungalovv, Brighton Parke. 

Skambint — 581.3643 

P A R D A V I M U I 

P A R D U O D A M I 

G R Y B A I 
KELMUČIAI 

StikJaraėse (kvortos) 
ir šviežus sušaldyti. 

Skambinkite 581-0370 

HELP WAJNTED — MOTERYS 
I I I i i • 

$1,500.00 PER M0NTH 
Working on espansion program, 
part time from home. 

TeL from 9 to 2 — 957-2682 
From 2 to 6 — 425-4071 

M I S C E L L A N E O U S 

$8.00 
$11.25 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu sū
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 22-jų metų bun-
gsiow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mantas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marquette Parke. — 
$52,500. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Ofise veikia automatinis telefonas. 

PACKAGE E X P R E S S AGEJfCY 
MARIJA -NOREIKTENE 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandeliu. 
2608 \V. 69 St., Chlcago, OL 60629. 

TEL, — WA 5-2787 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir au tomo-
biUo pa mos. 

FRANK Z A P O L I S 
Tetef. GA 44654 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 

$2.00' apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

by A. Vaičiulaitis. 1942, Chicago, 54 pusi $0.50 
tiems lektorius panaudojo per-> PENKTOJI LAISVOJO^^SAULIO^ IJETOVIŲ TAUTI-
dirbtas 5v. Kazimiero seserų iš
leistas knygas 1944, 1945 ir 1956 
m.s kaip Pratimai ir Tėvu Dova
nėlė, o pažengusiems — naudojo 
L. Dambriūno, Klimo knygos 
pratybas. Per šias pamokas vi
suomet būdavo plačiai paliečiama 

1 Lietuvos istorija, geografija ir jos 
politinė padėtis. Užbaigiant me
tus klausytojai gavo lankymo ko-
legines užskaitas ar baigimo pa
žymėjimus. ŠIŲ kursų įsteigėjai 
Ses. M. Amy ir lektoriui buvo 
įteiktos dovanos. 

$0.25 

$0.40 

$1.00 

We'l! helD vou make the right movė. 

apyl. 60-os ir 

iengva su kitakalbiais taip dirb
ti, bet V. DiMarco sugebėjo pla
ningai paruošti medžiagą vienos 
grupės savystoviam darbui, kai 
ji buvo užsiėmusi su antrąja. Mo
kiniai po metu darbo gavo savo 
"uždirbtus" pažvmėįirnus. 

Trečiais, t . y. 1978-1979 m. m. 
šią klasę mokė Zita Girginaite-
Wesaw. Tada turėta 12 mokinių 
ir naudota R. Scarry Mano žody
nas ir LB išleistos, bet "perdirb
tos" pratybų knygos. Ji nemažai 
panaudojo laiko tautiniam me
nui — kalėdinių šiaudinukų nė
rimui ir mezzimui bei velykiniu 
kiaušiniu marginimui. 

1979 — 80 mokslo metai tu
rėjo nenumatytų netikėtumų. 
Mokytojos Z. Girginaitė-W. ir V. 
Stasiūnaitė-D. buvo abi susirgu
sios rudenį ir žiemą, bet visgi vie
na kitą pavadavo. Tuo laiku mo
kiniai parodė didelę pagarbą 
abiem mokytojoms. Jie rašė lie
tuviškai gražius linkėjimus, pie
šė paveikslėlius, pirko dovanas 
bei gėles ir siuntė į ligoninę. 
šiais metais klasei daug patarnau
ta įvedant A. Rinkūno paruoštą 
vadovėli su jo pratybų knygo
mis. Tuo žymiai buvo palengvin
tas mokytojo darbas ir pagreitin
tas kalbos mokymasis. Mokytoja 
V. Stasiūnaitė-D., kuri mokė virš 
pusės rudeninio semestro, dabar 
nuo kovo mėn. pradžios užbaigė 

Sekančiais metais, S. Baliui dėl 
sveikatos negalint toliau mokyti, 
prašomas sutiko tuos kursus ves
ti mokyt. Vytautas Jonaitis. Jis 
klasę perkėlė į Vak. Katalikų 
gimnazijos rūmus. Pagrindiniu 
vadovėliu jis įvedė Dambriūno-
Klimo knygą, kurią visi nusipir
ko, nes norėjo ją pastoviai turėti. 

Mokytojas — lektorius V. Jo
naitis per pastaruosius 5 semest
rus mokė apie 30 mokytojų, 
kurie gavo atitinkamas kolegijų 
taip vad. svetimu kalbų studijų 
užskaitas ar liet. kalbos pažymėji
mus. Čia reikia pabrėžti, kad V. 
Jonaitis parodė daug dėmesio ir 
meilės rimtai kalbos besimokiu
siems. Pirmais metais, gerai kur
sus baigusiems jis savo lėšomis 
nupirko dr. Kučo "Lietuviai 
Amerikoje" knygas ir kiekvienam 
ją įteikė kaip dovaną ir šaltinį 
parodantį lietuvių kultūros įnašą 
Šiam kraštui. šalia kalbos 
mokymo, jis panaudojo daug prie 
moniu Lietuvos praeičiai pa
vaizduoti, kaip pav. žemėlapius, 
Vilniaus miesto vaizdų skaidres, 
įdainuotas plokšteles ir kit. 1978 
m. balandžio 30 d. jis nupirko 

NIŲ ŠOKTŲ ŠVENTĖ. Kl. 1976. Red. D. Bindokienė $2.50 
PAŽEMINTIEJI m NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto

jevskis. Verte V. Andriukaityte. Antras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. I tomas, 266 pusi $2.50 

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Verte V. Andriukaityte. Antaras leidimas. 
Nemuno laeidinys, 1955 m. II tomas, 290 pusi $2.50 

PIETINE LIETUVA. Red. V. Žemaitis. 253 psl. 1964 $3.00 
POPULAR LTTHUANIAN RECIPES. Juzė Daužvardiene. 

Šešta pataisyta laida. 1974 m. 130 psl • • $3.50 
POVILAS MATULIONIS, jo gyvenimas ir darbai. Prof. 

A. Rukuiža. 82 pusi -.... $1.50 
RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE, Kun. J. Hermanovičras, 

M.IJC., 359 ps l Misionieriaus atsiminimai ir patirtis 
Sovietų Rusijos kalėjimuose ir vergų stovyklose 

1948 — 1955 m. $5.00 
SAVANORIO IR KONTRŽVALGYBININKO ATSIMI

NIMAI. Jonas Demereckas. 200 psl $4.00 
SIENŲ KLAUSIMU. Inž. V. Žemaitis. 122 psl. 1960 m. . . $2.00 
ŠVIESA IR KELIAS Prel. J. Albavičiaus gyvenimo ir 

veiklos bruožai. A. Baronas. 155 psl $1.00 
ŠVIESOS IR ŠEŠĖLIAI. Alfa Suainskaa. Atspaude Tėvai 

Pranciškonai 1973 m., 198 psl $3.00 
«,V. KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJA (1907-1932). 

Kun. Dr. J. B. Končius, 1932 m., 329 psl. Kietais viri. $3.00 
MinkStais viršeliais $2.00 

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

THE FTRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
ahort stories translated from the Lithuanian lan-
guage) 1951, Chicago, 96 pages $1.00 

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

VARPAS, Nr. 9 — 1969 m. Žurnalas tautos ir žmogaus 
laisvei ir tautinei kultūrai, 206 psl $2.50 $1.00 

VYTAUTAS THE GREAT - GRAND DUKE OF LITHU
ANIA. Kan. dr. J. B. Končius. Kruopščiai surinkta 
dokumentuota istorinė medžiaga apie Vytautą Didįjį 
Lietuvos kunigaikšti 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 1964 m. 211 pusi. 
Minkštais viršeliais ••...„ $3.00 

TEVYNfiS SARGAS, Kultūros Sumaląs, 51, 53, 54 m...$2.00 
ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS, Dr. Juozas Dauparas, 287 

psl., 1967 m. $5.00 

$1.50 

$1.50 
$2.00 

$2.75 

$1.00 

$2.50 

$3.00 
$1.75 

$0.50 

$2.00 

$1.50 
$1.00 

$0.50 

$0.50 

$0.50 

2-jų butų medinis 
Lawndale. $39,000. 

3-jų butų mur. 41 ir Albar.y. 
$59,900. 

42 ir Richmond. 2-jų butų medi
nis. Naujai atrem. $47,500. 

59 ir Mozart. Naujesnis 8 butų 
mūr. Geras investavimas. 

64 ir Keeler. li/2 aukšto mūr. Tin
ka giminingom šeimom. $72,000. 

66 ir Mozart. G kamb. mūr. Mo
dernus $47,500. 

61 ir Fairfield. Gerai prižiūrėtas 
mūr. 6 kamb. bungalow. $47,000. 

69 Ir Maplewood, 2-jų butų mūr. 
Nebrangus. 

72 ir RockwelL Modemus 7 kamb. 
mūr. bungalow. Garažas. Tik 
$45,000. 

69 ir Talman. Taverna ir 5 butai. 
$94,800. 

71 ir RockwelL Krautuvė ir 3 bu
tai. Tik $57,500. 

6S k Tripp. Mūr. Krautuvė nau
jame pastate. Labai nebrangiai. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės | 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

3208% W. S5th Street 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiminiimiiiiiit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., tel. 776-1486 

llllllillllllllllllillllllllilllliuiliuillllllllll 

llllllllllillimillllilllllllllllllllllllllllllllllt 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 a r b a 876-5996 
I1II1111I1IIII1III1IIIIIII1IIIIII11U1II11II1I1I1III 

WANTED 

C A S H I E R 
Hovrs 5 A-M. to 2 PJtt. 

Profit sharing pian. 
Other benefits 

South Water Market area. 

Gali CRAIG at 829-7700 
IŠNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
aukšte 65-os ir Mozart apylinkėj. 

Skambint GR 6-1117 

CLEANING SERVICE 
Part Time, 6 a-m. - 10a.m. Daily 

Knowledge of floor cleaning equip-
Į ment helpful. Apply m person, 10 

a.m. - 5 p.m., Monday thru Friday. 
V £ N T U R E 

Div. of May Dept. Stores 
4101 W. 95th SU Oak Lawn, Dl 60453 
An Ežąual Opportunity Employer M/F 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

HELP WANTED VYRAI 

Tool & Die Maker 
Small clean shop needs die maker 
for new, aharpening and repair oi 
dies. Part time or full tame. First 
shift or second ahift Top wagea. 
Stockyards area. 

CALL — 847-1281 

TRIMMER DIE MAKER 
Needed by wes t suburbau Forge 
ahop. Top ra tes . Ali benefits 
and profit sha r ing . 

OaU — 879-1225 

$1.50 
$1.00 

$2.00 

M U Z I K A 

ALBUM LITHTJANIAN DANCES, 17 puaL 
BENEDICTION. George W. Massey op. I. 12 pel. 

čia sunkiai gautus Chicago Tri- Į Eį JAUNIEJI. Mišriam chorui. Juozas Gruodis 
bune žurnalus kiekvienam kursų ' -
klausytojui, kad klasėje galėtų pa
diskutuoti apie Chicagos lietuviu 
kultūrinį ir socialinį gyvenimą, 
nes ten buvo virš 14 pusi. apra
šymu. Žodžiu, šių kursų lanky
tojai turėjo aukštai išsilavinusį ir 
patyrusį dėstytoją, nes V. Jonai
tis yra baigęs Mich. U-tą Ann 
Arbore magistro laipsniu, moky
tojauja lituanistinėje mokykloje 
ir buvo 13 metu vietinės LB 
apyl. valdyboje, iš kurių 6 me-

Buro Dabar 
. $1J» $0.75 
.. $0.25 $0.15 
. $0.35 $0.15 

$0.30 

niiiiiiuiiiuiiiiiiiiimiiiiniiiinTniiiiiiiini 
4 botai. Marinis. Lemonte. 
2-lų batų mfirlnis. Gerai užlaiky

ta*. Marąuette Parko rajone. 
Kmynini su namu ir visais jren-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Incom* Taz 

Notary Public 

2951 W.63rdSt.f 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiuiuiii 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-806S 

(iiiiiiimiiimiiiiimiiiuiiimiiiiiiniinnii 
J vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SOI W. 69 St, Chicago, III. 60629 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

Telef. - 925-2737 
Vytautas Valantinas 

IIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII111UUIII1I1UIIUU111 

llllllliillilIlIlIlIHIlIlHllllllllllHlUUJIIIIII 

P L U M B I N G 
Licenaed, Booded, Insnred 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
[ ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 

plyteles. Glass btoeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

D ft M E S I O ! 

mimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiniittiiiitiiin 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda j a u 39 metas ta r 
nauja New Jersey, New Tork Ir Con-
neetieut l ie tuviams ! 
Kas SeStadienį nuo * iki 5 vai. po
piet 15 W E V D Stotie* New Tork* 
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sonlit Drive 

Watchung, N. J . 07069 
TEL. — 75M636 (191) 

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiinmiiiiii 

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiimii 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

SERAPINAS — 636-2960 
iillillllllllllltlilllllliiil IUI1I 

LE GRAN PRINCE VTTOLD. Pierre Stankiewicz op 17 $0.60 
LIAUDIES DAINOS. V. K. Banaitis. Mišriam chorui 15 

dainų. Hleido kun. P. M. Jura*. 19 psl $2.00 $1.00 
4-TURI SUKTINIAI. Juozas Tallat-Kelpsa. $0.60 $0.30 
MISSA. J. Kačinskas Mišriam chorui ir solo. 69 psl $1.50 $0.75 
MUZIKOS AIDAS I. Marsas Dr. J. Basanavičiui . . . . . $0.40 $0.20 
MUZIKOS AIDAS U. Marsas Vytautui '.. $0.50 $0.25 
OP! OP! NEMUNĖLI. Mišriam chorui. J. Gruodis , . $0.35 $0.15 
SUDIEV LIETUVA. Mišriam chorui. A. Kacanauekas . . $0.35 $0.15 
SEMTAS LIAUDIES DAINŲ. Kazys V. Banaitis. 136 psl. $7.00 $3.00 

1953, Chicago $100 $0 50 
U2 KLYSTANČIUS ŽMONES. Arioso tenorui. A Kaca-

nauskas, $0.35 $0.15 
GIEDOJIMŲ MOKYKLA. Kun. T. Brazys 122 psl.. 1B20 

Ti l iė A. $ L » $0-50 

iiiimmiiimmmiiiiiiiiiiimiiiimiiiinui 
M. A. Š I M K U S 
ENOOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4256 So. Maplewood. tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINU iškvietimai, p iUoml 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiliiiliiiiiiiuiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiilii j , , , , iiiiiiiiiiiiiiiuiuiuiiiiiuiiuuuiini 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namy pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
IIIIIIIIIIIIiiliiHiillllUlUUlliillUUilHIiHU 

VETTINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mVaų patarnavi
mu 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima, pasirinkti į. 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos , drobės, ta ip 
pa t gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite i "Draugo" ad
ministraciją iB pasižiūrėkite. Gal 
rasi te ka i ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

"Drango" a d r e s a s : 4545 Weat 
SSrd SU Ohieago. HL 8082* 
iiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiniiiiiniiiiiinTtts 

Apsimoka skalbtis disn. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraitsv gi skalbimų kas
tos yra 

f 



MIRĖ MUZIKAS A. A. ANICETAS ŠLAPELIS ! ŠACHMATŲ ŽINIOS 
Nauju metų dieną 7 vai. (va

karo muz. Anicetas Šlapelis atsis
kyrė su šiuo pasauliu. Anicetas 
Šlapelis buvo dar iš senosios kar
tos, kuri kūrė lietuviškas koloni
jas, statė puošnias bažnyčias ir 
puoselėjo lietuvišką kultūrą bei 
muziką. Velionis buvo gimęs 
1886 metais Rakučiu km., Ku
piškio valsč. Pasiturinti keletos 
valaku šeima tu pačiu garsių
jų Šlapelių, kurie Argentinoj įkū
rė miestelį ir įamžino savo vardą. 
Nežiūrint carinio laikotarpio 
priespaudos, nutarė vyriausią sū
nų išmokslinti. Baigus Šimonyse 
pradžios mokyklą, nuvežė į Ku
piškį, kur tais laikais veikė dvi-
klasė. Anicetas dviklasę baigė 
labai gerais pažymiais, bet gavo 
vilko bilietą. Jis su dar keliais lie
tuviais pareikalavo, kad be rusu 
rnaidos prieš pamokas būtų kal
bama ir lietuviška malda. Ne
žiūrint jo dideliu pastangų ir ge
rai išlaikytų egzaminų Mintau
joje ir Ilukšėje į gimnaziją nebu
vo priimtas. Būdamas energingas 
jaunuolis nutarė caro kariuome
nėje netarnauti. Jis agentų pade
damas perėjo Vokietijos sieną ir 
pasiekė Amerikos žemę. Čia kim 
ba į paprasčiausius darbus. Ro-
chester, N . Y., gauna kalti dėžes, 
bet jau čia sugalvoja nuo caro ka
riuomenės gelbėti ir brolį Fe
liksą. Tais laikais užėjo depresija. 
Neteko darbo, o dar reikėjo bro
liui padėti. A. a. Šlapelis nenu
leido rankų. Gavo darbą Wau-
namie, Pa., anglių kasyklose, iš 
kur persikėlė į Chicagą. 

Chicagoje jis įstojo į Beeth-
oveno konservatoriją. Prisirašė 
prie choro, veikė Vyčiuose ir dar 
baigė prof. Pociaus pianino kla
sę. Po šių studijų jis įstojo į Ame
rican Conservatory of Music, ku
rią baigė 1916 metais ir gavo mo-
Vv+oi<̂  ditMomd 

Anicetas kviečiamas į Gary, Ind. j 
vargonininko pareigoms. Gary Šv. j 
Kazimiero liet. parapijoje išdir-' 
bojsęšerius metus ir persikėlė į; 
Newar-kv -N. J., ku*--vedė chorą 
net iš 78 asmenų. 

A. Šlapelis norėjo siekti aukš
tesnio muzikinio išsilavinimo. Po 
kelerių metų išvyko į lta!Iiją, Mi
laną susipažinti su itališka muzi
kos metodika ir lavinti balsą. 
Baigęs ten muzikos mokslus, ap
lankė ir savo gimtinę. Tai buvo 
1924 metais. Seserys, kurios bu
vo paliktos mažos, dabar gimna
zistės ir neatpažįstamos. Lietuvą 
rado besikuriančią. Jis džiaugėsi 
užmiršęs visus vargus ir pergyve 
•nimus. Bet jis išvyksta i Ameriką 
ir rado kvietimą vargoninkauti Šv. 

Kazimiero parapijoj Nashua, N. H. 
Čia vedė chorą, atidarė savo mu
zikos mokyklą. Kai miestas šven
tė 100 mėty sukaktį, Šlapelio ve
damas choras atliko programą, 
kurios klausėsi apie 20,000 ame-1 
rikiečių. Gavo pagyrimų ir kris
talinę vazą. Be to, dar vedė cho
rus Rochester, N. Y., Chicagoje 
ir kitur. 

1930 Vytauto Didžiojo metais 
A. Šlapelis vėl parvyko į Lietuvą. 
Lankė operų spektaklius, susipa 
žino su konservatorijos dėstomais 
dalykais. Jam Kaune pasiūlė vie
noje gimnazijoje muzikos mokyto 
jo vietą, bet atsisakė, nes manė 
kad Amerikos jaunimui jis yra 
naudingesnis. Paviešėjęs metus 
Lietuvoje, pagyvenęs Kaune ir Pa 
nevėžyje, pažadėdamas dar iš Kau
nu sugrįžti, parašė jau iš Romos. 

Sugrįžęs jis kimba į kultūrinius 
dirvonus, stato operetes, vaidini
mus ir apsistoja Nonvood, Mass. 
Čia jis atidarė muzikos mokyklą, 
priklausė vargonininkų sąjungai] 

vyčiams ir sudarė iš 98 asmenų 
lietuvišką chorą. Pastatė operetę 
"Klaipėdos Julija" su orkestru ir 
iš pelno įtaisė parapijai naujus ge
rus vargonus. Jis visur tampa va
dovu ir autoritetu jaunimui. Jis 
kūrė muziką, kurią 1935 metų 
Muzikos Žinios perspausdino. Jis 
kviečiamas į kitas 'lietuvių kolo
nijas kaip solistas. Jo repertua
ruose, be lietuviškų liaudies dai
nų, buvo arijų. Likęs didelis 
archyvas liudija apie jo nuveiktus 
darbus lietuviškam jaunimui. 
Jis surežisuoja ir vaidina vyriau
sią rolę veikale "Genovaitė". 

1947 metais persikėlė į Los An
geles, Calif., kur prel. J. Kučin
gio prašomas, apsiėmė vesti cho
rą. Čia jis dar dirbo pustrečių 
metų. 

A. a. Anicetas šlapelis buvo pa
laidotas Kalvarijos kapuose iš lie
tuvių Šv. Kazimiero bažnyčios 
sausio 4 dieną. Per rožinį giedojo 
Šv. Kazimiero parap. choras, va
dovaujamas komp. B. Budriūno, 
o solo R. Dabšys. Laidotuvių Mi
šiose giedojo solistė Florencija 

— Wijk aan Zee tarptautinia
me turnyre triumfavo ameri
kiečiai, šį, Olandijoje įvykusį, 
tarptautinį turnyrą laimėjo pa
saulio jaunių čempijonas Yas-
ser Seirawan, 21 metų jaunuo
lis iš Seattle, Wash., surinkęs 
10—3 tš. J is sudorojo garsų 
dm Viktorą Korčnojų, Olandijos 
čempioną dm Timmaną ir kt. 
Seirawan išpildė antrą kartą 

Bostono L.PD šachmatininkai 
(Grauslys, Merkis, Zoza, Ma-
kaitis, Skrabulis) įsikėlė da r vie-

vežti savo šachmatų setus ir lai- ną laimėjimą 5—0, be kovos, su-
krodžius. Varžybos vyks Dievo j doroję Boylston CC, kuris po j 
Apvaizdos lietuvių parapijos, pralaimėjimo I ra te 41 ' -—&,'• 
kultūros centre, 25335 West j šiuokart nebedrįso stoti į rung- j 
Ninth Mile Rd., Southfield, j tynęs prieš Lietuvių komandą.! 
Mich. 48034. Tel. (313) 356-1 Mūsiškiai po aštuonerių rungty-1 

nių turi 5M>—2Vi t š . Beliko dve- j 
jos rungtynės : IV. 4 su Harvar - i 
do universitetu, p a s mus ir I V . ' 
18 su MIT, pas juos . 

— ŠALFASS-gos centro val
dyba savo apl inkrašty Nr. A-4 
-80 paskelbė: "15. I lgametis 

antrasis JAV dalyvis iš Califor- i ̂ us"~Butkunas, 25356 Leestock ŠALFASS-gos šachmatų k-to 

9721. 

Dalyvių registracija atlieka
ma iki balandžio 12 d., pasiun-
čiant dalyvio registracijos lapą 

i su pradmės mokesčiu ir, jei rei-

D RAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo mėn. 27 d. X 

BYLA PRIEŠ FBI , kijos žvalgyba labiau patikėtų 
į asmeniu, kuris tarnavo Ameri-

Chicagos advokatas M. E. kai kaip dvigubos agentas. Teis-
Stein laimėjo bylą prieš FBI, k u ' m a s įsakė, kad FBI turi at-
ri Lenkijos komunistinei vyriau skleisti advokatui Stein, kokios 
sybei buvo perdavusi kai kurias žinios apie jį buvo perduotos 
jo asmeniškas žinias apie jį. Tą Lenkijai. Adv. Stein specializuo. 
padarė FBI, norėdama, kad Len, jasi imigracijos bylose. 

didmeisterio normą. Gražiausia,, k a M i m gALFASS nario 
kad su Seirawanu susilygino ir j m o k e s č i u > š i u o a d r e s U : M r A n . 

nijos dm Walter Browne (10-3), -
pelnęs $% taško iš paskutinių 
keturių partijų ir įveikęs dm 
Korčnojų "endgame", kuris dau
geliui atrodė remiziniu. Trečiu 
užbaigė dm V. Korčnojus — 
8V2 tš. , o ketvirtą vietą pasida
lijo, surinkę po 1 % taško Olan
dijos dm Timman ir abu JAV 

Ct., Farmington Hills, Mich. 
48018. Tel. (313) 477-8475. Bei 
balandžio 12 d- .užsiregistravu
siems žaidėjams bus išsiuntinė
ta detalios žaidynių informaci
jos, apimančios tvarkaraštį, žai
dynių vietovių bei motelių ad
resus ir kitas paskutiniąsias in
strukcijas. Varžybas vykdo 

vadovas Kazys Merkis, perei- i 
tais metais iš šių pareigų pasi
t raukė ir naujuoju vadovu y r a 
patvir t intas Juozas Chrolavičius. 
Kaziui Merkiui priklauso dide
lė padėka už nepapras ta i kruopš
tų ir nepailstamą savo tu rė tų 
pareigų ėjimą". K. Merkis 

didmeisteriai Peter Biyiasis, ne- j g A L F A S S šachmatų komitetas, 

A. a. muz. Anicetas Šlapelis 

Korsak. Laidojimo apeigas ir roži-

seniai atsikėlęs iš Kanados ir 
dm Lev Alburt. Dm Robert 
Byrne, vedąs Šachmatų skyrių 
N. Y. Times dienrašty, baigė 
lygia pasekme 6V2—6V2-

— 1980 š . Amerikos Lietuvių 
šachmatų pirmenybės įvyks ba-

kurio naujasis vadovas yra: 
Juozas Chrolavičius, 17 Glamis 
Court. Hamilton, Ont. L9C 6B4. 
tel. namų (416) 389-5002. 

VIETON GALIONŲ — LITRAI j 

Chicagos miestas ir gazolino j 
bendrovės numato leisti gazoli
no stotims pardavinėti gazoliną 

nį pravedė prel. J. Kučingis, kuris \ landžio 26—27 d. Detroite, Mich. 
prie kapo tarė šiltą žodį, o sese- į Pirmenybes vykdo Detroito 
rims ir svainiui užuojautą. Ben-' LSK Kovas. Pirmenybės asme-
druomenės vardu kalbėjo O. Ra- į ninės 5 ra tų : šeštadienį IV. 26 
zutienė, vargonininkų sąjungos į 9 vai. ry to registracija. I ra -
vardu — B. Budriūnas. Buvo į tas — 10 v., II — 2 vai., UI — 
sugiedota Marija, Marija ir Tau- j 6 vai. Sekmadienį, IV. 27 TV ra-
tos himnas. Šeimos vardu J. Mit- j t,as — 10 v. r. ir V — 2 vai. 
kus visus dalyvius pakvietė į j p. p. Pirmenybėse gali dalyvauti 
Tautinius namus gedulingiems '• visi lietuviai šachmatininkai, at-
pietums kur dar buvo prisimintas I likę 1980 m. metinę registra-
muz. Aniceto Šlapelio nueitas ii- j ciją. I š anksto neatlikusiems 
gas darbo kelias. ; bus galimybė ta i padaryti vie-

Velionis paliko dvi seseris Juli-į toje. Pradmės mokestis — 5 
ją Šlapelytę ir Oną Kaributienęi dol. asmeniui, siunčiamas drau-
su vyru, kurie jo senatvės dienose į ge su dalyvio registracija, č e -
teikė globą. Ilsėkis ramybėje tvir į kiai rašomi "LSK Kovas" vardu. 
tas Lietuvos ąžuole. j Dovanos I, U, TU v. laimėto-

Bostono tarpklubinėse So. | ne galionais, o l i trais . 

Netekus brangios MAMYTES Lietuvoje, 
DR. J O N U I Š A L N A I 

IR ŠEIMAI 
reiškiame gilią užuojautą. 

Aldona ir Gediminas Griniai 
Maryti ir Kazys Ambrazaičiai 

A. f A. 
ANTANUI BACEVIČIUI mirus, 

žmonai ELENAI ir kitiems giminėms nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir su visais kar tu liūdi 

Aldona ir Edvardas Varekojai 
Marija ir Ju&zas Linartai 
Gina ir Albinas Šatraičiai 
Elena ir Liudas Babriai 
Angele ir Alfonsas Smigelskiai 
Elena ir Henrikas Bugarevičiai 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7-1741-2 

j . IC jams. Daly~ p i <xSGiiii 

Brangiam kolegai - pedagogui 

A. t A. VACLOVUI ČIŽIŪNUI mirus, 
jo sūnui KĘSTUČIUI, ŠEIMAI, GIMLN2MS ir arti
miesiems giliausią užuojautą reiškia 

Buv. Jablonskio, Kudirkos ir Vokietaičio mokyklų 
kolegos: 

Jonas Vasaitis 
Dr. Alicija Rūgytė 
Pijus Venclova 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįs tamiems, kad 1915 m. 
vasario 12 d. Lietuvoje gimęs. 

A. f A. 
ANTANAS BACEVIČIUS 

mirė 1980 m. kovo 15 d. St. Petersburg Beach, Floridoje ir ten 
palaidotas 1980 m. kovo 19 d. Kalvarijos kata l ikų kapinėse. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eiena Zigai tytė - Bacevi
čienė, velionio sesuo Marija Augutienė su šeima, Rockford, 111., se
suo Stanislava ir šeši broliai su šeimomis Lietuvoje: Pranas, Juo
zas, Vytautas, Jonas, Leonas, Benas: svainis August inas Zigaitis su 
žmona Marija ir šeima, svainė Genovaitė Mozūra i t i enė su šeima ir 
svainė Teresė Norkienė, likusi Lietuvoje bei kiti giminės. 

Giliai liūdinti žmona Elena 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

A. f A. 
J U L I U S M I L I U S 

Twin Lakęs, Wisconsin. Anksčiau gyveno Chicago, 

Mylimam sūnui 

A. f A. GEDIMINUI - ANTANUI 
m i r u s , 

mielus tėvelius, mūsų Bičiulius VALĘ ir ANTANĄ OS-
TEIKAS nuoširdžiai užjaučiame ir d r a u g e liūdime. 

1980 m., sulaukęs 68 metų amžiaus 

Gyveno 
IHinois. 

Mirė kovo mėn. 25 d. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys Stella ir Leonas Piwa-

run; Lietuvoje Philomena Kondrat ir 2 broliai Leonas ir Alfonsas 
Milevičiai. 

Kūnas pašarvotas Haase koplyčioje, 620 Legion Drive, Twin 
Lakęs. Wisconsin. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 28 d. 15 koplyčios 10:30 

Vlada įr Antanas Sabaliai 
Rochester, N. Y. 

vai. ryto bus atlydėtas John parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į St. John kapines. 

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

Nuliūdę: SESUO ir 5VOGERIS. 

Laidotuvių direktorius Haase — Tel. 414—877-3013. 

Brangiam broliui 

A. f A. ANTANUI BACEVIČIUI 
Floridoje mirus, gilaus liūdesio valandoje jo seserį MA
RYTĘ AUGUTCENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2 5 3 3 YVest 71 St . , C h i c a g o 
1410 So . 5 0 t h Av. , C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

A I K Š T Ė A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I 

Witold ir Biruta Marcinczyk 
Marija ir Antanas Poškai 

Rockford, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

A . f A. 
JUOZAS NAVICKAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė po sunkios ligos 1980 m. kovo 26 d., sulaukęs 81 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Lukšėnų kaime. Amerikoje 

išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Grinevičiūtė), sū

nus Zigmas Kanadoje, sesuo Antanina, Lietuvoje sesuo Monika ir 
brolis Vincas ir jų šeimos, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 5 vai. vakare Petkaus Mar-
quette koplyčioje, 2533 West 71 Street. Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 29 d. Iš koplyčios 9 vak ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: 2MONA ir ŠONUS 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

A. f A, PRANEI DABŠIENEI 
mirus, jos vyrą ALEKSANDRĄ, sūnų RIMTAUTĄ ir 
BIRUTĘ DABSIUS, seserį J U L Y T Ę GRLKINAITĘ ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Irena ir Eugenijus Vilkai su šeima 
Elena ir Petras Starevičiai 
Alma ir Rimas Stočkai 
Gražina ir Gintautas Miceikai 

3307 SO. L I T L A M C A AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 

Tel. REpublic 7-1213 2424 VV. 6«th STREET 
11029 Sou thwes t Highvvav, Palos Hills, Iii. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S O . CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 

Mieliems 

JULE! ir ANTANUI IVANAUSKAMS, 
netekus brangios MOTINOS ir UOŠVES, 
glaustos 
uojauta. 

ama'iJirrHf tėvynes 
ir 
žemėje. 

Ona Kilikauskiene 

3319 S O . U I L A M C A AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S O . H A l S T E D STREET Tel. YArds 7-19H 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. C'K'KRO. I I I . Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo 27 d. 

X Marąuette Parko LB meti 
niame susirinkime kovo 23 d. 
parapijos salėje į naują valdybą 
balsų dauguma išrinkti dvejų 
metų kadencijai šie asmenys: 
Rima Sidrienė, Aleksandra La-
kanderienė, Birutė Vindašienė, 
Apolinaras Bagdonas ir Jurgis 
Janušaitis. Iš senosios valdybos 
pagal rinkimų tvarką liko dar 
vieneriems metams: Danutė Au 
gienė, Kazys Leknickas ir Bro
nius Andriukaitis. Kandidatais 
liko J. Ivašauskienė, K. Juškai-
tis ir B. šliažas. 

X Rašyt. Juozas KraHkaus-
kas, šių metų "Draugo" romano 
laureatas, dalyvaus premijos 
įteikimo iškilmėse ir pasakys 
trumpą kalbą St. Petersburge, 
Fla. Iškilmės bus balandžio 9 
d 3 vai. p. p. Lietuvių klubo 
salėje. St. Petersburgo lietuviai x Operos solistė Dana Stan-
jau dabar uoliai rengiasi sutikti I kaitytė balandžio 20 d. dainuos 
šių retų iškilmių dalyvius ir pro I Matulaičio namuose Putnam, j 
gramos atlikėjus. Premiją laimė I Conn. Tą dieną N. Pr. Marijos į 
jęs romanas "Po ultimatumo" j seserų kongregacija ruošia iš- Į 
jau išspausdintas ir baigiamas Į kilmingus 100 dol. pietus religi

nio centro statybai paremti Put 
name. 

X Arvydas žygas, antropolo-

įrišti. Iškilmių dalyviai premi
juotą romaną galės įsigyti ir 
gauti autoriaus autografą. Me
cenatas yra Alesas Plėnys iš 
Mississauga, Ont., Kanados. Jis 
taip pat dalyvaus iškilmėse ir 
trumpai pasveikins laureatą. 

X Kun. A. Lipniūno moksl. 
ateit. kuopos susikaupimas 
įvyks sekmadienį, kovo 30 d., 4 
vai. p. p. Marijonų vienuolyno 
koplyčioje, 6336 S. Kilbourn 
Ave. Šv. Mišias atnašaus ir 
moksleiviams pritaikytą pamok 
slą pasakys kun. dr. V. Rimše
lis. Uniformuoti kuopos nariai, 
jų tėveliai ir svečiai yra kviečia 

IŠ AR Tl IR TOLI 

gijos studentas, šį penktadienį, 
kovo 28 d. 7:30 v. v. Jaunimo 
centro kavinėje skaitys paskai
tą apie Punsko — Seinų krašto 
gyvenimą ir etnografiją. Jis yra 
rinkęs etnografinę medžiagą 
šiame krašte tris vasaras ir yra 
skaitęs paskaitas šia tema Chi-
cagoje, Dainavoje. Los Angeles, 
Montrealyje ir Ulinois ir Lojo
los universitetuose. Visi kviečia
mi šios įdomios paskaitos pasi
klausyti. 

X Dail. Antanas 

Iš Pietų Amerikos jaunimo viešnagės Detroite. Nuotraukoje svečių vadovai ir juos globojusi JAV LB-nės Detroi
to apylinkės valdyba. Pirmoje eilėje: Algis Rugienius — JAV LB Detroito apylinkės p-kas, Violeta Majauskaitė, 
dr. Vytautas Majauskas, dr. Kęstutis Kebdys, Liuda Ru gienienė. Stovi: Alfonsas Nakas, Akordeonistas G. Kliau
ga, jo žmona, dr. A. Stanevičius — Ąžuolyno vadovas, Violeta Abariūtė, Antanas Janušis ir dr. J. Simanauskas 
— "Žibučių" vadovas. Nuotr. Jono Urbono 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

mi šiame priešvelykiniame susi- ; gyvenąs Floridoje, 
kaupime dalyvauti. 

Petrikonis, 
šiuo metu 

maloniam orui esant, intensy
viai dirba, kurdamas naujus dar 

X Muz. Faustas Strolia su! bus savo parodai, kuri bus rug-
savo vedamu parapijos choru į sėjo mėn. Jaunimo centre, Čiur-
Šv. Jono Fisher bažnyčioje, į lionio galerijoje, Chicagoje. 
10234 So. Washtenaw, kur jis 
vargoninkauja, kovo 30 d. 7:30 
vai. vakare turės religinį kon
certą. Bus atliekami Dubois 
"Septyni Kristaus žodžiai". 

X LTN metinis narių susirin
kimas. Chicagos Lietuvių tauti
nių namų narių metinis susirin
kimas šaukiamas 1980 m. kovo 
29 a.. 4:30 vai. p. p. nuosavuose 
namuose, 6422 S. Kedzie Ave., 
Chicagoje. 

Susirinkime balso teisę turi 
tik LTN nariai. Susirinkime da
lyvauti ir savuosius pasiūlymus 
pareikšti maloniai kviečiami vi
si plačiosios Chicagos lietuviai. 

Po susirinkimo, apie 7 vai. 
vak. susirinkimo dalyviams ir 
jų artimiesiems rengiama šei
myniška vakarienė, mokama 
$5.00 už asmenį, (pr.) 

X L R BRIGHTON PARKO 
i- . . f 

apylinkes visuotinas susirinki- Į 
mas įvyks kovo 30 d. (sek-1 
mad.) 2 v. p. p. šaulių namu o-1 
se, 2417 W. 43 Str. Susirinkime 
bus tariami svarbūs apylinkės 
reikalai. Be to, susirinkime Vis
ta atstovė p. Regienė padarys 
pranešimą ir teiks patarimus 
socialiniais reikalais. Po susirin
kimo bus pasivaišini mas Daly
vaukime visi! (pr.) 

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
patalpose — 2735 W. 71 St. bus 
marginami kiaušiniai kovo 28-
29 d. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. 
vak. Prašomos narės ir viešnios 

x Jūratė Tautvilaitė, jauna 
ir puiki dainininkė, dalyvauja 
programoje Eugenijaus Kriauče 
liūno vardo jaunimo premijos 
įteikimo iškilmėse šį sekmadie
nį 3 vai. p. p. Jaunimo cent 
ro kavinėje. 

X Aukų atsiuntė: E. Ribokie-
nė — 5 dol., J. Klein — 2 dol., 
Walter Chopagh — 1 dol. Ačiū. 

X Ateitininkų šalpos fondui, 
mokėdami nario mokestį, pridė
jo ir aukų: A. Baltrukėnas, M. 
D.. P. Žemaitis, M. D., K Rim
kai, M. D., K. Ambrozaitis, M. 
D., J. Polikaičiai, J. Miką, I. La
banauskas. A. Alkaitis, kun. A. 
Gleveckas. J. Vaitkus, prof. V. 
Bieliauskas, J. Giedraičiai, J. 
Brinkis, M. D., kun. L. Andrie-
kus ir kt. Visiems ačiū. (pr.) 

X Bobos, napoleonai, |vairūs 

GIESMIŲ VAKARAS 

Jau daugiau kaip 20 metų Tė 
viškės Lietuvių Evangelikų Liu
teronų parapijos chora3, vado
vaujamas Jurgio Lampsačio, 

Į rengia Giesmių vakarus Verbų 
sekmadieniais. Šis tradicinis va
karas įvyks ateinantį Verbų sek 
madienį, kovo 30 d., 5 vai. Tė
viškės bažnyčioje, 6641 South 
Troy Street. 

Pradžioje choras atliks labiau 
šiai lietuvių liaudies giesmes — 
kantatas, harmonizuotas VI. Ja-
kubėno, Valterio Banaičio, P. 
Mieliulio ir kitų. Paskutiniu me
tu į programą įjungiami ir ki
tų tautų kūriniai. Taip r̂ šį kar 
tą išgirsime šalia lietuvių ir 
tarptautinių kūrinių, kuriuos 
atliks choras, mišrus oktetas, 
duetai ir solo. Palydės Arūnas 
Kaminskas. Naujenybė ir šį kar 
tą, kad dr. Ramintos Lampsaty-
tės dėka į šį vakarą įsijungia ir 
instrumentalinė muzika: praei
tais metais girdėjome Petro Odi 
nio fleitą, o šį kartą girdėsime 
Pinnebergo Muzikos mokyklos 
docento Michaelio Kollars smui
ko solo pianinu palydint dr. Ra
mintai Lampsatytei. 

lio terorizavimą, norint jį anga
žuoti šnipinėjimui. 

Neištęsta ir gražiai apipavi
dalinta programa baigta, pager-1 gos pavergtų Europos valstybių 
biant didžiuosius "Kronikos" j nedalią, siekiant joms paspir-
leidimo mecenatus — tūkstanti 
ninkus: A. ir E Kleizas, J. Tijū
ną, asmeniškai iškviečiant ir I nariai: Bronius Nemickas (jis 
įteikiant po gėlę. Programą bai-1 yra ir Pavergtųjų Europos tau-
giant, visiems padėkojo kun. K.' tų organizacijos vicepirm.) ir 
Kuzminskas, o programos vado
vė M. Marcinkienė pakvietė vi
sus knygos sutiktuvių dalyvius 
kavutei gretimose patalpose. — 

Ta proga Jaunimo centro ves 
tibiulyje susirinkusieji galėjo 
įsigyti naujai išėjusį "Kroni
kos"' penktąjį tomą ir kitus šios 
rūšies leidinius, kurie LKBKJPiežos ir sustojęs jo namuose, 
leisti sąjungos valdybos nario' Iš čia jis aplankė Californiją, o 
Vinco Pavilčiaus rūnesčiu buvoj grįžęs dar spėjo pailsėti, susipa 
parankiai išdėlioti ant jo aptar
naujamo stalo. kz. 

NELAUKĖM BE 5 DVYLIKOS 

Jau keleri metai iš eilės Mo
terų federacija, vadovaujama 
energingos ir darbščios pirmi
ninkės M. Marcinkienės, ruošia 

atvykti pasimokyti ir marginti. | tortai, farširuotos lydekos, stin-
Margučiai ir velykiniai pyragai i tos ir silkių patiekalai. Šviežios 
bus pardavinėjami Didįjį ket-s dešros, cepelinai, kugelis, rūgš-
virtadienį. bal. 
ryto. (pr.) 

3 d., nuo 10 vai. 

X l 'ž a. a. Prano Marcinkėno 
stelą, minint jo šešerių metų 
mirties sukaktį, šv. Mišios bus 
atnašaujamos kovo 29 d., šeš-
tad., 9 vai. ryto T. Jėzuitų kop
lyčioje. Chicagoje. Giminės. 
draugai ir pažįstami prašomi 
prisiminti velionį savo maldose, 

(pr.) 
« X Ieškau pirkta lietuviškus 
moteriškus tautinius rūbus. 
Maždaug 12 dydžio. Skambint 
po 6 vai. vak. tel. 226-7275 

(sk.) 

tus pienas ir kiti delikatesai. 
Aukščiausios kokybės namie ga
mintas maistas gaunamas Ven-

x "Tėvynės Garsų" radijas 
Hartford, Conn., minėdamas sa
vo sukaktį, išreiškė padėką 
"Draugui", kuris tinkamai įver
tina jų darbus ir per savo bend
radarbę Niną Gailiūnienę at
siuntė auką. Radijo vedėjas yra 
Algimantas Dragunevičius. Dė
kojame. 

m x Adv. Saulius Kuprys, veik
lus Pasaulio Liet. Jaunimo s-gos 
narys, sutiko pakalbėti dienos 
aktualia tema medikų korp. "Ga 
jos" priešvelykiniame susirinki
me, kuris bus tuoj po 9 vai. šv. 
Mišių Marijonų vienuolyno sve
tainėje šį sekmadienį, kovo 30 
d. Visi korporantai ir jų šeimos 
prašomi dalyvauti. 

X Jonui Gudauskhu, visuo
menininkui, nepriklausomos Lie 
tuvos apeliacinių rūmų organi
zatoriui bei pirmininkui, buvu
siam teisingumo ministrui 

į (1938-39 m. Mirono kabinete) 
1980m . vasario 2 d suėjo 90 m 

Anot "Holsteiner Nachrich-
ten" 1980. IJJ. 8 docentas M. 
Kollars yra tarptautinio lygio, 
koncertavęs smuiku solo įvai
riuose kraštuose, taipgi Ameri-
kejo su dideliu pasisekimu. įsi
jungs ir Rimgaudo Kasiulio bir
bynė. Tai visa skiriama Kristi
jono Donelaičio atminimui. Visi 
yra kviečiami dalyvauti. Lais
vos aukos muzikos reikalams. 

A- T. 
"KRONIKOS" PENKTOJO 

TOMO SUTIKTUVES 
"Lietuvių Katalikų Bažnyčios 

Kronikoms" leisti sąjungos tik 
ką išleistas "Kronikos" penkta
sis tomas visuomenei leidėjų bu 
vo pristatytas praėjusio sekma
dienio popiečiu Jaunimo centre. 
Tiksliai suplanuotai ir įvairiai 
programai vadovavo Matilda 
Marcinkienė, pakviesdama sce-
non programos dalyvius ir kiek 
vienu atveju rasdama taikliai 
komentuojantį, atrinktą žodį. 

Naujame tome yra sutelkti 
1978-1979 m. Lietuvoje išleisti 
net aštuoni "Kronikos numeriai 
(32-39). Popietės programos 
įvado žodyje šios leidyklos in
spiratorius kun. K Kuzminskas 
informavo, kaip darbas vyksta 
ir ko būtų toliau pageidaujama 
iš lietuvių visuomenės. 

Naujai išleistąjį tomą apta
rė ir įvertino, darydamas įžval
gias išvadas ir įvairių atžvilgių 
komentarus, pakviestasis sve
čias iš Cincinnati, Ohio, prof. 
dr. Vytautas Bieliauskas. 

Dviem atvejais scenon išeida
ma, solistė Elena Blandytė pa
giedojo dvi naujų žodžių ir nau 
jų melodijų giesmes, pasieku
sias mus šiuo metu iš Lietuvos, 
ir Viltenio "O didis Dieve", taip 
pat pritaikytų nuotaikų dainas: 
"Dzūkų kraštas" — A. Vanagai 
čio ir 'Paklydėlis" — šopagos. 

Vokalinei programos daliai 
akompanavo muz. Faustas Stro
lia. 

Aktorius Juozas Kapačinskas 
dviem atvejais paskaitė kelias I cinkiene ir parengimų vadove J. 
dokumentines Kronikos ištrau-j Kereliene aptarė abiturientų pri 
kas, vaizduojančias jaunų moks j statymo balių. Tas balius bus 
leivių tardymus ryšium su kry- Į sekmadienį, gegužės 18 d. 5 v. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Fleitisto Petro Odinio ir 

pianistės Ramintos Lampsaty-
tės koncertas įvyks Clevelande 
kovo 29 d. 7:30 vaL vak. Uni-
rersity Hali, 2605 Euclid Ave. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa
remti svečius menininkus iš 
Vak. Vokietijos. Koncertą glo
boja Clevelando LB apylinkės 
valdyba. 

— Posėdžiavo Pavergtąją Eu 
ropos Tautų generalinis komite
tas. Kovo 19 d. New Yorke, Es
tų namuose, įvyko Pavergtųjų 
Europos tautų generalinio komi 
teto posėdis. Pirmininkas Ste-
fan Korbanski (Lenkijos pogrin 
džio vyriausybės buvęs vice
premjeras) padarė pranešimą 
apie dabartinę tarptautinę įtam 
pą ir jos poveikį Sovietų paverg 
toms Vidurio ir Rytų Europos 
valstybėms. Po diskusijų nutar
ta paruošti JAV vyriausybei me 
morandumą, bylojantį, be kitų 
dalykų, ir jos užsienio politikos 
klaidas, privedusias prie dabar
tinių nesėkmių. Be to, numaty
ta, kaip kasmet, Pavergtųjų tau 
tų savaitės proga birželio mėne
sį lankytis Valstybės departa
mente bei kongrese ir ten pa
kartotinai kelti Sovietų Sąjun-

ties. Iš lietuvių posėdyje daly
vavo Lietuvos Laisvės komiteto 

Viktorija Cečetienė (gen. sekr. 
padėjėja). 

— Phoenix Ariz., lankėsi kun. 
Petras Cinikas, "Draugo" admi 
nistratorius, buvo atvykęs iš 
Chicagos į Arizoną aplankyti sa 
vo seno pažįstamo, "Draugo" 
bendradarbio, žurnalisto Stasio 

žinti su tuo garsiuoju pensinin
kų miestu Sun City, kur Piežos 
gyvena. Aplankė Sacred Heart 
Home koplyčią, kurioje būna lie 
tuviškos pamaldos. Džiaugėsi, 
kad lietuviai turi kur lietuviškai 
Dievą garbinti. Kun. Jonas Ku
bilius, Phoenixe praleidęs be
veik du mėn. laiko, kovo 20 d 

abiturientų pristatymo balių. Tą išskrido į L. A. aplankyti savo 
gražią tradiciją reikia steng- draugų ir patarnauti jiems dva-
tis ir ateityje palaikyti. Šis yra | siškai. Kovo 23 d jis jau buvo 
vienas iš nedaugelio renginių, 
kuriame jaunimas mielai daly
vauja. 

Kovo 9 d. Jaunimo centro ka
vinėje sėdėjo kelios ponios ir 
kažką viena kitai karštai aiški
no. Tai Moterų federacijos su
kviestas motinų komitetas. Juo
kinga, tie visi komitetai vis va
dinami tėvų komitetais, o dirba 
daugiausia vienos motinos. Pir
mam susirinkime, tiesa, turėjom 
ir vieną tėvą, tačiau, prižadėjęs, 
reikalui esant, visokeriopą pa
galbą, antram susirinkime nebe
pasirodė. Taigi ir vėl liko vienos 
mamos tėvų komitete. 

Posėdį pradėjo Mot. federaci
jos pirm. M. Marcinkienė, paaiš 
kindama, ką ir kur reikės dirb-j 
tL Kaip ir dažniausiai, daug dar | 
bo, o talkos maža. Susirinkusios 
motinos kartu su pirm. M. Mar-

Hamiltone, Kanadoje, kur lie
tuviams pravedė rekolekcijas. 

— A. a dr. Bronius Radaus
kas, 69 m. amžiaus, mirė Bal 
timorėje kovo 15 d. Velionis 
mokslus Vokietijoje buvo bai
gęs 1936 m. Atvykęs į Ameriką, 
pasižymėjo kaip psichiatras, 
dėstė John Hopkins universiteo 

ninėje Baltimorėje, nuo 1960 li
gi 1972 m buvo jos direktoriua. 
Paliko žmoną Domicėlę (Smil
gevičiūtę) dukrą Ir. Svotelienę. 
gyvenančią Reading, Pa., Apie 
jo mirtį platesnį straipsnį para
šė "The Evening Sun" laikraštis 
kovo 19 d laidoje. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Pranas Fišeris mirė 

kovo 13 d Melbourne po ilgos 
ir sunkios ligos. Palaidotas ko
vo 17 Memorial Parko kapinėse. 

— PreL dr. Vytautas Balčiū
nas yra iš JAV-bių atvykęs į 
Australiją ir praveda rekolekci
jas lietuvių kolonijose. Kovo 7 
d jį priėmė Pertho vyskupas 
drauge su kardinolu W. Rubinu 
ir kitais žymiais svečiais. Vai
šių metu prelatas buvo ypatin
gai pagerbtas. 

CH1CAC0S 
ŽINIOS 

MIŠKELIŲ POLICIJOS 
VADAS 

Numatoma, kad Chicagos apy 
linkių miškelių policijos vadu 
bus paskirtas policijos leitenan 
tas Donald Munger, tarnaująs 
policijoj jau daugiau kaip 30 m. 
PROTIŠKAI ATSILIKUSIEJI 

Protiškai atsilikusiųjų globą 
iš Cook apskrities komisijos per 
ima naujai sudaryta Ulinois ko 
misija. Ateinantį mėnesį bus 
baigtas perdavimas visų 600 
protiškai atsilikusių tai Ulinois 
komisijai. 

ŠVIETIMO TARYBA 
Chicagos arkivyskupija ieško 

šešių asmenų, kurie sutiktų 
dirbti arkivyskupijos švietimo 
taryboje, tvarkančioje parapi
nes mokyklas. Sutinkantieji ga
li gauti prašymams blankus, 
kreipdamiesi į Chicago Board 
of Educatioh, P. O. Box 1979, 
Chicago, EI. 

NUTEISĖ MIRTI 

Kriminalinis teismas gaujos 
narį J. Caballero, 19 m., nuteisė 
mirti už nužudymą trijų kitos 
gaujos jaunuolių. Caballero ir 
nužudyme dalyvavęs L Ruz, 20 
m, yra Latin Kings gaujos na
riai. Jų nužudyti jaunuoliai bu
vo 16-19 metų. Nužudė peilių 
smūgiais. 

SENIAUSIAS TEATRAS 
Old Town Players yra seniau 

šias Chicagos dramos teatras, 
veikiąs jau 47 metus 1718 N. 
North Park. Per savo gyvavimą 

medicinos fakultete, ėjęs auks-lyra pastatęs 46 naujus veika-
tas pareigas Spring Grove ligo-

^ 1 S L 2 4 . 1 ! , W - f ^ J * " T e L : amžiaus sukaktis, šiuo metu J o ' * ™ 8 P«*atymu ir pasiryžusio į p^ p. Oak Lawn Tower Inn (ank 
į kunigų seminariją stoti jaunuo sčiau Shendon Inn.), 9333 S. Ci 476-4622. Atdara kasdien nuo 

9 v. r. iki 8 v. v., sekmad. nuo 
9 v. r. iki 7 v. v. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 (sk.) 

X Jei SKILANDŽIU tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena. 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman A 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty- Į dešros ir t. t. Užsakymus siun-
bių pirkime ir pardavime. Susi-{ čiame paštu bet kur Amerikoje, 
domėję skambinkite 977-7916. į 2913 West 63rd St., Chicago, II 

(ak.) 160629. Tel. (312) 436-4337. (sk.) 

nas Gudauskis sunkiai serga 
Chicagoje. 

x Lietuvių piliečių draugija, 
Pittsburgh. Pa., atnaujino pre
numeratą ir atsiuntė 7 dol. au
ką. Ačiū. 

X Irena Sekmoldenė, čikagiŠ-
kė, nusipirko "Drauge" lietuviš
kų knygų ir paliko 5 dol. auką. 

Aukų po 5 doL atsiuntė: E 
Zatorskis. Sofija Aleksandravi
čienė, Vladas Matulis, Petras 
Macnorius. Barbara Taujenienė. 
Visiems maloniai dėkojame. 

x Feliksas Prekeris, Santa 
Jose, Calif.. atsiuntė laišką, ku
riuo užsisakė "Drauge" lietuvis 
kų knygų už keliasdešimt dole
rių. Knygos buvo jam tuojau 
paštu išsiųstos. 

Inž. Antanas Rudis žiemos festivalio metu Tautinių šokių šventės rengimo 
komiteto pirm. J. Talandžiui įteikia tūkstantinę, kad šokių šventei sektųsi 
sukviesti kuo daugiau šokėjų. Nuotr. V. Jasinevičlaiis | 

cero Ave., Oak Lawn. Gros 
Neo-Lithuanų orkestras. 

Susidariusio komiteto pirm. 
D. Bazienė prašo abiturientus, 
merginas ir vaikinus kaip gali
ma greičiau registruotis pas ją: 
Mrs. D. Bazis, 9213 So. Keeler 
Ave., Oak Lawn, TU. 60453, ar
ba telefonais — 925-1253, o po 
3 vai. p. p. — 636-6021. Tele
fonu registraciją taip pat pri
ima ir N. Gaižutienė: tel. 582-
6736. 

Abiturientai, abiturientės, tė
veliai, tetos ir dėdės, paimkim 
ir šiandien pat paskambinkime 
duotais telefonais, tuo užsitik-
rinsim sau vietą ir padėsim ko
mitetui skaičiuojant stalus. Ne-
laukim be 5 min. 12, nes tada 
atsakymas gali būti — atleis
kit, bet per vėlai, nebeturim vie-
—tos. Ir, žinoma, kas kaltas? 
Komitetas! Kad visko neapžiū
rėjo, kad neapskaičiavo. O ko
mitetas geras, darbštus, tik rei
kia talkos, būtent jūsų greito 
atsiliepimo. Siame komitete dir 
ba abiturientų mamytės: pirm. 
D. Bazienė, sekr. D. Dirvonienė, 
N. Balzarienė, N. Gaižutienė, V. 
Kosmonienė ir G. TraŠkienė. Vi 
sos yra jaunos, darbščios ir 
energingos, jų dėka balius bus 
tikrai puikus. 

AL LOcanderiesė 

lus, turėjęs 1400 spektaklių, ku 
riuos aplankė 96,000 žmonių. 
Vaidina vaidybą pamėgę profe
sionalai aktoriai be atlyginimo. 

SUVAŽINĖJO 
Devynerių metų mergaitė N. 

Gonzalez buvo sekmadienį šuva 
žinėta prie savo namų, 6119 S. 
Kilpatrick, Chicagoje, kai ji žai 
dė su vaikais. Nuvežta t Šv. Kry 
žiaus ligoninę, rasta mirusi. Au
tomobilio vairuotojas pabėgo. 
Berwyne sekmadienį traukinys 
suvažinėjo 9 m. berniuką A. 
Dabbouseh. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenae 

TeL - 776-8700 
Chicago, Ulinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
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immmmniiimimiiiinmmnMiiiiiiiiiiif 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. Ori 6 v. • . 
Ssitad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba T76-516S 

2649 W. 63 Street 
Chfcago, HL 60629 
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