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Johnsonas nenori siųsti karių į Alabamą 
BIRMINGHAM, Ala. — Uni- Nes tai pablogintų dabartinę padėtį 

tarų ministeris James J. Reeb, Į 
38 metų, baltųjų dvasiškis i š vakare, po sustabdymo negrų singumo sekretorius Katzenbach įvykių Alabamoje. J i s pareiškė, 

Prezidentas pasirašė Appalachia Įstatymą. — Baltuosiuose Rūmuose pasirašius Appalachia įstatymą 
kovoti prieš skurdą, prezidentas Johnsonas sveikinasi su Kentucky gubernatorium Edward L Breathitt 
jr. Už prezidento yra viceprezidentas Humphrey ir (nuo Humphrey kairėje) sen. Jennings Randolph 
(D., W. Va.), Pennsylvanijos gubernatorius VVilliam Scranton, sen. Pat McNamara (D., Mich.) ir sen. 
Hugh Scott (R., Pa.). 

Daugiau JA V karių į Vietnamą 
Pasidairius Vietnamo karo laukuose. 

— JAV armijos štabo vlrši- kovoti pri^š kmministine a gresi-
rinkas Johnsonas, buvojęs sa- ją. 
vaite Pietų Vietname ir ten su- j 
sipažinęs su politine ir karine) — Jungtinių Amerikos Vals-
padėtimi, vakar iš Saigono iš- \ tyk"? pareigūnai vakar pranešė 
vyko į Washingtoną. Jis pareis- j Prancūzijos ambasadoriui Wa 
kė, kad Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms teks pasiųsti dau
giau karių j Vietnamą. 

— Pietų Vietnamo premjeras 
Quat vakar pareiškė, kad lais
vasis pasaulis turėtų daugiau 
pagelbėti pietų vietnamiečiams 

shingtone, kad Amerika negali 
eiti į derybas dėl Vietnamo, kol 
Šiaurės Vietnamo komunistinis 
režimas nesustabdo 
prieš pietų vietnamiečius. 

Bostono, Mass., mirė užvakar 
vakare Birmingham, Ala., li
goninėje, segregacistanis jį su
mušus Šeimoje, Ala., antradienį 

Cukrus nebestiprina 
Kubos 

HAVANA, Kuba. — Sunki 
ekonominė Kubos padėtis pas
taruoju me tu d a r pasunkėjo. 
Viena tokio pasunkėjimo p r k ž a s 
čių yra Sovietų Rusijos finansi
nės pašalpos sumažinimas, o 
an t ra — nelaiminga žemės ūkio 
politika. 

Prieš me tus Kuba be jokių 
rezervų perėjo į tridicinį žemės 
ūkio produktą — cukrų, atsi
sakydama įvairinti žemės ūkio" 
gamybą. Mat, t a d a cukraus kai
na laikinai a u k š t a — 9 centai 
už svarą, bet ne t rukus cukraus 
kaina k r i to iki 2 centų, ir ta i 
Kubos ūkį skaudžiai palaužė. 

Cook nenori pakeisti 
Dillono 

VVASHINGTON, D. C. — Do-
nald C. Cook, Amerikos Elek-

[ t r inės Jėgos bendrovės pirminin 
j kas, p ranešė prezidentui John-

sonui, k a d j is nenorįs užimti 
i Iždo sekre tor iaus posto. 

vakar VVashingtone turėjo pa 
sikalbėjimus su pilietinių teisių 
gynėjų delegacijomis. 

Prezidentas Johnsonas turė
jo su dviem dvasiškių delegaci
jom pasikalbėjimus dėl įvykių 
Alabamoje. 

Dvylikos asmenų grupė (juo
dųjų ir baltųjų), užvakar pas
kelbusi sėdėjimo streiką Baltų
jų Rūmų pirmame aukšte, bai
gė savo streiką, t r ims patiems 
išėjus iš prezidento rūmų, o 
devynius policijai išlydėjus. De-

James J . Reeb mirtimi, įvairio-1 vyni buvo areštuoti ir patraukti 
se vietose buvo suruoštos de- j teisman už neteisėtą įėjimą į 
monstracijos. kad Kongresas pa | Baltuosius Rūmus, 
greit intai pri imtų balsavimo tei- — Prezidentas Johnsonas va
šių įstatymą. į kar Baltuosiuose Rūmuose ke-

Prezidentas Johnsonas, vice- ! tur ias valandas kalbėjosi su dva 
prezidentas Humphrey ir tei- Į siškių ir civilių delegacijom dėl 

žygiavimą iš Šeimos miesto į 
Montgomery, Alabamos sosti
nę. 

Ketur i a reš tuot i O'Neal Na
mon (Duck) Hoggle. 31 metų, 
jo brolis VVilliam Stanley Hogg
le, 38 metų, R. B. Kelley, 30 me 
tų, ir E imer Cook, 41 metų, vi
si iš Šeimos, apkaltinti nužudę 
dvasiškį Reebą. 

Delegacijos pas prezidentą 

VVASHINGTON, D. C. — Ry
šium su protes tantų dvasiškio 

jog dabar nelaikąs siųsti fede-
ralinių karinių dalinių į Seimą, 
Ala., nes tas siuntimas galėtų 
pakenkti ten negrų ir baltųjų 
ginčui išspręsti. 

Lenkai stato Rytu 
Vokietijai vamzdį 

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos teritorijoje pradėta vykdy
ti sutartis iš 1964 metų, kuria 
Lenkijos specialistai stato 330 
kilometrų ilgio vamzdį naftai 
tekinti. Į R. Vokietiją atvyko 
30 lenkų technikų naftos vamz
džiui statyti. 

— Portugalijoje areštuota 30 
studentų komunistų. 

— Derlius. Dėl gero oro der
lius Europoje praėjusiais me
tais buvo 5 proc. didesnis. 

— 100 valstybių veikia JAV 
skaityklos. Rowan, USIA direk
torius pranešė, kad Indonezijo
je uždaromos Amerikos skai
tyklos (bibliotekos) ir visi 17 
tarnautojų grįžta namo. Ten 

— Jungtinių Amerikos Vate- j uždaromos amerikiečių skaityk-
tybių ir pietų vietnamiečių lėk- į los, nes jų veikimas neįmano-
tuvai vakar puolė Viet Gongo mas. Kelis kar tus indonezai yra 
partizanų komunistų karinius 
taikinius. Naujausios žinios 

— Jungt inės Amerikos Vals
tybės projektuoja iš Cape Ken-
nedy, Fla., kovo 22 d. paleisti 
aplink žemę kapsulę su dviem 
astronautais Grissom ir Young. 
Jie skris 3 kartus aplink žemę 
3 vai. ir 45 min. 

— Kardinolo Meyerio, Chi-
cagos arkivyskupo, sveikatos 
stovis nesikeičia, mažėjąs or
ganizmo reagavimas. Jis tebėra 
pusiau be sąmonės, pranešė Mer 
cy ligoninės pareigūnas. 

— Septyni inžinieriai apžiū
rėjo garsųjį kreivą Pizos bokš- l širdį. J i s yra vienas iš užsie

nio diplomatų favoritu Johnso-
no. Neseniai j is turėjo kelis vi
zitus Baltuosiuose Rūmuose pas 
prezidentą, ir jam pasakyta "a 

užpuolę JAV bibliotekas ir in
formacijos įstaigas. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
-— Sirija šiom dienom suvals- rovių yra dvi amerikiečių įmo-

tybino devynias naftos bendro-; nės. 
ves. Tarp nusavintų naftos bend į _ j a c k Ruby (Rubensteinui), 

Osvvaldo žudikui Dalias miesto 

MėVstamas diolomatas policijos būstinės rūs^e- teis" įviegsuiiiias oipiomatas mas paskirtas kovo 29 d. Bus 
VVASHINGTON D. C. Va- sprendžiamas jo psichinis sto-

karų Vokietijos ambasadorius | v i s - R u b y praėjusiais metais bu 
Heinrich Knappstein greitai "už 
kariavo" prezidento Johnsono 

Europos Bendros Rinkos pinigai 
BRIUSELIS, Belgija. — Eu- j kraštai baigia apsijungti visiš-, mokesčiais ir atskirais biudže-

ropos Ekonominės Bendruome- j kai be tų imperialistinių prie- | tais. 
nės (Bendrosios Rinkos) kraš- 'monių . Kai netrukus įsigalios-; Į Europos Ekonominę Bend-
ta i pradeda svarstyt i bendrų visi kiti susitarimai, dar teks ruomenę (Bendrąją Rmką) įei-
pinigų klausimą. atlikti paskutinį veiksmą — pri- \ na Belgija, Prancūzija, Vakarų 

Praėjusių metų gale su ta rus eiti prie bendrų pinigų. j Vokietija, Olandija, Italija ir 
dėl bendros grūdų kainos, k a s Politiniai ir ekonominiai ste- Liuksemburgas, 
ypač rūpėjo Prancūzijai, tai ir , bėtojai teigia, kad piniginės sri-
Prancūzijos vyriausybe palanki Į ties vienybė pagaliau baigs eko-

! nominį š^ši" saiimeininku an-bendriems pinigams 
Dabar t in is J A V Iždo sekreto- ^ v į s a ( i a reikia armiių. tan-Uiiungimą. Priėjus prie bendro: 

Nauja vyriausybe 
Sudane 

r ius Douglas Diflon pas i t rauk ia 
iš šio pos to kovo 31 dieną. 

Gali b ū t i pakvies tas Iždo sek
retorium David Rockefeller, 
Chase M a n h a t t a n banko (New 
Yorke) pirmininkas. 

* i vo nuteistas mirties bausme. 

tą Italijoje. Tų inžinierių už
davinys — nustatyti, kiek dar 
ilgai tas bokštas gali išstovėti. 

Austrija rinks 
nauja prezidentą 

VIENA. — Liaudies partija 
tei~k-dažniau". Kodėl? Ar"Knapp ^ ( k r i k š č i o n y s demokratai) kovo 
šteino asmenvbė prasikiša ? ; 9 d l e n j * n o m i n * v o buvusį austrų 

_ . . . . . . » • • . » • • • . kanclerį Austrijos prezidentu. Taip, bet tai tik daline prie- T. . , . . . . , . ~ . ta
 r Prezidento rinkimai bus gegu-

zastis tų vizitų. I žės 23 d 
Pasak politinių stebėtojų, p re j 

zidentas Johnsonas dažnai su- Į Dr. Gorbach. 66 metų, tapęs 
sitinka su vokiečių ambasado-; kancleriu 1961 metų balandžio 

Johnsonas nori 
butu departamento 
VVASHINGTON, D. C. — Pre 

zidentas Johnsonas pasiūlė Kon 
gresui Įsteigti Butų ir Urbanis
tikos plėtimo depar tamentą ir 
100 milijonų dolerių paskir t i 
s ta tymui butų skurdžiuose mies 
tų kvartaluose, kur tokie pas ta 
ta i y ra būtini. 

— Žemutines Saksonijos pie
tiniame pasienyje (Rytų Vokie
tijoje 1964 metais užregis t ruota 
apie 500 minų sprogimų, dau
giausia laukiniams žvėrims pra 
bėgant, ir užmušta apie 50 lau
kinių gyvulių. 

kų ar lėktuvų, kad valstybės ap-j piniginio vieneto i r visas auK-: C H A R T U M < ? u d a n a s _ Šiom 
si jungtų? Be tų dalykų negali • so ir valiutų a tsargas sudėjus į | d i e n o m g u d a n e j k o v y r i M ą y . 
išsiversti Sovietų Rusija I krūvą, is tikrųjų vyriausybėms: ̂  k e i t i m a g Komunistų ir 

Tačiau Europos Ekonominėj • beveik nebelieka k u r r a k š t i s su; ̂ ^ š a l i n i n k ų p a r t i j a s 

Bendruomenėj apsijungę šeši savo nepriklausomais pinigais.: riausyb§ p a k e į t ė d e š i n i o j o g * 
tinio sparno asmenys. Laikinuo
ju ministeriu pirmininku liko 
EI Chatim i Khalifa. 

Besiruošiant spręsti sovietų ir kiniečių komunistų ideologinį ginčą. 

Kokie Pekino Maskvos santykiai 

ORAS 

Oro biuras praneša: Chicago-
je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas sniegas a r lietus. 

Saulė teka 6:06. leidžias 5:53. 

KALENDORIUS 

Kovo 13 d.: šv. Kristina. Jun-
dilė, Liūtavaras. 

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

Kovo 15 d.: šv. Longinas. Oi-
reikė. 

rium, nes nori bakstelti Prancū
zijai ir sustiprinti Vokietijos 
ranką derybose su Paryžium. 

Kiniečiu komunistu 
salininkai 

11 d. Jis vadovavo liaudies par
tijos ir socialistų koalicinei vy
riausybei iki pakeičiant jį, kaip 
partijos pirmininką 1963 m., ir 
kaip kanclerį praėjusio balan
džio 2 d. dabartiniu kancleriu 
ir patrijos vadu dr. Josef 

NEW DELHI. — Indijos vai-1 Klauss. 
stijoje Kerala, kur jau iš seno Į Socialistų vadai susirinks a-
yra įsigalėję komunistai, ir ku r j teinantį antradienį savam kan-
Indijos premjero Shastri vyriau | didatui nominuoti. Atrodo, jie 
sybė buvo priversta imtis griež- i nominuos prezidentu Franz Jo
tų priemonių, neseniai raudonie-' nas, 55 metų. Vienos burmist-
ji( pri taria kiniečiams komunis- ' rą nuo 1951 metų. 
tams, gavo iš 133 parlamento Į Austrijos prezidento pareigas 
atstovų net 58. Pusė jų sėdi I eina kancleris Klauss, vasario 
kalėjimuose. Keralos valstija ne i 28 d. mirus austrų prezidentui 
galė-iai vyr sybės. j Adolf Schaerf. 

MASKVA. — Nors jau esa
me rašę apie komunistų par t i 
jų atstovų iš 19-kos valstybių 
susirinkimą, įvykusį Maskvoje 
praėjusią savaitę, be t šį kar tą 
paduodame keletą smulkmenų. 
Chruščiovo buvo n u m a t y t a s šis 
komunistų partijų suvažiavimas, 
kurio datą nusta tė jo įpėdiniai 
— Brežnevas ir Kosyginas. 

Į šį komunistų vadų susirin
kimą atvažiavo devyniolika de
legacijų iš viso pasaulio, o pa
kvietimai buvo pasiųsti 25 de
legacijoms; iš tų 25 delegacijų 
nea tvyko Kinija. Albani ja , Š. 
Vietnamas, Šiaurės Korėja , In
donezija ir Japonija. 

Neatvyko ir Rumunijos dele
gacija. Britų komunistii dele
gacija tyčia pavėlavo, t uo no
rėdama parodyti, j og t ik for
maliai tedalyvauja suvažiavime, 
nesut ikdama su jo principais. 

kieti jos, Kubos. Indijos. Itali-1 vanšui Jungtinių Amerikos Vai 
jos, Lenkijos, Mongolijos, Siri-, stybių bombardavimų šiaurės 
jos, Suomijos, Prancūzijos ir Vietname. Suvažiavimas griež-
Čekoslovakijos ir kt. komunistų ta is žodžiais pasmerkė ameriki-
par t i jas . i ri atpildą agresoriams šiaurės 

Iš par t inės hierarchijos svar- \ vietnamiečiams, komunistams. 
biausi buvo Sovietų Rusijos ko- j Delegatai buvo gerai įsisąmoni-
munistų ideologas Suslovas. Ku- i nę. jog Sov. Rusijos ir raud. Ki-
bos ginkluotų jėgų ministeris j nijos ideologinis ir teritorinis 
Raul Cas t ro ir Indijos kompar- ginčas dar toli iki užbaigimo. 

Greta "komunistinės vienybės" 
deklaracijos, kurią lydėjo Sovie-

ARABŲ TERORIS
TAI IŠSPROGDINA 

NEGEVO 
VAMZDŽIUS 

BEIRUTAS, Libanas. Arabų 
partizanų organizacijos nariai 
išsprogdino Izraelio vandens ir 
naftos vamzdžius Negevo dyku
moje. 

Pasak pranešimų. "Asifa" or
ganizacijos "komandos" išsprog 
dino vamzdžius kovo 1 d. Tai 
jau aštuntas sprogdinimas, pri
skirtas arabų teroristam, nuo 
gruodžio mėn. 

Partizanų būrys netoli mies
telio Abu Kharabeet išsprogdi
nę naftos vamzdį. 

Teroristai užvakar taip pat 
pranešė, kad jie susprogdinę van 
dens vamzdžius, kuriais teka 
vanduo iš Jordano upės į dy
kumos apylinkę. 

zionizmą. Kiniečiai komunistai 
Sovietų Rusijos komunizmą kal
tina "moderniu revizionizmu". 

Kiniečiai, gavę Maskvos kon
ferencijos pasiūlymus baigti vie 
šas polemikas, kovo 10 dieną 
atsakė Kremliaus vadovams, jog 
jie nutolę nuo tikrojo marksiz
mo. 

Pekinas davė suprasti ,kad 
skilimas turi eiti ir toliau. 

tijos lyderis S. Dange ir jo pa
vaduotojas S. Bagdash. 

Ši komunistų vadų konf eren-1 tų politikos nugarkaulinis prin-! 

cija buvusi pradė ta be propa-; cipas ir toliau laikytis "taikios 
gandinių būgnų. Komunistų par koegzistencijos", tam sambūviui 
tijos o rganas "Pravda" tepatei- (koegzistencijai) smarkiai prie-
kė t rumpą žinią, pavadindamas šinasi Pekinas. 
suvažiavimą "pasitariamuoju". _ , . , . 

.—. r Skilimas 
o buvo skelbiama, jog t as su
važiavimas turėsiąs parengti H0XG KONG. — Raudonoji 
pasaulinį komunistų partijų kon Kinija kovo 10 dieną atmetė ne-
gresą. seniai įvykusios komunistų par-

Buvo pakeista pasitarimų dar tijų atstovų konferencijos Mas-
botvarkė, būtent : ideologinis kvoje prašymą baigti viešas po-

Iš viso Maskvon buvo suvažia- j ginčas t a r p Sovietų Rusijos ir lemikas. 
vę 94 delegatai, a ts tovavę Aust J Kinijos buvo at idėtas į tolimes- Pekino laikraščiai atspausdi-
ralijos. Argentinos, Bulgarijos, j nį planą, o pirmuoju punktu ė-; no straipsnį, kalbantį apie ilgas Į vimu kitai partijai atsisakyti 
Brazilijos, Vengrijos, R y t ų Vo- jo "komunist inė vienybė"' re-, grumtynes prieš modernų revi- Į savo politinės linijos. 

— Sovietų Rusija vakar at
metė raudonosios Kinijos rei
kalavimą atmesti "taikų sam
būvį" (koegzistenciją) su Va
karais, kaip kainą už komunis
tų vienybę. 

Sovietų "Pravda" pareiškė, 
kad negalima pasiekti vienybės 
kai kurių partijų (komunistų) 
savo valios primetimu kitoms 
partijoms arba partijos reikalą-
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SU ATEITININKIŠKU JAUNIMU 
CLEVELANDE 

Moksleivių ir studentų ateiti
ninkų eiles y ra perėję nemažai 
Clevelando jaunimo. Dalis jų 
j au aktyviai dalyvauja sendrau
giuose, kiti gi sugrižo patys va
dovauti jaunučiams ir mokslei
viams. 

Šiuo metu Clevelando studen
tų ateitininkų draugovei pri
klauso netoli 30 narių. Valdybą 
sudaro G. Degutytė. R. Laniaus-
kaitė. I. Skarsdytė ir K. Stan-
kaitytė. Dvasios vadas — kun. 
J . Grigonis. 

Maironio moksleivių ateitinin
kų kuopos valdybon įeina pirm. 
P. Alšenas, G. Juodėnas. V. 
Kiiorys. A. ir K. Razgaičiai. Šie 
berniukai taip pa t talkina jau
nučių vadovams. Moksleivių 
dvasios vadas y ra kun. P . Dzie-
goraitis. Moksleivių kuopą sėk
mingai globoja R. Laniauskas, 
pa ts buvęs Clevelando mokslei
vių ateitininkų eilėse. 

Tikrai g ražus būrys jaunimo 
šiuo metu priklauso jaunučiams 
ateit ininkams, kurie renkasi Šv. 
Jurgio parapi jos salėj regulia
riai kas mėnesi. Jaunučių y ra 
apie 70 ir jie padalinti į t r is 
grupes: jaunesniuosius mokslei
vius, jaunius ir jaunučius. Ber
niukams vadovauja R. Laniaus
kas . ta lk inamas moksleivių. Mer 
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Clevelando Studentų ateitininkų kandidatų priesaika naujai vėliavai. Nuotrauka V. Pliodžinsko 

; gai tėms vadovauja Vida Kas 
peravičiūtė, jau eilę metų su j 
jaunučiais nuoširdžiai dirbanti. 
J a i šįmet talkina Livija Kaspe- \ 
ravičiūtė ir Nijolė Kijauskaitė. į 
Pat iems jauniausiems, kurių' 
y ra per 20, labai gražiai vado
vauja Danutė Čipkienė. 

Visų Clevelando jaunesniųjų 
moksleivių, jaunių ir jaunučių 
vyriausia galva ir širdis — Pra
nas Razgaitis. J a u 4 metai su 
dideliu pasiaukojimu ir meile 
j is dirba su jaunaisiais, kurie 
y ra mūsų organizacijos ateitis 

I ir viltis. Šis darbas, nors mie
las, nėra lengvas, ypač kai dar 
neišsivysčiusi pilna parama iš 

'• tėvų pusės. Ateitininkų federa-
, ei jos tary'ca savo posėdyje ge-
; rai priminė, kad reikia "šiuo 
; metu laikyti jaunimo veikios 
globą ir rėmimą pagrindiniu be: 
pirmaeiliu savo rūpesčiu bei už
daviniu' ' . Reikia jaunučiams 
programos, o jos vis nėra. Są
lygos darbui nelengvos, reika-

i laujančlos daug kantrybės ir pa-
' siaukojimo, gi atsakomybė prieš 
savąją organizaciją didelė. 

Pranui Razgaičiui priklauso 
nuoširdi jaunučių tėvų ir visų 
Clevelando ateitininkų padėka. 
J o didelės pastangos neliks ne-

[ įvertintos. D. S. 

gas atliko kun. B. Ivanauskas. 
Šv. Jurgio parapijos klebonas. 

Šventinimo maldų žodžiams 
nuskambėjus, vėliavą oficialiai 
atskleidė krikšto tėvai ir per 
draugovės valdycą ją įteikė vi
sai draugovei. Sendraugių ir 
moksleivių vėliavos įspūdingu, 
tradiciniu nusilenkimu pagerbė 
šią naują ateitininkišką vėliavą, 
tuo priimdamos ją į sayo ta r 
pą. Per mišias sargybą prie nau-

• turtėjo vienuolika naujų narių, 
bet ir dėl to, kad po daugel me-

! tų planavimo nauja draugovės 
vėliava tapo realybe. Dėka jau-

| nų draugovės talentų, meninin
ko Rimo Laniausko ir Inos 
Skardytės. naujoji vėilava yra 
tikrai spalvingas ir įspūdingas 
draugovės simbolis. 

Draugovė ypatingai įvertina 
nuoširdžią paramą vėliavos 
krikšto tėvu Dalios Staniškienės 

Trispalvės prisegamos Clevelando jaunučiams kandidatams. Vėlia
vėles sega V. Kasperavičiūtė. jaunių globėja, D. čepkienė, jaunučių 
globėja ir kun. G. Kijauskas, SJ, MAS dvasios vadas. 

Nuotrauka V. Pliodžinsko 

ŠEŠTADIENIO POPIETIS 

Nežiūrint, kad penktadienį 
tiek daug snigo ir pustė, kad 
net į mokyklą nereikėjo eiti, 
šeštadienį išaušo graži diena 
Clevelando Ateit ininkų šventei. 
Moksleiviai 3 v. p . p. susirinko 

, į Čiurlionio namus , kur turėjo 
įvykti susi t ikimas kar tu su sve
čiais. Svečių sulaukėme iš Det
roito — dalyvavo Vy tau ta s Poi-
terai t is ir Algis Ratn ikas . Iš ki
tų miestų atsiliepė Hamiltonas. 

Algis Kasula i t i s paskaitoje 
primine svarbų politikos vaid
menį. Kas da ro sprendimus pa
saulyje t a r p t a ikos ir ka ro? Po
litikai, kur iuos mes išrenkame. 
į visus klausimus — nuo eilinio 
iki svarbiausio — duoda a tsaky
mus ir da ro sprendimus. 

Vienas atei t ininkų principų 
y ra visuomeniškumas, kuris 
verčia mus domėtis politika. Ne-
atlikdami savo pilietinių politi
nių pareigų, gal ime pasidaryti 
politiniais belaisviais. 

P o paska i tos kilo keli klau
simai. Lietuviškoje visuomenėje 
veikia penkiolika politinių par
tijų. Iš jų st ipriausios y ra tau
tininkai, kr ikščionys demokra
tai, frontininkai . A. Kasulaitis 
paaiškino, kad ateitininkai nėra 
politinė organizacija, bet kad 
jie. kaip individai, turi būti veik
lūs politiniame gyvenime, vado-

I vaujantis ateitininkų principais. 
! Taip pa t pridėjo, kad lietuvių 

politinė veikla gerokai pažengė' 
į priekį, pirmą sykį per dešim- j 
tį metų skirtingų idėjų repre
zentantams sutarus sujungtomis 
pastangomis veikti Lietuvos 
laisvės kovoje. 

Po paskaitos ir diskusijų, 
t rumpai aptarę sekmadienio 
šventės ir įžodžio eigą, skirstė-
mės paskubomis į namus, nes 
daugelio jau laukė pareigos va
karo koncerte. Ant. Razg. 

N A I J A S T U D E N T t 
VĖLIAVA 

Clevelando draugovės ir kan
didatai punktualiai 10 vai. ryto j 
sekmadienį, vasario 28 d., susi-j 
rinko šv. Jurgio parapijos sa-1 
lėje. kur visi išsirikiavo šalia 
savo naujai įsigytos draugovės 
vėliavos. Studentai, prisijungę 
prie bendros ateitininkų eisenos, 
į bažnyčią įlydė jo moksleivių ir) 
sendraugių vėliavas. 

Jaunučiams. moksleiviams, 
s tudentams ir sendraugiams su
sirinkus į priekinius suolus, nau
joji Clevelando ateitininkų drau
govės vėliava buvo įnešta val
dybos narių: R. Laniauskaitės. 
I. Skardytės ir K. Stankaitytės 
iš zakristijos j bažnyčią ir per-

I duota vėliavos kri-išto tėvams 
A. Kasulaičiu: ir D. Staniškie-

;nimr> apri-

jos vėliavos draugovės nariams 
padėjo nešti ir Korp! Giedra 
Clevelando narės. 

Šventei pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. G. Kijauskas, di
delis ateitininkų talkininkas. 
Sveikinindamas visą ateitinin
kišką jaunimą, palinkėjo jauni
mui jėgų ir norų pritaikinti ne
kintančius, tvirtus ateitininkų 
principus ir idealus prie visuo-

ir Algio Karalaičio, kurie, nors 
ir palikę studentų eiles, neuž
miršta Studentų ateitininkų 
draugovės ir stengiasi savo pa- į 
vyzdžiu, patar imu ir jaunatviš- j 
ku entuziazmu pagyvinti ir su- į 
stiprinti studentų veiklą. Tokie \ 
pilni ateitininkiškos energijos! 
jaunieji sendraugiai savo konk- Į 
rečia pagalba studentams su- į 
mažina tą didelį skirtumą, ku- i 

kuopos jaunimas, padedamas 
globėjų, pasiruoštų ateitininkiš-
kam įžodžiui. Trijų vėliavų aki
vaizdoje buvo duotas ateitinin-
kiškas pasižadėjimas. Nuskam
bėjo jaunučių ir ateitininkų him
nai. Mažiausiems buvo prisegtos 
tautinės vėliavėlės. Jaunių 23 
prisegti kryželiai. Jaunųjų 10 
pasipuošė ateitininkų ženkleliais. 
Vyresniųjų moksleivių 20 gavo 
ateitininkų juostas. Dvylika stu
dentų kandidatų buvo pakelti į 
draugovės narius. Tarti jauni
mo pasižadėjimo idealui žodžiai, 
vėliavos pabučiavimas paliko 
prisiekusiems gilų pergyvenimą, 
o vyresniems priminė jų duotą 
priesaiką. 

Žodžiu sveikinimus pareiškė 
A. Kasulaitis, A. Skirmuntaitė, 
akademikų vardu G. Mariūnai-
tė, korp. Neolituania — B. Au-
gustinavičiūtė. Ateities kluoo 
sveikinimą pirm. P. Titas su
jungė su sendraugių padėkos ir 
dovanos įteikimu Pr. Razgaičiui 
už darbą su Maironio kp. jau
naisiais. 

Svečias iš Chicagos dr. A. 
Liulevičius savo paskaitoje 
"Žmonijos Ateitis" klausyto
jams pristatė eilę gyvų Teilhard 
de Chardin minčių. 

M E N I N I DALIS 

Šventės meninę programą iš
pildė Maironio Clevelando moks
leivių ateitininkų kuopa, atlikda
ma E. Alšėnienės parašytą ir 
jos režisuotą gražų montažą 
"Kai laisves aušroj mes išė
jom". Jame buvo pavaizduota 
Lietuvos partizanų gyvenimas 
eiiiuotoj formoj, paįvairinant 
partizanų dainomis. Su dideliu 

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

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

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

-niiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimi imi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiiiire 

tininkai prašomi susirinkti pa
rapijos salėje 10:15 vai. ryto. 

Draugoves susirinkimas 

Jonas Meškauskas skai tys pa
skaitą Chicagos draugovės su
sirinkime Jaunimo centre šį sek
madienį, kovo 14 d., po 10 vai. 
mišių. Po susirinkimo važiuosi
me aplankyti našlaičius St . Jo-
seph's Home for the Friendless. 

Sendraugių susirinkimas 
Chicagos ateitininkų sendrau

gių susirinkimas įvyks kovo j 
mėn. 21 d., ateinantį sekmadie-1 
n į 4 vai. po pietų Tėvų Mari- | 
jonų vienuolyne. Susirinkimo 
tema: Šventas Raštas. Inž. P r . 
Urbutis kalbės — Kas yra Šven
tas Raštas. Dr. J. Kižys — Ko 
pasigendu Šventame Rašte . Mo
kyt. D. Augienė — Ką randu 
Šventame Rašte. Rinkimų ko
misija padarys pranešimą. Rink
sime skyriaus valdybą ir revi
zijos komisiją. Kviečiame visus 
atsilankyti. 

Šiandien paskaita 
Dr. V. Bieliauskas skaito pa

skaitą Meilė Šeimoj šiandien 
Jaunimo Centre 203 klasėje. 
Studentai ateitininkai kviečia 
visuomenę atsilankyti. Ta i pir
moji seminaro — Žmogus i r 
meilė — paskaita. Pradžia 7:30 
vai. vakare. 

P A I E Š K O J I M A S 
Elizabeth Lavrenkus ieško BAR
BOROS LUKOŠEVICH (kuri Lie-
pojuje ištekėjo už amerikoną Lu
koševičių). Ji buvo atsiuntus man 
laivo bilietą vykti j Ameriką. 1928 
m. su savo vaikais atostogoms at
vykusi j Liepoją lankėsi pas mano 
mamytę. Barborą ir jos seserį Julę 
prašau atsiliepti adr.: Elizabeth 
Lavrenkus, 4906 W. 85th Street, 
Oaklawn, HL TeL 636-5568. 

AUKŠTO KRAUJO 
SPAUDIMO 

priežastis 
dažnai yra nervingumas 

Dr. R. CzapHcki 

Daugeliu atvejų a u k 
štas kraujo spaudi
mas yra nenormalios 
nervų funkcijos pa
sekme, o ta i dažnai 
galima atitaisyti. 

Mes galėsime ge
riausiai suprasti k r au 
jo spaudimą, jei gal
vosime taip. kraujo 
spaudimas p a r e i n a 
nuo įtempimo, kur i s 
randasi kūno kraujagyslėse, o tai sa
vo ruoštu priklauso nuo gyslų įsi
tempimo, a r atsir>a!aidav;mo. Todėl, 
kai kraujagysles, ypač arterijos, yra 
susiaurėjusios a rba dalinai užauku-
sios. į tempimas a r b a kraujo spaudi
mas, žinoma, bus aukštesnis nei nor
malus. Bet. kai kraujagysles yra ne-
įsitempusios ir atviros iki tam tikro 
laipsnio, kraujo spaudimas bus nor
malus. 

Nervų sistema yra labai svarbi 
kraujo spaudimo reguliavime todėl, 
kad daug nervų eina iš nugarkaulio 
per visa kūną į kraujagysles ir nuo 
tų nervų padėties pareina, a r gyslos 
bus įsitempusios a r atsipalaidavusios, 
ar kraujo spaud imas bus aukš tas a i 
žemas. Kokie nors nenormalumai nu
garkaulyje gali dažnai erzinti nervus, 
einančius į kraujagysles ir tuo būdu 
kraujo spaudimas gali pakilti . šios 
rūšies kylantis nuo nervų, aukštas 
kraujo spaudimas dažnai gali būti 
grąž intas . 4 .OPrmaiią padėlį pašali
nus nenormalumus nugarkaulyje ir 
tuo būdu atsipalaidavus nuo įsitem
pimo. 

š i s straipsnelis yra vienas iš seri
jos pamokyme apie sveikatą iš 
S O V T H W E S T CHUtOPKACTIC 
CISS1C, 2739 IV. 55th Si., tei. 476-
3422. Dr. M. J. Pohunek, Dr. R. 
Czaplicki ir Dr. D. J. MeCarthy. 

(sk.) 

Perskaitę "Draugą', duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

Jr 

Maironio kuopos -Clevelande jaunių ateitininkų Įžodis. 

met besikeičiančio gyvenimo. 
Ateitininkiškas gyvenimas yra 
jaunas, realus, nes jis remiasi 
tokiais giliais ir reikšmingais 
tikslais, kurie prašoka laiko ir 
gyvenimo ribas. 

Ši 1965 metų ateitininkų šven
tė tapo dideliu ir neužmiršta
mu įvykiu Clevelando draugove: 
ne tik todėl, kad draugovė pra-

"Kai laisvė aušroj mes išėjom" montažo dalyviai Maironio Clevelando moksleivių ateitininkų kuopos 
vyresnieji moksleiviai: Kiiorys. Skardis, Matulevičius. Galka. Urbonavičius, A. Razgaitis. Alšenas, Pliod-
iinskas .luudčnas, Puikorius, Žilė, K. Razgaitis, Sušinskas- Nuotr. V. Pliodžinsko 

ris dažnai egzistuoja tarp sen
draugių ir studentų. Jie kaž
kaip savo šiltumu suartina vi
sus ir primena, kad visi mes 
esame vienos ideologinės min
ties šeimos nariai. 

Kristina Stankaitytė 

PRIESAIKA IDEALUI 

Šventės akademija įvyko Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Jautriu 
žodžiu, iši yškindamas šios jau
nimo šventės tikslą, šią akade
miją pradėjo jaunųjų ateitinin
kų globėjas Pr . Razgaitis. 

Į garbe- prezidiumą buvo pa
kviesti tlv. G. Kijauskas — 
MA? dvasios vadas, kun. P. 
Dziegoraitis — Maironio kuo
pos dvasios vadas, St. Barzdu-
kas — A* • itininkų tarybos na
rys. S. L auskas — MAS gar
bės narys. A. Skirmuntaitė — 
MAS CV narė. dr. A. Liulevi
čius — p. agentas, vėliavos kū
mai — D. Staniškienė. A. Ka
sulaitis ir P. Titas , Ateities klu
bo pirmininkas. 

Reikėjo visų darbo metų, kad 

Nuotrauka V. Pliodžinsko 

susidomėjimu, giliai susikaupė, 
stebėjo scenoje tautiniais rūbais 
pasipuošusį jaunimą, mokslei
vius ateitininkus šio montažo 
dalyvius, ne tik suaugusieji, jau
nesnieji, bet ir patys mažiau
sieji. 

Po montažo Vysk. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos tautinių 
šokių grupė pašoko keletą šo
kių, š ios grupės šokėjai dau
gumoj y ra moksleiviai ateitinin
kai ir jiems vadovauja mokyto
jos I. Stasaitė ir A. Geležiūtė. 

Šventėje dalyvavo keli šim
ta i ; praėjo pakilioje nuotaikoje. 

PRANEŠIMAI 

Kuopos šventė 

Cicero moksleiviai ateitininkai 
I švenčia savo metinę šventę sek-
i madienį. kovo 14 d. Per sumą 
j 11 vai. Šv. Antano bažnyčioje 

bondra šv. Komunija. Po su
mos parapijos salėje bendri pus
ryčiai ir meninė programa. 

Moksleiviai ir jaunesnieji atei-

: ^ i 

Specialus Pasiūlymas! 
Visuomenei pageidaujant atnaujiname mūsų ankstyvesnį la

bai patrauklų ir didelį pasisekimą turėjusį pasiūlijimą dovaninio 
į Lietuvą siųstino maisto siuntinio. 

M-13: 6 sv. miltų. 4 sv. taukų, 2 sv. sviesto. 2 sv. ryžių, 
1 sv. šokolado, 1 sv. cukraus, i/2 sv. kakavos, $£ sv. arbatos, 
1 dž. Nescafe, 2 unc. lauro lapų. 2 unc. pipirų ir 1 sv. razinkų. 
Kaina tik S30.00 su pasiuntimu ir muitu. 

Jau gavome naujas pavasarines vilnones ir nailonines labai 
gražias medžiagas ir siūlome šiuos mūsų parinktus siuntinius: 

N-4: 16 jardų nailoninės sunkios, nepermatomos, su gėlėmis 
įvairių spalvų medžiagos, keturioms suknelėms, už $45.00. 

V-3: 10]/2 y. labai tvirtų ir gražių mėlynų, juodų, arba rudų 
angliškų grynos vilnos medžiagų trims vyr. eilutėms arba 3 mo
teriškiems kostiumams ir vienam extra sijonui, tik už $55.00. 

P-3: 6 jardai dviems vyr. arba mot. žieminiams arba pava
sariniams paltams (pagal Jūsų pageidavimą) ir ZV2 jardų 
extra geros Jūsų pageidaujamos spalvos medžiagos vyr. arba 
mot. kostiumui, tik už $75.00. 

Į nurodytas kainas įeina visos pasiuntimo išlaidos — Sov. 
licencija, muitas, supakavimas, pasiuntimas ir draudimas. Gavė
jui nieko nebereikia primokėti. Garantuotas pristatymas — per 
4 sav. nuo užsakymo gavimo dienos. 
K 

m* 
Rašykite, siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių 

BALTIC STORES, I N C 
421, Hackney Road 

Londan, E. 2., Great Britam 
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 193S m. 

Nuosavos krautuves ir sandėliai Londone. 

Atstovai USA: 
L. Venckus. 7030 So. Tabnan Ave., Chicago, 111. Te. 436-0494) 
GAIVA, 8570 West Ven»r , Detroit 16, Michigan. 

t 



Mūsų rūpesčiai ir džiaugsmai — 

GYVASfS KRAfTlS TAUTAI 
Nors sunku susitaikyti su 

mintimi, bet nūnai j au dažnas 
įvykis — senosios kar tos iš
keliavimas ten, iš kur niekas 
nesugrįžta. Kiek daug tauta i 
nusipelniusių ir savo jėgas au
kojusių žymiųjų savo žmonių 
esame palydėję tiktai pereitais 
metais a r net per t rumpą šių 
metų laikotarpį. Jų vietos li
ko tuščios, ir jas turi užimti 
bei su nemažesne energija au
kotis tautos idealams likusie
ji, ypač jaunosios ka r tos at
stovai. 

Kad jaunoji karta būtų ver
t a savo pranokėjų, ji reikalin
ga ilgo ir kruopštaus paruoši
mo. Tam. vyresniųjų y r a stei
giamos stovyklos, kur iamos 
jaunimo organizacijos f organi
zuojamos mokyklos, sudaro
mos sąlygos mokytis i r pasiek 
ti aukštesnio visuomeninio ly
gio. Senoji lietuvių išeivių ka r 
ta daug laiko praleido parapijų 
organizavimui, bažnyčių ir mo 
kyklų statymui, savo pačių gy
venimo pagrindų stiprinimui 
savišalpinėmis organizacijomis, 
laikraščių steigimui ir ne t lais 
vę atgavusios tėvynės valsty
binio aparato stiprinimui. N a u 
joji ateivių banga atėjo su sa
vo įnašu, bet jau rado ir dau
gelį tokių institucijų, kurios 
jau turėjo lietuviško gyvenimo 
plėtimui ir ugdymui stiprius 
pagrindus. Užtat šios ka r tos 
pareiga palikti gyvą lietuvišką 
kraitį, sutausotą ir t a ip išdai
lintą, kad jame pilnai atsis
pindėtų vyresniosios ka r to s lū 
kesčiai ir amžinybėn išėjusių 
neišsipildę troškimai. 

Jaunosios lietuvių ka r tos iš
auklėjimas tautos didiesiems 
t ikslams yra bendras visų mū
sų rūpestis, nes t ik j i tegali 
t inkamai atsakyti ir dabar t ies 
reikalavimus. Jaunoji k a r t a iš
eivijoje turi užpildyti išretėju
sias kovotojų, auklėtojų ir vi
suomenininkų eiles ir atlikti 
tuos darbus , kurie laukia pa
sirengusių darbininkų ir stip
rių darbo jėgų. 

& 
Dauguma to jaunimo, kuris 

jau y ra įsijungęs į lietuvišką 
veiklą, yra rrtokęsis a rba bai
gęs lituanistines mokyklas. Jos 
tai kar ta i davė tuos pagrindus, 
kuriais atsiremia jų gyvenimo 
krytpis ir j ų veiklos pobūdis. 
Prie to dar reikia pridėti, kad 
visuomeninio veikimo būdų ir 
sugebėjimų jie įsigijo savose 
organizacijose, kurios sudarė 
sąlygas išvystyti įgimtus ga
bumus, gaiim^jęs viešai reikš
tis ir įsijungti net į vyresnių
jų veiklą. Dalis to jaunimo šian 
dien jau yra pasiruošęs net 
perimti kai kuriose organiza
cijose vadovavimo vairą ir jį 
sėkmingai vaidyti. I r tai gali
ma pastebėti ne tik siauros 
apimties veikloje, be t net ir 
mūsų politinių, visuomeninių 
ir kultūrinių telkinių viršūnė
se. 

Lituanistinės mokyklos ir 
jaunimo organizacijos savo už
davinius tinkamai išsprendė ir 
užsibrėžtųjų tikslų pasiekė. 
Jos sukrovė tautai kraitį, ku
ris praturtino ne t ik jaunąją 
kartą, bet ir visą lietuvių išei
viją bei jos veiklą. I r tolimes
niuose lituanistinių mokyklų 
uždavinuose glūdi t ie patys sie 
kimai — paruošti jaunąją lietu 
vių kartą pilnutiniam ltetuvis
kam gyvenimui. Gi jo pilnu
mas pasiekiamas, kada jaunuo

lis neužsidaro tik savo profe
siniam darbe, neįsitraukia į sa 
vo asmeninį kiautą, bet jaučia 
ir įsipareigojimą siekti tų tiks
lų, kuriais savo gyvenimą rė
mė jų pranokėjai. 

Neminint kitų lietuviškų mo 
kyklų, nūn su džiaugsmu turi
me sutikti penkiolikmetinę Chi 
cagos aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos sukaktį. Ne tik 
jos vadovai, bet visa lietuviš
koji visuomenė gali pasidžiaug 
ti jos laimėjimais, atliktais dar 
bais ir jos išugdytu gyvu bei 
veikliu lietuvišku prieaugliu, 
gyvenančiu bendrais mūsų lū
kesčiais ir besiremiančiu visos 
tautos laisvės viltimis. O lie
tuviškų mokyklų yra ir dau
giau. Jos visos, kaip bitelės, 
didina tautos avilį darbinin
kais, kurių laukia dabarties ir 
ateities tautiniai dirvonai. 

Nemažesnės reikšmės turi 
taip pa t ir lietuviškos vasa
ros stovyklos. Stovyklų tur i te 
vai marijonai, tėvai pranciško
nai, skautai ir kt. Girdima, kad 
Atlanto pakraščio lietuviai taip 
pa t nori įsigyti stovyklavietę, 
kurioje galėtų susirinkti lietu
viškas prieauglis ne tik vasa
ros poilsiui, bet ir savo dides
niems susirinkimams, studijų 
dienoms, konferencijoms. Nors 
ten puikią stovyklą turi Ne
kalto Prasidėjimo seserys Put-
name, bet tai tik mergaitėms. 
Gi tokia stovykla, kurioj tu
rėtų galimybių lietuviškas jau
nimas susirinkti ir ruoštis a-
teities darbams, būtų vienas 
iš svarbiųjų tautinės veiklos 
sprendimų. 

Tačiau šiuo metu žymiausia 
ir stipriausia yra Kat . federa
cijos įsigytoji Dainavos sto
vykla, kuri yra jau tiek pažan
gi, kad j a gali naudotis jauni
mas ne tik vasaros metu. bet 
net ir žiemą, kada atostogų me 
tu studijuojantis jaunimas ga
li turėt i savo studijinius po
būvius ir naudotis žiemos spor 
tu. Vasarą stovykla jau yra 
net perkrauta — kas kelios 
savaitės keičiasi jos gyvento
jai, pasiskirstę atskiromis gru 
pėmis a r organizacijomis, ja 
naudojasi net ir suaugusieji, 
darydami savo ilgesnius susi
rinkimus ar atsinaujindami 
studijomis. Net ir Dainavos ge
ografinė padėtis yra šiam tiks 
lui labai palanki — ji y ra tr i
kampyje tarp Chicagos, Det
roito ir Clevelando ir iš šių 
apylinkių susiekimas yra labai 
puikus. 

Pastaruoju metu girdėti, kad 
Dainavos stovykla su visuome
nės pagalba bus dar pagerin
ta, pristatant, atnaujinant ir 
pritaikant patogesniam stovyk 
lautojų gyvenimui miegamuo
sius, kurie buvo tik laikini. Tai 
dar vienas žingsnis savo jauni
mo auklėjimui ir jame lietuvy
bės ugdymui, o kartu ir tuščių 
vietų užpildymui, kad mūsų 
veikla nesumenkėtų, kad mūsų 
kova už laisvę ir tautinius ide
alus nesusilpnėtų ir kad mūsų 
tikslai neliktų užmarštyje. Ši
tos visos institucijos yra tie 
šviesūs žiburėliai, kurie duo
da vilčių, jog mūsų gyvasis 
kraitis tautai bendromis pas
tangomis taps ne tik mūsų rū
pesčiu, bet ir dideliu mūsų 
džiaugsmu, nes pratuštėjusios 
vietos bus užpildytos naujais 
tautos atstovais. Pr . G T . 

Vatikano susirinkimo deklaracija 
žydų klausimu 

Žydų ir arabų skirtingi aiškinimai 

M. KRl PAVlčIUS 

Labai pozityvią poziciją dek
laracijos atžvilgiu užėmė Pa-

Tarae arabų kraš tų protesto 

šaulio Žydų kongreso pirminin- Artimųjų Rytų krikščioniško-
E f e L t o N ^ k E S ' gyveną:S L011^0™' dr. Na- šios nekatalikų mažumos, ypač l i o Tyrinėtojas Byrd glūdėjo j tojas, kuris kaip toksai neturi 
įoja būti vi- h u m a s Goldmanas. New Yorke pravoslavai. Antiochįjos Sirijoj l nesibaigiančioje nakties tamso- ryšio s u teologija, galiu pasaky-

14 Amerikos didžiųjų žydų or- pravoslavų patr iarchas Teodo- | j e . Turėjo krosnelę, kurią bū-
ganizacijų paskelbė bendrą pa- zas pareiškė, kad viso pasaulio I tinai nuolat privalėjo kūrenti, 
reiškimą, kuriame tarp kito ra- pravoslavai priešingi susirinki- j bet kartu jautė, kad reikiamai 

deklaracijos mo žydų išteisinimui. Bagdado = nevėdinamoj patalpoj palaips-

'Vatikano susirinkimo sche- pripažinta tos deklaracijos dide kupams spaudžiant 
moj "Apie santykius su nekri- lė istorinės reikšmės vertė. į susirinkimas", 
kščioniškomis religijomis" turė
jo būti liečiamas žydų klausi
mas. Tuo klausimu buvo labai 
susidomėję ne tik žydai ir kata 
likai, bet ir arabai 
seris, kuris pretenduoj 
sų arabų vadu, dar prieš tos 
schemos svarstymą atsiuntė į 
Vatikaną savo specialų atstovą, 
kuris pareiškė, kad arabams žy
dų klausimo sprendimas esąs la
bai opus ir j i e susirinkimo pa
lankumui žydams negalėsią bū
ti abejingi. J a m buvo paaiškin
ta, kad susirinkimas nesą poli
tinė institucija, ji politinių klau 
simų ir ginčų nesprendžia ir žy 
dų klausimas bus svarstomas 
tik religinėj plotmėj. Nasserio 
diplomatai t ą informaciją per
davė savo šefui ir visa nutilo. 
Bet ta i buvo tyla prieš audrą. 

paskelbė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. kovo mėn. 13 d. 

Rimties valandėlei 

PASLAPTINGOJI V I D I N Ė JĖGA 
i 

Tolimoj šaltojoj antarktikoj I šios rūšies liudijūrlę yra ge-
tyrinėtojas admirolas Charles! rokai surinkęs prof. J. A. 
Byrd 1934 m. praleido penkis O'Brien knygoje "Eternal An-
iigus žiemos mėnesius vienas, swers for an Anxious Age". Čia 
trobelėje po sniegu ir ledu. Ap- j jis taip pat primena pirmaujan-
linkui buvo siaubingas šaltis ir l tį Anglijos psichiatrą dr. J.A. 

ąjūdyje aktyviai ^ dalyvauja ir | s p e i g a s temperatūra tarpais j Hadfield. kuris liudija: Kalbėda-
krito iki 82 laipsnių žemiau nu- j mas kaip psichiatrijos studijuo-

šoma: "Galutinis 
patvirtinimas sėkmingai likvi- pravoslavų metropolitas įrodi-
duos antisemitizmą įr sudarys ; nėja, kad deklaracija esanti sio-
sąlygas lengviau susiprasti tau- nistų sąmokslas prieš Bažnyčią, 
toms... Katalikų Bažnyčia, skelb Aleksandrijos koptų pa t r ia r -
dama savo deklaraciją, davė is- chas Kirilas VT rengiasi sušauk-

Katalikai ir žydai 

niui jį nuodija angliarūkščio du
jos. Jis žinojo, kad toje siau
bingoje padėtyje teks išlaukti 
keletą mėnesių, kol pasieks ji 
kokia gelbėjimo ekspedicija, 

torirų" įnašą darniai vystytis san I ti Aleksandrijoj ta rp taut inę I Tr tose kritiškose dienose jis 
tykiams ta rp didžiųjų religijų i pravoslavų bažnyčios konferen- Į pradėjo gyviau jausti, kad jis 
išpažintojų. "Šį pareiškimą pa- ciją, kuri turės pravoslaviją į- Į nėra visiškai vienas, kad su juo 
sirašė Amerikos žydų komite- : rikiuoti į kovą su "sionistų im- j yra Galingasis Dievas. Į Jį ad-
tas , Amerikos Žydų kongresas, terialistiniu sąmokslu išnaudoti ! mirolas ėmė vis dažniau kreip-
B'nai B'rith. Anti-Defamation Vatikano susirinkimą tokiems Į tis nuoširdžioje maldoje, ir kaž-
League. Amerikos Rabinų kon- į tikslams, kurie neturi nieko ben 
ferencija, Amerikos Žydų kon-, riro su krikščioniška religija." 
gregacijų unija. Amerikos Su- ;Ta konferencija turėsiant i pa

ti, jog esu įsitikinęs, kad krikš
čioniškoji religija y ra vertin
giausia ir įtakingiausia teikėja 
tos dvasios harmonijos, to sie
los pasitikėjimo, kurie yra rei
kalingi nešti sveikatą ir pajėgu
mą net patiems nervingiausiams 
pacientams". 

Atgarsiai arabuose 

vienytoji Sinagoga ir kit. 
Bažnyčios santykis su žydais 

susirinkimo I I I sesijoj 1984 m. 
lapkričio 19 d., kaip išdiskutuo
tas, buvo balsuojamas pirmu 
balsavimu. Už pateiktą balsuoti j racija susilaukė gyvo atbalsio ir menės. Jos taip pat tokiu a r ki 
deklaracijos tekstą balsavo į arabų pasaulyje, bet visai kito- ; tokiu būdu pasisakė prieš vis 
1651 susirinkimo narys, pr ieš . k i 0 pobūdžio, negu Izraelio ir susirinkimo deklaraciją. 
— 99 ir už deklaraciją su pateik | kitų kraštų žydų. Ten ir spauda 

ir vyriausybės, lyg susitarusios. 

kaip susilaukė ramybės toje 
desperatiškoje padėtyje. Vėliau. 
po išsigelbėjimo, tai prisiminda-

skelbti kontrdeklaraciją, anu- mas jis tvir t ino: "Žinau, t a s 
liuojančią susirinkimo paskelb- į man padėjo ištverti". 
tąją deklaraciją. Politiniam 
spaudimui pasidavė ir Artimųjų 

Bažnyčios suvažiavimo dekla- Rytų protestantiškosios bendruo 
Šiuo atžvilgiu religija gali 

būti žmogui nuostabi padėjėja. 
Žinome jau didžiojo modernaus 
psichiatro dr. Carl Jung, švei
caro, raš tu paskelbtą pareiški
mą, kad per 35 metus savo 
praktikos jis įsitikino, kaip re-

dė m a n i f e s t u o s i u minio* Jor l i k l* ^ ^ * « * hierarchai. ^ padeda atgauti dvasios 
dano parlamento 10 narių krikš š e r a i žinodami, kas juos laukė pusiausvyrą ir sveikatą; tą p a 
čioniu nasiuntė Pauliui VI oro V^mns žydų klausimu deklara-! &% namų dar ryškiau paturime 
^ ° n - - p a B i d n L C ^ i l - V l ^ ciją, balsavo prieš ją. Bet tas | Cohimbia universiteto psichiat 

faktas nieko jiems nepadėjo 

Artimųjų Rytų katalikų Baž-
\ nyčia atsidūrė nepaprastai sun-

testo telegramą. Tokią pa t pro 
tes to telegramą pasiuntė Sirijos 
užsienių reikalų ministeris. I ra 
ko dienraštis Al Sadura rašė: 
"Pastaraisiais metais sionizmas 
išleidi miniomis anmokėti už k l o 3 i m a s . Keli pat r iarchai ir 
dokumentą, kurį, Amerikos vys- (Nukelta j 4 psl.) 

ras dr. A. Brill, o Nobelio pre-
3 I Prasidėjo didelis katalikų Baž-! ™ios laureatas dr. Alexis Car-
. " I Į *»*"* 1 1 « I T / \ 1 l ^ ^ t . * * r I rt v \ I r i i i n i A m l n I I T A 

nyčios spaudimas, jos veiklos 
varžymas ir dvasiškijos persė

tomis pataisomis — 242. Galu
tinai j i bus balsuojama tik IV Į audringai užatakavo vis. šuva 
sesijoj. Galimas daiktas, kad jo- |žiavimą. Damaske gatves užtvin Į^f j? padėtyje. Tų kraš tų kata-
je atsiras kai kurių pataisų, ku 
rios buvo pateiktos pirmajame 
balsavime. Kalbamoji deklaraci
ja, kaip žinome iš spaudos, nuė
mė nuo žydų dievažudžių kaltę 
ir tuo būdu likvidavo antisemi
tizmo religines šaknis. 

Šią deklaraciją žydai sutiko 
su entuziastingu pasitenkinimu. 
Visa Izraelio spauda ją sutiko 
vedamaisiais straipsniais, pa
brėždama ne tik jos turinį, bet 
ir balsavimo duomenis, pažymė
dama, kad ji padariusi griežtą 
istorinės reikšmės posūkį žydų 
santykiuose su katalikais. Vy
riausybės atsiliepimai buvo kiek 
santūresni, bet ir juose buvo 

čiau augalų raizginiais išrašyti du 
šūkiai: "Tegyvuoja Chiang Kai-
shekas'* ir "Šalin komunizmas". 
Paveiksle vaizduojamų raudonųjų 
vėliavų viena parkritus, lyg sim-
bouzuojanti komunizmo nepasise
kimus. 

Gerai įsižiūrėjus, matyti iš au
galų sudaryta Lenino figūra, ku
rią mindžioja kaimiečių kojos. 

Raudonieji pareigūnai šio žur
nalo numerius išeme iš bibliotekų, 
mokyklų, net kiek galima surinko 
iš privačių namų. Nep-isant. kad 
tas laikraščio numeris draudžia
mas platinti, keli jo egzemplioriai 
pasiekė užsienio atstovybes h* stu
dentus. 

4. Žvilb. 

Religiniai įsitikinimai ir am
žinojo gyvenimo tikrumas žmo
gui gali duoti nuostabaus ryž
to likiminėje valandoje. Iš pir
mųjų krikščionybės amžių žino
me įvykį su krikščioniu Tele-
machu. kuris 404 metais po 
Kristaus iškėlęs kryžių išsisku
bino į Romos Koliziejaus areną. 
Žiūrovų minias apėmė nusiste
bėjimo tyla. kai jie pamatė glež
ną figūrą, besiartinančią prie 
pasirengusių pradėti mirtinas 
kautynes gladiatorių. ' 

"Sustabdykite šias barbariš
kas žudynes. Sustabdykite, pra
šau Jėzaus Kristaus vafidu", — 
šaukė Telemachas. 

"Kas jis toks?" — paklausė 
imperatorius Honorijus. 

Vienas karvs jam pasakė, kad 
rą minų dar ryškiau patvirtino . — a t s i s k y r ė l i s --vienuolis Tele-

rell skelbė: "Tie. kurie išlaiko 
savo vidinę ramybę modernaus 
triukšmo veikiami, yra saugūs 
nuo nervinių ir iš dalies orga
ninių ligų..." 

fc: -. . i M 

Selma. Aia., mieste civilinių teisių įgyvendinimo žygyje dalyvavo nemaža 
ir šiaip žmonių. baitųjų kunigų, seseuų 

machas. Įtūžusi, intriguojančio, 
nors kruvino, spektaklio bijanti 
netekti minia šaukė, kad reikia 
nužudyti tą įsibrovėlį. Vienas 
gladiatorių nukirto jam galvą 
ir gladiatorių kovos buvo tę
siamos toiiau. Bet imperatorių 
persekiojo vaizdas to ryžtingo 
nuošaliečio, kuris su idealisto 
skaidrumu ryžosi aukoti savo 
gyvastį, kad užbaigtų žmogžu
diškas pramogas. Praslinko dar 
du mėnesiai, ir imperatorius- nu
traukė šį žiaurųjį sportą. 

R-eligija taip padeda kiekvie
nos asmenybės ugdymui; reli
ginių idėjų skleidimas taip svar
bus visuotinio žmogiškumo sklei 
dimui, norint kad greičiau baig
tųsi valstybių, tautų, rasių, kla
sių brolžudiškas grūmimasis. 

J . * r . 

— Katyne prieš 25 m. sovie
tai išžudė 15,000 lenkų belais
vių. Iš kariškių belaisvių buvo 
nužudyti vyresnio laispsnio šie 
karininkai: 2 generolai, 12" pul
kininkų, 50 pik. leitenantų, 165 
majorai. 440 kapitonų. 930 jaun. 
ltn. ir 146 kariuomenės gydy
tojai. 

GENOCIDAS LIETUVOJE 
DR. DOMAS JASAITIS 

Ištremtų lietuvių likimas 

raujanėių komunizmo doktrinai, religijų ir ideologi-—atvežtųjų kančios baigdavosi atvykimo dieną. Prieš 
jų žmonių sunaikinimui. akis, atgabentų j komunistinius kacetus, metai kan-

Tai komunistinio pangenocido mirties fabrikai.; čių stovyklose. Kurių mirtis buvo lengvesnė — kas 
Komunistinių kacetų buvimo negalima pateisinti Hit- ž ino ' (Margolin. psl. 169). 
lerio tos rūšies įstaigomis. Sovietai pradėjo jas steig- Komunistinis režimas, sudavęs pavojingus šmu
li bent 10 metų anksčiau už Hitlerį. Hitlerio mirties gius lietuvių ir kitoms tautinėms grupėms biologinio 
fabrikų jau 20 metų nėra. J ie griuvo, kaip košmarinis ir sociologinio genocido priemonėmis, skuba išnaudoti 
sapnas. Jų vietoje stovi koplyčios, muziejai, pamink- tautų nukraujavimą ir atsparumo sumažėjimą ir ver-

Gulagas — "Glavnoje upravlenijo lageriai" per
imdavo globon NKVD suimtas aukas, šiaurėje visu 
Ledynuotojo vandenyno pakraščiu, Uralo kalnyne, 
Kazachstano ir Turkestano stepėse, Altajaus krašte, 
Jonisėįaus žemupvįe (Dudinka. Igorka. Tnrachans-. 
. NT -i i -i * t i ir *. < ,•*.*.. *MW zmornim ir nukąri nebuvęs stelų pogrf>msis. zmo-
kas. Nonlskas ' k a s lenkams Katynas, t.as lietuviams. „ . ' -

lai nužudytiems. O sovietiškų kacetų dalis, tik kiek žiasi plačiais bara is į jų kultūros, kalbos, tikėjimo pa-
pakeistų, tobuliau užkamufliuotų. egzistuoja iki šiol. saulj. Paskelbė rusų kalbą internacionaline kalba, n > 
Sovietinės "perauklėjimo" darbo stovyklos yra grgan- [ sų kultūrą stengiasi infiltruoti j tautines kultūras. 
tiška, didžiausia ir vienintelė pasaulyje dvasiniai luo- Kaip termitai ardo mūsų tautines ir religines švent-
šų ir psichopatų dirbtuvė... Jose vykdomas nežino-

Spaudoj ir gyvenime 

ANTIKOMUNISTINĖ PROPAGANDA 
KINIJOJ 

Sensacinga įvykį pranešė To- Į pastebėjus jame užmaskuotų prieš-
mnto laikraštis "The Globė and 
Mail"; iš jo žinią persispausdino 
*'New York Times": raudonoje 
Kinijoje netikėtai pasklido anti
komunistinės propagandos egzem
pliorius, pasiekdamas visus to 
krašto kampus. Tai buvo sumaniai 
paslėpta aliejiniame paveiksle 

Norilskas i ) . Irenos žiotyse — Bykovo, Nižno Kolyms-
ke, Magadane prie Ochotsko jūros. Gulagas turėjo 
kelis tūkstančius vergams stovyklų su 20.000.000 ka
linių. Lietuviai buvo gabenami į vietoves su žiauriau
siu klimatu, kur šaltis žiemą pasiekdavo 50-60 C, 
kur polarinė naktis užtrukdavo apie tr is savaites, kur 
žvarbi pūga siautė keletą dienų ir naktų be paliovos. 

"Milijonai žmonių žūsta sovietinėse stovyklose, 
komunistinių nuotaikų. Paveikslas I Kalinių jose perdaug, kad būtu galiyn-a klausti "už 

niu širdžių gttjotvnovimas.' (Margolin 
Dirbti vertė 12 valandų. Nepakankamas maistas. 

Rūbų ir apavo stoka ir nepr i ta ikymas klimatinei ap
linkai. Iš čia dvasinė depresija. Neviltis. Imunologiš-
ko atsparumo išnykimas. Išvados iškyla savaime: 
mirtis. 

J.B. Margolin, išbuvęs Sovietų stovyklose 6 me-

vietes, stengiasi užberti nebūties pelenais mūsų di
dingą istorija ir ant jų sluoksnio užrašjfti dr/fetėmis 
raidėmis "didžioy> brolio" mr\n. 

Komunistinė ideologija ir jos sukurta klasių dik
tatūra veržiasi laiko ir evoliucijos faktorius pakeisti 
genocidiniais veiksmais. 

tus. apskaičiuoja, kad visuose Sovietų kacetuose mirs- 405,000 
ta per metus 750,000-1.500.000 žmonių. Bet čia pat (102,000 

Genocido padariniai lietuvių tautai 

Nacinis genocidas (1941-1944» pareikalavo apie 
13.5% ir komunistinis — 602-702.000 
1940-41 — 3.4%: 500-600.000 im. 1944-

pavadintas: "Eik pirmyn, o aš 
seksiu". Paveikslas buvo išstaty
tas Pekine parodoje, o paskiau 
spalvomis atspausdintas paskuti
niame 1964 m. "Kinų Jaunimo" 
numeryje, viršelyje. 

Pirmu pažvelgimu atrodo, kad 

ką?" Tiek nusikaltėlių nėra visame pasaulyje. 
lieka klausimas "kodėl?" 

Tad 
nis kacetų gyventojų mir t ingumas lygus 25 

Kompartijos CK. ir NKVD, nors ir skelbia, kad1 ypatingi teismai (specialios t re jukės) paskirdavo tre-
tose stovyklose vyksta suimtųjų perauklėjimas, b e t m i a m i e m s 8 metus. Keturi metai buvo pridedami at-
gerai žino. kad tai absurdiškas noras. 

priduria, kad tai yra nepaprastai kukius, a tsargus ir 59 m. — 16-19%). 19-20% visų krašto gyventojų. Ru-
suspaustas apskaičiavimas, žinovai teigia, kad meti- dasis ir raudonasis genocidai drauge išrovė iš Lietu

vos 33-35% tautos . 
Tik juodojo maro epidemija praskridusi per mū-

, , , „ , • , „„ u^i™;^ vienas a t sakvmas : vergų stovyklos įsteigt 
kuris buvo išspausdintas žurnale; tai nekaltas vaizdas jaunų karmie-; / , , . . 1-. . 
"KiOį Jaunimas", redakcijai ne- [ čių. einančių medvilnės lauku. Ta-ts^u/nif, priešiškų klasių ir politinių grupių prieita-

Tad yra tik sargai. NKVD klysti negali. Ar tai nėra lygus Hitlf-
tautiniųį rio-Httnmlrito ųulu'iniatn Sįm ndimui ' 

Hitlerio mirties fabrikuose — Osvviencin ir kt. 

sų kraštą XVIII šimtmečio pradžioje pareikalavo pro
centiniai kiek daugiau aukų. Tai atnešė nepataisomos 
žalos mūsų tautiniam kūnui. 

(Bus daugiau) 



mmmm mmmm 

Vatikano susirinkimo 
deklaracija žydu 

klausiniu 
(Atkelta iš 3 psl.) . 

vyskupai paskelbė raminančių 
raštų. Bet kol kas Bažnyčios 
padėtis tuose kraštuose nepage
rėjo. 

Mahometonų ko runas ir 
Kristaus klausimas 

Kulminancinio protestacinės 
veiklos prieš deklaraciją punk
to pasiekė Jordanijos ministerio 
pirmininko pareiškimas parla
mente, padartyas 1964. XI. 25. 
Jis pranešė parlamento na
riams, jog Jordanijos vyriausy
bės Įsakymu uždrausta susirin
kimo dalyviams — kardinolams, 
patriarchams, arkivyskupams ir 
vyskupams, kurie balsavo už 
deklaraciją, lankyti šventąsias 
vietas, esančias Jordanijos vals
tybės ribose. Draudimas gana 
paradoksalus. Iš kur Jordano 
vyriausybė galėjo sužinoti, ku
rie susirinkimo nariai balsavo 
už deklaraciją. Juk visi joje bal
savimai slapti. Spaudos praneši- I 
mu Jordanijos ambasadorius I 
Romoje dėjo pastangų sužinoti, 
kas už kalbamąją deklaraciją 
balsavo. Bet jo pastangos pasi
liko bergždžios. Tačiau Jordani
jos vyriausybė greit susigriebė, 
kad per toli jos nueita. I r po 
trijų dienų, t. y. XI. 28, t a pati j 
vyriausybė paskelbė, kad susi- j 
rinkimo deklaracija turi grynai j 
religinio pobūdžio, tad vyriausy- \ 
bė turi vilties, jog ji neturės jo
kių politinių pasėkų, todėl Jor- ' 
danijos teritorija esanti atvira ! 
ir visiems susirinkimo nariams. 

Arabų teigimu susirinkimo ! 

deklaracija Vatikanas pripaži
nęs Izraelio valstybes nepriklau
somybę de facto. Prasidėjo są
jūdis dėl to nutraukti diplomati
nius santykius su Vatikanu. Čia 
vėl paradoksas. Mahometonai 
Kristaus Dievu nepripažįsta. Jis 
jiems yra tik pranašas. Jie neti
ki nė Kristaus mirtimi žemėje. 
Jų mokymu Allachas (Dievas) 
savo pranašą Kristų pašaukęs 
gyvą j dangų dar prieš kankini

mus. Nukryžiuotas buvęs ne 
Kristus, bet kažkoks kitas neži
nomas žmogus. Ir štai dabar 
politinių motyvų akstinami, sa
vo šventraščio Korano mokslą 
"pamiršę", kelia audras dėl su
sirinkimo nuėmimo nuo žydų 
kaltės už Kristaus nužudymą, 
ko jie patys nepripažįsta ir kuo 
netiki. Tik Izraelyje gyveną ma
hometonai pritaria susirinkimo 
deklaracijai žydų klausimu, pa
brėždami, kad susirinkimo tuo 
klausimu mokslas visai sutam
pąs su Korano mokslu. Ir Liba
no valstybe palyginamai ramiai 
sutiko kalbamąją deklaraciją. 
Jos santūrumas aiškinamas tuo 
faktu, kad jos gyventojų didžiu 
ma krikščionys su žymia katali
kų, dalimi. Ir Libano preziden
tas katalikas. Popiežius Paulius 
VI,,.Y-ykdamas \ Indiją, trum
pam, buvo sustojęs Libano sos
tinėj'Beirute, kur pasimatė su 
pfešdentu ir vyriausybės na
riais. Tai, be abejo, prisidėjo 
prie to krašto psichologinio kli
mato sušvelninimo. Spauda spė
ja, kad Libanas galįs prisiimti 
tarpininko vaidmenį, siekiant 
pašalinti kilusį nesusipratimą 
tarp arabų kraštų ir Vatikano. 

Tuo pačiu metu, kai buvo pa
skelbtas popiežiaus trumpas vi
zitas Beirute, Osservatore Ro
mano skiltyse tilpo Krikščionių 
vienybės sekretoriato pirminin
ko kard. Bea pareiškimas, ku
riame konstatuojama, kad dek
laracija yra grynai religinės 
reikšmės, kad pastoracinės kon-
sekvencijos liečia išimtinai reli
ginę plotmę ir kad ieškojimas 
deklaracijoje politinių tikslų 
nieku nepagrįstas. Jis kilo dėl 
klaidingo ir deklaraciją žalojan
čio aiškinimo. Bet įtampa tarp 
arabų kraštų dar vis nemažėja. 

Lituanus — lietuviškasis balsas 
svetimiesiems. 

KNYGŲ IŠPARDAVIMO MĖNUO 
š . M. KOVO 8 — BALANDŽIO 10 IMTINAI 

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

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

• D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street Chicago, III. 60629 

Dar viena šio papiginimo lengvata, kad persiuntimo išlaidas ap
mokės pa t s Draugas. Tamstos turi te siųsti tik iš šio sąrašo pasirinktų 
knygų kainoraš ty pažymėtą sumą. 

TIKYBINIAI KAŠTAI 

Buvo Dabar 
AMŽINOJI AUKA. Kun. Vytautas Pikturna, 200 pusi. 

Mišios, jų esme. vaisiai, maldos ir apeigos. 50 iliust
racijų. 1955 m $1.50 $1.10 

ANGELAI. Frederick von Lama, 1950, Chicago, 111. 
50 pusi $0.50 $0.35 

ARKD7YSKUPO JURGIO MATULAIČIO - MATULEVI
ČIAUS U2RAŠAI. Tėvų Marijonų leidinys. 1953 m. 
220 pusi. Kietais viršeliais $2.50 $1.90 

AUŠROS VARTAI. Kun. J. Prunskis. 1949 m. Minkšti 
viršeliai. 40 pusi $0.40 $0.30 

DID2IOJI PADĖJĖJA. Dr. A. Maceina, švč. Mergeles Ma
rijos būties ir veiklos apmąstymas. Išleido prel. Pr . 
M. Ju r a s , Putnem, Conn., 1958 m. 234 psl $3.00 $225 

DIEVAS IR ŽMOGUS. Prel. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. 
Aleksa. Išleido Prel. K. Vasys, Roma, 1953 m. Di 
delio formato. 518 Dusi $5.00 $3.75 

DORYBĖS, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. 1932 m. 
"Drauggo" spauda, 192 pusi $1.00 $0.75 

ENCIKLIKA, Popiežiaus Leono XITI, Humanum Genus. 
Apie masonus. Išvertė ir išleido K. A. S. 1959 m. $0.50 $0.35 

FATIMA IR MES, Kun. J. Kuzmickis. Kieti viršeliai ir 
aplankas, 1955 m., 255 pusi. Pilnai supažindina skai
tytoją su švenč. P. Marijos apsireiškimu Fatimoje. 
Knyga suskirstyta j 20 skyrių. Vienas iš jų "Fat ima 
ir Rusijos atsivertimas" $3.00 $2.25 

DIEVAS SUTVĖRĖJAS. Kun. M. Durickas, 149 pusi. $0.75 $0.60 
GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J . Vaitkevičius. Mąstymai 

kiekvienai metų dienai I tomas. Kieti virš. 464 pusi. $5.90 $3.75 
GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J . Vaitkevičius, n t Mąs

tymai Gavėnios ir velykiniam laikotarpiams. Kieti 
viršeliai. 543 pusi $5.00 3.75 

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, ITI 
tomas. Velykinis laikotarpis iki žolines, kun. dr. J. 
Vaitkevičius. MIC, 622 pusi $5.00 $3.75 

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV 
tomas, nuo Žolinės iki Advento, kun. dr. J. Vaitke
vičius. MIC. 672 pusi $5.00 $3.75 

JĖZUS KRISTUS — PASAULIO IŠGELBĖTOJAS, Vysk. 
P. Būčys. MIC. "Draugo" spausdintas 1930 m., 514 
pusi., kieti drobiniai viršeliai, paauks. raides $3.00 $2.25 

KRISTAUS KANČIA. Pagal Dievo tarnaitės Onos Kotry
nos Emmerich regėjimus, surašyta Klemenso Bren-
tano. j liet. kalbą vertė J . Talmantas iš 15-to leidi
mo. Stebėtinai aiškiai ir smukmenišai surašyti 
vienuoles Enuncnch apreiškimai bei regėjimai ir 
skaitytojas ' su įsijautimu pergyvena Kristaus Kan
čios kelią. "Draugo" spaustuvė, 1959 m. 349 pusi. . . $3.00 $2.25 

KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, Kun. Dr. K. Matu
laitis, MIC. Tėvų Marijonų leidinys, 1929 m., 224 psl. 
Kietais viršeliais. Kaina $1.00 $0.75 

KUNIGAS DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE. M. 
Krupavičius. Knyga t inka kunigams vienuoliams ir 
pasauliečiams, norintiems susipažinti su kunigo 
pareigomis ir jo uždaviniais bei pasauliečių parei
gomis kunigo atžvilgiu. L. K Klubo leidinys 1961, m. 
720 psl $7.00 $5.25 

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Knyga skir ta gegužės mėnesio pamaldoms. 
L. Knygos Klubo leidinys, 1956 m., 142 pusi. Viršelis 
ir aplankas Jono Pilipausko. Kaina $1.50 $1.10 

MARIJOS APSIREIŠKIMAS ŠILUVOJE, Juozas Budzei-
ka, MIC, Marianapolis, 1953 m. 46 pusi $0.40 $0.30 

MARIJA MUMS KALBA. Kun. J. Kuzmickis. Knygoje 
yra aprašy tos Švč. Marijos šventovės Lietuvoje: 
Aušros Vartai , Pažaislis, žemaičių Kalvarija, Ver
kianti Šiluvos Marija. Švč. Marija Girkalnyje ir ki
tos Švč. Marijos apsireiškimo vietos. Kieti viršeliai 
ir aplankas. 1954 m. 160 psl $2.00 $1.50 

MARIJOS SEKIMAS. Tomas Kempietis. Verte Petras P. 
Cinikas. M.I.C. Draugo leidinys. 1964 m. Kieti virš. $1.25 $0.95 

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fa t imoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, 
Liet. Spaudos Draugija, 128 pusi $1.00 $0.75 

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Kun. J. Vaiš
nora, MIC. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
leidinys. Roma. 1958 m. Didesnio formato, 445 pusi. 
Knyga yra padalinta į 2 dalis.- I-je dalyje: Litur
ginis Marijos garbinimas. Bendruomeninis Marijos 
garbinimas ir Liaudies pamaldumas j Mariją. II-oje 
dalyje: Marijos Vardo bažnyčios. Stebuklingieji Ma
rijos paveikslai ir Marijos šventovės Lietuvoje, ku
rių yra paduota net 52 vietovės $3.00 $2.25 

MAČIAU DIEVO TARNĄ. J. Vaišnora. Atsiminimai. Au
toriaus pažintis su Dievo Tarnu Arkiv. Jurgiu Matu
laičiu. Tėvų Marijonų leidinvs 1962 m., 31 pusi. . . $0.50 $0.40 

MEILES UGNIS. Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. Spau
dė " D r a u g o " spaustuve 1961 m. 360 pusi $4.00 $3.00 

MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI, kun. W. Alexander, 1921 
190 pusi. $1.50 $1.10 

MOTINA GAILESTINGOJI, kun. dr. Juozas Prunskis. 
Knygoje y r a 31 skyrius, pri taikytas kiekvienai ge
gužės mėnesio dienai. Pabaigoje yra Švč. Mergelės 
Marijos Litanija ir kitos reikalingos maldos. Liet. 
Knyvos Klubo leidinys, 1957 m., 117 pusi $1.30 $1.00 

MOTINA IR MOKYTOJA, šv . Tėvas Jonas XXIII En
ciklika "Mater et Magistrą") , š i enciklika apie so
cialinio klausimo pažangą krikščioniško mokslo švie
soje. L. K. Klubo leidinvs 1962 m. 114 pusi 

NAUJASIS TESTAMENTAS. Arkivysk. Skvireckas, IV 
laida. 620 pusi. "Lux" leidinvs 

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

PAŽVELKIME Į MARIJA, Prel. Dr. F. Bartkus, Lietuvių 
Saleziečių leidinys. Rcma. 1954 m. 260 pusi., kie
tais viršeliais. Kaina $2.00 $1.50 

POPIEŽIAUS ENCIKLIKOS, 1949 metais, Lux leidinys. 
632 pusi. Minkštais viršeliais $3.50 $2.65 
Kietais viršeliais $4.00 $3.00 

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ, Prel. P. 
M. Ju ras . 1927 m.. 112 pusi $1.00 $0.75 

PSALMYNAS — PSALMIŲ KNYGA. Arkiv. J. Skvirec
kas. 1949 m. Lux leidinys, 224 pusi. Kietais virš. . . $1.00 $0.75 

SAULĖS GIESME. Antanas Maceina, šventasis Pran
ciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauk
lys. Išleido prel, Pr. M. Juras . 1954 m. 454 pusi. 
Kietais viršel. ir apianki) T^k"sf Valiaus. Laimėjęs 
1952 m. "Aidų" mokslo premiją $5.00 $3.75 

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalo
moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bar tkus . Viršelis 
dail. T. Valius. Išleido Immaculata Press, Putnam, 
Conn., 1957 m. 150 pusi $2.00 $1.50 

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Kun. K. Matulaitis, MIC, Ma
rijonų Vienuolija Amerikoje 1949 m. 714 pusi $3.00 $2.25 

ŠV. TERESE VAIKELIO JĖZAUS, Dr. V. Padolskis, 
1927 m. "Dnugas" . 112 pusi $1.00 $0.75 

ŠVENTOJI VALANDA nakties adoracijai namuose. Pa
ruošė Kun. .Mateo Crawley-Boevey. Vertė M. Pu-
lauskas, MIC Išleido Tėvai Marijonai, Chicago, 111., 
1958 m. 63 pusi $0.25 $0,20 

TfiVAS PUUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Ku
nigų Marijonu Seminarijos leidinys, 1955 m. 152 psl. $2.00 $1.50 

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ. Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Gyvt nimo temomis Kristaus dvasioje. Kny
ga turi įžangą ir 30 skyrių. Tinka birželio mėnesiui, 
kuris skirtas švč. Jėzaus širdies garbinimui, bet įdo
mi skaityti ir kita laiku. Liet. Knygos Klubo leidi
nys. 1957 m. 168 pusi $1.50 $1.10 

VERKIANTI DIEVO MOTINA SIRAKŪZUOSE, Kan. 
Dr. O. Musumeci. vertė M. Pulauskas, MIC. 1957 m. 
108 pusi $2.00 $1.50 

VYRAI KLYSTKELIUOS. Dr. J. Prunskis. Šis veika
las atskleidžia intymius istorinių žmonių vidaus iš
gyvenimus, sielos kovas ir tikrąjį džiaugsmą, suradus 
gyvenimo prasmę ir amžinųjų tiesų žavumą. L. K. 
Klubo leidinys 1962 m. 307 pusi. $3.00 $2.25 

ISTORIJA, FILOSOFIJA. MOKSLAI 

$1.50 

$1.50 

$0.50 

$1.10 

$1.10 

$0.40 

Buvo 
ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA LIETUVIAMS. Išleido 

Terra 1961 m. Kieti viršeliai 215 pusi. Kaina $3.50 
BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ KALNĖNŲ ir ŽEMAI

ČIŲ, Simonas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 
1954 m., 362 pusi $4.00 

DABARTINES LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, išleistas 
vadovaujant mūsų didžiajam kalbininkui prof. J. 
Balčikoniui, žodynas turi apie 45.000 žodžių, su žo
džių paaiškinimais, kalbiniais pavyzdžiais, kirčiavimo, 
linksniuočių ir asmenuočių atžymėjimais. Žodynas 
turi 990 pusi $12.00 

ISTORINES LIETUVOS ALBUMAS — Album of 
Historic Lithuania. Redaktorius A. Vilainis-šidlaus-
k a s technikinis red. Vytautas Buzikas, Išleido "Ne
munas ' 1959 m., spausdino M. Morkūno spaustuve. 
Trumpa Lietuvos praeities apžvalga ir įdėtų paveikslų 
bei fotografijų trumpas paaiškinimas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Didelio form. 268 psl $15.00 

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos i r 
gražaus elgesio menas, 1954 m., 104 pusi $1.25 

JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas Šlapelis, Studija apie me
ną ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių i r anglų 
kalbomis. Virš 20 J . Pautieniaus pieštų paveikslų. 
Didelio formato. Teksto 87 pusi. L. Knygų Klubo 
leidinys, 1955 m Kieti drobiniai viršeliai $5.00 

KA IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ. Dr. J. Prunskis, 
1950. "Draugss", 46 pusi $0.20 

KELIONĖ PO EUROPĄ. Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928 m. 
18 pusL $1.00 

KETURI GANYTOJAI, Mykolas Vaitkus. Atsiminimai 
apie arkiv. J. Matulevičių, P. Karevičių, J. Skvirec
ką ir vysk". P. Bučį. Liet. Knygos Klubas, 1960, 180 
pusi. $2.00 

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J., "Laiko" 
leidinys, Ęuenos Aires, Argentinoje, 1954 met., 152 
pusi. " $1.00 

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

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

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

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA, M. Krupavičius. Saleziečių 
leidinys 1959 m. 140 pusi. Turinyje: Bendras žvilgs
nis į išeiviją; Politinė išeivija; Išeivijos klystkeliai; 
Išeivijos tikslai ir uždaviniai; Išeivija ir tėvynes 
meilė. Kunigo vaidmuo išeivių tautiniame gyveni
me. Kieti viršeliai. $2.00 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje 
eilėje nušviečia Lietuvos etninę padėtį nuo prieš
istorinių laikų iki nepriklausomybės atgavimo, pa
aiškinimai anglų ir prancūzų kalbomis, išleido Lith-
uanian National Council, USA $0.50 

MANO ATSDtflNIMAI. Dr. V. Tumėnienė - Mingilaitė, 
V. D. Un-to vaikų ligų profesore. Čia yra aprašytas 
jos asmeniškas gyvenimas ir jos profesine veikla 
kaip gydytojos ir profesorės. Išleista 1957 m. 175 
puslapių. 

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

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

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

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

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

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

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

RAUDONASIS SIAUBAS, Sabik-Vogulov. Vertė A. V., 
išleido 1953 m. "Dobilas", 103 pusi 

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

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

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

TU IR JI, Har-dy Shilgen, S. J. Išvertė Antanas Bieliū
nas, S. J Jaunuolio santykiai su mergaite. Tėvų Jė
zuitų leidinvs, 1952 m., 212 pusi 

ŽMONIJOS U.KBAA& S V JONO APREIŠKIMO KNY
GOJE. Kun. Vyt. J. Bagdanavi<Hus, L. Knygos Klu
bo leid;nys, 1953 m. 406 pusi 

Dabar 
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$3.00 

$9.00 

$11.25 

$0.95 

$3.75 

$0.15 

$0.75 

$1.50 

$0.75 

$3.75 

$2.65 

$6.40 

$1.50 

$0.40 

$2.50 $1.90 

$2.65 

$2.25 

$3.50 $2.65 

$2.50 $1.90 

$5.00 $3.75 

$1.30 $1.00 

$6.50 $4.90 

$1.25 $0.95 

$2.00 $L50 
• 

$10.00 $7.50 
$3.00 $2.25 

$5.00 $3.75 

$2.00 $1.50 

$3.50 $2.65 

GKOŽESTAI RASTAI 

Buvo Dabar 
AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. Ei lėraščiai 

Liet. Knyga Klubo leidinys, 1956 m., 70 pusi. . . . . $1.00 
AM2INI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vi-

lainis. Nemuno leidinys. 1953 m. 166 psl. ; • • • • • ; $ 2 0 0 

ANNA KARENINA, I ir U tomas, L. N . Tolstojus. Ver-
tė Pr. Povilaitis, 1954 m. 440 pusi • • • $*-W 

ANNA KARENINA, m ir IV tomas. L. N. Tolstojus. 
Vertė Pr Povilaitis. 1954 m. 384 pusi. $3.75 

ANT RIBOS, R. Spalis, Apysakos. Tremties leidinys. 
1954 m 484 pusi. Kietais viršeliais - • *50Q 

APIE LAIKĄ IR ŽMONES, Jonas Aistis, Terros leidi-
nys. 1954 m. 252 pusi — ; y ; •- • LL * 2 J 5 ° 

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkis. Romanas, išleistas 19»o 
m , 468 pusi. Kieti viršeliai $*-<W 

AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno 
leidinys. 1954 m. 84 pusi. Didelio formato $1.00 

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai, 1950-
1952 Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.25 $0.95 

AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS. Ieva Simonaityte, 
3-čias leidinys. Baltija, Toronto, Ont., Canada.1952 
m. 432 pusi. S 3 - 5 0 

BARABAS. ? e a r Yagerkvist, vertė Stasys Vainoras. 
Terros leidinys, Chicago, 1952 m. 212 pusi. $2.25 

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. "Lai-
ko" leidinys, 1955 m. Buenos Aires, 215 pusi. - $2.00 

BROLIAI DOMEIKOS. Liudas Dovydėnas. Ter ros leidi-
nys, Chicago, 1952 m. 260 pusi. $2.50 

DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas. A. 
Baronas, 1952 m. Chicago, 111., 260 pusi $1-25 

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

GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antanas Venys. Eilėraščių r in
kinys. Nemuno leidinys. 1955 m. 64 pusi. $1-00 

GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenyse Lietuvių 
Knygų Klubo leidinys, 1954 m. 218 pusi $2.00 $1.50 

GIEDRA VISAD GRĮŽTA, novelės, Kaz. Barėnas, "Trem
tis" 1953 m. 215 pusi. Kietais viršeliais $3.00 

GIESME APIE GEDIMINĄ. Balys Sruoga. I l iustravo 
Vikt. Petravičius. Terros leidinys, Chicago, 1952 na. 
Didelio formato. Knyga gražiam jaunimėliui $2.00 

GIMDYTOJA, Francois Mauriac, Prancūzų Akad. na rys 
Nobelio premijos laureatas. Vertė A. Vaičiulaitis. 
Terros leidinys, 133 pusi $1.75 

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių 
rinkinys. Nelė Mazalaitė, 1952 m., L. Knygos Klu
bas, Chicago, DI. 248 pusi. $2.00 

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

GYVENIMO VINGIAIS I, Dr. P. Kalvaitytė - Karvelienė. 
Autobiografiniai atsiminimai. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. 1963 m. Minkšti virš. 360 p u s i . . . $3.50 

ITALIJOS VAIZDAI, A. Vaičiulaitis, 1949 m. Premijuo
tas leidinys. "Lux", 94 pusi $0.70 

ĮLŪŽĘ TILTAI. Pranas Naujokaitis. Romanas. "Nidos", 
klubo leidinys. 1961 m. Minkšti viršeliai, 194 psl. $2.50 

JO SUŽADĖTINĖ, Juozas Švaistas. Romanas iš dr. V. 
Kudirkos gyvenimo. "Draugo" premijuotas. T inka 
liet. mokyki Liet. Knyg. Klubas, 1959 m.. 304 pusi. $4.00 

JŪRININKO SINBADO NUOTYKIAI, kaip j ie surašyti 
knygoje Tūkstant is ir viena naktis . Terros leidinys, 
1956 m. Didelio formato, iliustruota, 112 pusi . $2.00 

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Ver t ė F . N e -
veravičius. I-mas tomas. Išleido "Nemunas'*.'* 352 
pusL :* . : . . . . - $ S . 0 © 

KATMTEČIAI — žiema, W. S. Reymont. Vertė F . Neve-
ravičius, II-as tomas, 383 pusi. Išleido "Nemunas" $3.00 

KAIMIEČIAI — Pavasaris. DI tomas. Vertė Neveravi-
čius, 392 pusi. Išleido "Nemunas" $3.50 

KAIMIEČIAI — Vasara, D7 tomas. Ver tė F . Nėveravi-
čius, 392 pusi. Išleido "Nemunas" $3.50 

KALNŲ GIESME, Vacys Kavaliūnas, "Draugo" 12-jo 
konkurso premijuotas romanas. Liet. Knygos Khibo 
leidinys 1963. 201 pusi $2.50 

KATRYNA. Sally Salminen. Romanas. Iš originalo ver
te M. Mikaliūnas. Terros leidinys 1962 m. Kieti virš . 
291 pusi $5.00 

KOLOMBĄ, romanas, Prosper Merimee. Vertė Ant. Va
liukėnas, Terros leidinys, 1953 m. 221 pusi $2.25 

KON-TTKI, Thor Heyerdel. Iš norvegų kalbos ver te Sta
sys Vainoras. Terros leidinys, 1954 m. 416 pusi.. . $3.75 

LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikus. Romanas, 1954 
m. 242 pusi $2.50 

LIEPTAI IR BEDUGNĖS. Aloyzas Baronas. "Draugo'* 
premijuotas romanas 1962 m. 297 pusi. .: $3.00 

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

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J . Aistis 
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, v i rš 150 poetų ku 
rinių. 110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 
1952 m. Liet. Knygos Klubas. Chicago, Ui 83*2 pusi. $6.00 

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

LUKŠIUJAI, Antanas Giedrius. Tai autor iaus gimto
jo kaimo istorija. Cia sunku atskir t i , k u r baigia
si realybė ir prasideda pasaka. 231 psl $2.50 

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

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

MARTYNAS FIERRO, autorius Jose Hernandez, išvertė 
Antanas Vilutis. ši populiari didžiojo argentiniečio 
epiko poema y r a išversta į keletą Europos kalbų. 
Čia tos poemos I dal. ir yra vertimas į lietuvių ka l 
ba. Atspausta Argentinoje, "Laiko" spaustuvėje, 
1958 m. 82 pusi $1.50 

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

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

METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. Lyrikos rinktinė. 
. Lietuv. Knygos Klubo leidinys. Minkšti viršeliai 

176 pusi 3 
MIGLOTAS RYTAS, apysakos. Vincas Ramonas. Nepa

prastai gražaus stiliaus pasakojimai iš liet. gyveni
mo. Liet. Knygos Klubas, 1960 m. 166 pusi $2.00 

MILŽINO PAUNKSME, Balys Sruoga. Trilogiška istori
jos kronika. Terros leidinys, 1954 m., 174 pusi. . . . . $2.50 

MILŽINKAPIS. Vincas Krėvė. Knygelė jaunimui. 1955 
m.. 20 pusi. Minkšti viršeliai , $0.30 

MINDAUGO NUŽUDYMAS. Juozas Kralikauskas. Drau
go premijuotas romanas, kuriame autorius grąžina 
skaitytoją į seną tautos praeitį, nušviesdamas ano 
meto Lietuvių tautos vadų kovas. Lietuviškos Kny
gos Klubo leidinys 1964 m. Minkšti viršeliai 246 psl. $300 $2.25 

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolis. Vertė M. Miškinis. Ter
ros leidinys, 1954 m. 292 pusi. Didelio formato $3 25 $2 45 

MOTLNOS RANKOS, Didžioji Meilė. Alė Rūta. Roma
nas. 1961 m., 397 pusi $4.00 $3.00 
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NAMAI ANT SMĖLIO, Jurgis Gliaudą, "D*augo" pre
mijuotas romanas, "Draugo" Bendradarbių Klubo 
leidinys, 1952 m., Chicago, 111, 244 pual $2.00 

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

NEMUNO SŪNŪS, romanas. Andrius Valucitas, i to
mas, 280 pusi. 1955 m. $3.00 

NEMUNO SŪNŪS, romanas, Andrius Valuckas, n to
mas, 1956 m. 430 pusi $4 00 

NUOŠALIU TAKU, Mykolas Vaitkus. Godos. Vaizdai, 
Svajos. Terros leidinys. 1955 m. lOOpusL $2 00 

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

NUSIDĖJĖLE, Karolė Pažėraitė, apysaka, O laida, iš
leido Australijos Lietuvis, 1952 m $2.00 

NUSIKALTIMAS IR BAUSME. F. M. Dostojevskis. Ver
te J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. 
Išleido Nemunas 1952 m. antrą leidimą, I-mas to
mas 302 pusi. $3.00 
II-ras tomas 256 pusi. $2.50 
ni-čias tomas 300 pusi $3.00 

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

PASAKĖČIOS, A Giedrius. 34 autoriaus ir 3 Krylovo 
pasakėčios. Lietuviškos Kn. Klubo leidinys 1959 m. 
Minkšt. virš. 176 pusi $2 00 

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, P. Orintaite. Jaunamartės Takas. 
Romanas. Nemuno U leidimas 1955 m., 180 pusi. . . $2.00 

PAVASARIO BALSAI, Maironis, Lyrika, XVII laida. 
Roma. Redagavo Bern. Brazdžionis. Išleido prei. Pr. 
Juras. 308 pusi. 1952 m. .' $3.00 

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

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

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antaras leidimas. 

: Nemuno leidinys. 1955 m. I tomas, 266 pusi $2.50 $1.90 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto

jevskis. Verte V. Andriukaitytė. Antras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. II tomas, 290 pusi $2.50 $1.90 

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

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

m •<% leidinys. 1951 m. 214 pusi $200 $1.50 
PIRMOJI NAKTIS* Luigi Pirandello. Nobelio premijos 

laureatas. Novelės. Terros leidinys. 1954 m. 124 psl. $1.50 $1.10 
PLAUK, MANO LATVELI. Petras Sagatas. Eilėraš 

čiai. 1962 m. Minkšti virš.. Įlipusi. $2.00 $1.50 
POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. G. 

5 į Papini, vertė dr. P. Mačiulis, 216 pusi. Išleido Liet. 
Knygos Klubas, 1953 m $2.00 $1.50 

PRIESAIKA. AK Rū ta Romanas iš Vytauto Didžiojo 
laikų. Autorė parodo tų laikų lietuvių gyvenimą 
taikos ir karo metu. Tai romanas, kuris mūsų 
dienas sujungia su senuolių gyvenimu. L. K. Klubo 
leidinys 1962 m. Minkšti virš., 309 pusi $3.25 $2.45 

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

RUGSĖJO ŽVAIGŽDES, Lyrika Gražina Tulauskaitė. 
Knyga laimėjusi 1958 m. rašytojų draugijos premi
ją. Terros leidinys. 1957 m. Kietais viršeliais, 62 psl. $2.00 $1.50 

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

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

SAULES TAKAS. Nelė Mazalaite. Romanas. Liet Knyg. 
Klubo leidinys. 1954 m. $3.50 

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

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

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

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaite. Lyrika,iuust-
' racijos M. šileikio. 1950 m., 96 pusi. $1.50 

SUŽADĖTINE, novelės. J. Tininis. Terros leidinys, 1957 
m., 180 pusi $2.00 

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

ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS. Jurgis Gliaudą "Draugo" 
premijuotas romanas 1960 m. 268 psl. $2.50 

ŠVENTADNIENIS U2 MIESTO. Marius Katiliškis. Nove
lės. Terros leidinys 1963. Kieti virš. 355 pusL $5.00 

ŠVENTOJI LIETUVA, romanas. Jurgis Sąvickia "Trem
tis", 1952 m. 248 pusi $3.00 

TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ. Vytautas Alantas. Ro
manas iš okupuotos Lietuvos partizanų gyvenimo. 
462 pusi. $4.50 

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūnas. 3-jų dalių 
romanas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, 

_Chicagoje, 1953 m., 293 pusi $3.00 
TEBŪNA TARTUM PASAKOJ, Liūne Sutema, Poezija, 

Terros leidinys. 1955 m., 34 eilėraščiai, 54 pusi $1.00 $0.75 
TITNAGO UGNIS. Juozas Kralikauskas. "Draugo" pre-

tijos kūrinys. L. K. Klubo leidinys 1962 m., minkšti 
virš. 205 pusi. $2.50 $1.90 

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

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

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

UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, Pranas Naujokaitis. 
Romanas iš gyveninio Lietuvoje ir tremtyje. Liet 
Knygos Klubo leidinys, 1959 m. Viršelis ir aplankas 
dail. A. Šermukšnio, 510 pus' $500 

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

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, "Draugo" 
spauda, 219 pusi $2.25 

UŽUOVĖJA, romanas, Marius Katiliškis. Terros leidinys, 
1952 m. 367 pusi. $3.50 $2.65 

VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS, Jurgis Bfcfcaitis. 
Eilėraščiai. Terros leidinys. 1954 m Si.50 

$1.50 j VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. I tomas, 1956 

$1.10 

$1.901 m., 382 pusi. 
VARGDIENIAI. Victor Hugo, vert: Vikt. Kamantaus-

$3.50 $2.65 

kas. Antras leidimas. Nemuno leidinys. II tomas. 
1956 m. 216 pusi '. $2.00 $1.50 

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

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

Musų k o l o n i j o s e 
Melrose Park, 111. 

ATEITININKŲ VEIKLA 

proziniu žodžiu, muzika ir pa
n a š i a i . 

$1.50 VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. V tomas. 1957 
m., 382 pusi $3.50 $2.65 

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

VIDUDIENIO SODAI. Bernard Brazdžionis. Poezijos 
rinkinys, už kurį autorius gavo 1958-59 mm. "Ai
dų" literatūros premiją. Išleido "Lietuvių Die
nos 1961 m.. 126 pusi $4.00 $3.00 

VIDURNAKČIO VARGONAI. Česlovo Grincevičiaus ne
įtikėtinos istorijos Išleido Liet Knygos Klubas. 1953 
m. 132 pusi $1.50 $1.10 

VIENIŠI MEDŽIAI, Aloyzas Baronas. Romanas. Pavaiz
duotas lietuvio grįžimas iš Amerikos į Lietuvą 1970 
m. 117 pusi $1.50 $1.10 

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, romanas, H dalis. A Vienuolis. 
Terros leidinys. 1957 m., 333 pusL $3.00 $2.25 

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

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

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje, 
A. Vilainis, 1952 m., Chicago, BĮ., 132 pusi $150 $1.10 

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

ŽEME DEGA, karo meto dienoraštis. Jurgis oavickis. 
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės, n tomas, 410 pusi $4.50 $3.40 

ŽEMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Verte C. Pet
rikas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos 
knygnešių romanas. 184 pusi. Australijos Lietuvio 
leidinys, 1954 metais $2.00 $150 J 

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

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, K. Žukas. Žmogaus ir kario 
atsiminimai. Medžiaga istorikams. Terros leidinys 
1959 m. 477 pusi. Kieti drobiniai viršeliai su paauk
suotom raidėm. $5.00 $3.75 

N u o p a t kuopos įsisteigimo 
— j au an t r i metai — ją globoja 
MAC v. a t s tovė A. Skirmuntai -

Šių metų pradžioje Melrose j tė, kurios nuoširdus da rbas su 
Parko MA Jono XXIII kuopos : atei t ininkiškuoju jaunimu tėvų 
pirm. R. Juknelytė sukvietė va i ; y r a šiltai vert inamas. Nepalan-
iybos posėdį, kuriame buvo nu - ; kiomis sąlygomis, kantr ia i pluš-
statytos pirmajam pusmečiui i daina, j i ruošia naujas , j aunas 
veiklos gairės. Narių susirinki- j j ėgas , t a i p reikalingas lietuviš-
mus nutarta kviesti kiekvieno į koja i visuomenei. A. Skirmun-
mėn. paskutinį trečiadienį 7 v. i t a i t ė y r a šviesus žiburys mūsų 
vak. Sacred Heart parapijos pa- j g raž ia jam jaunimui. kai šioj 
talpose. Šalia referato, nagrinė- j š iurpioj t remt ies t rag iko j daug 
jančio ateitininkų idealus ir jų j lietuvių jaunuolių, baigusių čia 
pritaikymą praktiškam gyveni- mokslus i r patogiai įsitaisiusių. 
me, bus stengiamasi kiekvie
nam susirinkimui paruošti t rum 

parni rš ta lietuviškąją veiklą, ir 
Lietuva, jų suprat imu, tė ra var

pą, bet įvairią, meninę progra-; ganąs , sunkios priespaudos jun-
mą, atžymėtą lietuviška poezija, Į gą velkąs, k raš tas . 

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA 
Žinomasis britų rašytojas Somerset Maugham, 91 m., išvežamas iš 
ligoninės Nice, Prancūzijoj, kur sirgo influenza. Už jo dr. Rozanoff. 

Dabar 

$L90 

$0.75 

$2.65 

$0.75 

$1.50 

$1.00 

$1.50 

$1.50 

$1.90 

$3.75 

$2.25 

$3.00 

$2.25 

$0.75 

$1.50 

$3.75 

$2.65 

$1.70 

$1.50 
$1.50 
• •f RA «P-L.OV 

$1.50 

$1.90 

$2.25 

$0.75 

$1.50 

$1.10 

$1.50 

Buvo 
ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLETVYS. Algirdas 

Gustaitis. Filminis tekstas iš spalvoto kartūno, ku
riame pavaizduoti du Lietuvos kaimo gyventojai: 
berniukas Algis ir šuniukas Šleivys bei jų nuoty
kiai. Išleido "Lietuvių Dienos" 
I dalis — "Kova su gaidžiu", 28 pusL $2.00 
H dalis — "Užpuola bitės", 28 pusi $2.00 

ANDERSENO PASAKOS, I d J. Balčikonio vertimas. 
Nemuno leidinys, 1852 m., Chieagoje, 212 pusi . . $2.00 

ANDERSENO PASAKOS, D. dalis, 204 pusL . . . . / . . . $2.00 
AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. SfeM-

zavo J. Švaistas, spaudė "Draugas", Chicago, 1952 
m., 224 pusi. $2.50 

BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas S t Vainoro ir V. Ci-
vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinya 
1956 m., 170 pusi $3.00 

DVYNUKES, N. Butkienė, apysakaitės vaikams. J. Kar
velis. 1956 m. Didelio formato, 34 pusi ,.;... $1.00 

GYVENIMO KELIU — mintys jaunimui Bronius Zu
meris. Jaunimo literatūros premiją laimėjęs veika
las Saleziečių spaustuvė, 1956 m., 218 ptisl. $2.00 

HAUFO PASAKOS, KARAVANAS. Nemunas, 1952 m. 
Chicago, 111. m leidimas, 113 pust $1.50 

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

KIŠKIO VARDINES, Stasys Džiugas. Uiust VI. Stanči-
kaitė-Abraitienė. Liet. Knygos Klubo leidinys. Di
delio formato. 1953 m., 58 pusi. $1.50 $1.10 

LIETUVIŠKOS PASAKOS, H laida. Viso 50 pasakų, kn-
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-
do Liet. Knygos Klubas, 1951 m., 230 pusi. $2.50 $1.90 

MANO ŠVILPA. Bale Voveraitė. Eilėraščių knyga, iliust
ruota dail. P. Osmolskio. Augsburgas, 1949 m. 32 
pusi. $1.00 $0.75 

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzas Baronas, knyga jauni
mui. Terros leidinys, 1958 m., 72 pusi., spalvotos 
iliustracijos G. Botyriaus. $1.50 $1.10 

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

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

SAULES VESTUVES, pasakos. Sonė Tomarlene. Išleido 
Harry Tomaras, 1957 m, 128 pusi $2.00 $1.50 

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

TRYS SAKALAI. Alfonsas Vambutas. Pasakos ir pa
davimai. Liet. Mokytojų S-gos Amerikoje 1957 m. 
premijuotas veikalas. L. K. Klubo leidinys 1962 ta., 
minkšti virš., 186 pusi. $2.00 

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

VILIGAILE, legenda Petronėlė Orintaite. Iliustruota P. 
Augiaus, 1951 m., 46 pusi. $1.20 

ŽYMUS SVEČIAS 

Sausio mėn. Melrose Parko 
ateitininkų kuopos susirinkime 
dalyvavo, kaip paprastai , A. 
Skirmuntaitė ir žymus svečias 
iš Chicagos dr. A. Liulevičius, 
kuris jau nebe pirmą kartą kuo 
pą aplanko ir padeda naudin
gais ir aktualiais patarimais. 
Svečias priminė susirinkusiems 
didelę ateitininkijos reikšmę ug 
dant jauno žmogaus iniciatyvą 
bei saviauklą; jis paryškino 
ateitininkų pareigas šių laikų 
moderniam pasauly. Referatą 
"Žvilgsnis j prof. St. Šalkaus
kį" skaitė R. Pažerūnas. Klau
symų ir sumanymų metu buvo 
ap ta r ta eile svarbių reikalų. 

PARAMA LF 

Melrose Parko ateitininkų kp., 
nors ir negausi narių skaičiu
mi, suprasdama ir įvertindama 
didžią Lietuvių fondo svarbą 
mūsų tautos ateičiai, pravedė 
savo narių tarpe piniginį vajų 
ir surinktus 25 dol. pasiuntė 
L F valdybos pirmininkui. Šitas 
pirmasis kuklus kp. įnašas y ra 
ne tiek materialinė, bet daugiau 
moraline parama, berods, prieš 
t re jus metus dr. A. Razmos iš
keltai gražiai minčiai — "Lie
tuviai, sukurkime milijoninį Lie
tuvių fondą!" Džiugu, kad ne 
t ik ta i vyresnieji, bet ir mūsų 
atžalynas remia LF , kurio pil
nateise nare kuopa tikisi tapti 
laikui bėgant. Kuopos dvasios 
vadas kun. St. Šan ta ras t am 
tikslui paaukojo 5 doL 

VASARIO 16 
DIAGNOZĖ, Anatolijus Kairys, trijų veiksmų komedija 

150 psl $1.00 $0.75 
JUSTINAS TUMĖNAS. Redagavo ir išleido Dr. Vanda 

Tumėnas-Mingilaitė, V. D. universiteto profesorė. 
Jubiliejinis leidinys. Atspausta 1959 m. M. Morkūno, 
174 pusi $L50 $1.10 

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

LAISVES MEDIS, Anatolijus Kairys, 4-rių veiksnių is
torinė drama. "Nemuno leidinys. 1955 m. 120 pusL $L00 $0.75 

LIETUVA EUROPOS NUGALĖTOJA. Alg. Gustaitis. Iš
leido "Lietuvių Dienos" 1961 m. 80 iliustr., 38 pusi. $2.50 $1.901 ano t poeto, "vertė pusnį žie 

Visų lietuviškųjų Melrose P a r 
k o organizacijų surengtame iškil 
mingame minėjime jau anksčiau 
buvo gražiai atžymėta Lietuvos 
valstybes atkūrimo sukakt is . 

Vasar io 24 d. 7 vai. v., 

$1.50 

$1.50 

$0.80 

ĮVAIRCS LEIDINIAI 
ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Dan Kuraitis. Įdo

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

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. Redagavo V. 
Baravykas, apie 20,000 žodžių. Terros leidinys. Kieti 
viršeliai. 1956 m. 368 pusi. Kišeninio formato $4.00 $3.00 

ANGLŲ-UETUVTŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Baravykas, 
apie 30,000 žodžių ir posakių. Redagavo Laučka ir 
A. Dantaitė. šis žodynas skirtas pirmiausia besimo
kantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose. Žodyne yra fonetine transkripcija ir fo
netiniai ženklai. Terros leidinys, 1959 m. 583 pusL 
Kieti drobiniai viršeliai $6.00 $4.50 

ATSIMINIMAI. Dan Kuraitis, 1953 m 208 pusi. $2.00 $1.50 
BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai. 

1951 m. išleido J. Bachunas, 128 pusi. $1.50 $1.10 
DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ. Dan Kuraitis. Kelio

nės aprašymas. "Naujienų" leidinys. 1955 m. 239 
pusi. Kaina $200 $1.50 

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS, Vilius Pėterai-
tis. n laida. Liet. Knygos Klubas. 1960 $7.00 

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

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

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

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

MOTERYSTĖ ir natūralus gimimų reguliavimas. "Vai
vos" b-vės leidinys. 1956 m. 224 pusi. Kieti viršeliai $3.00 

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

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

POPULAR LITHUANIAN RECTPES. P. J . Daužvardie-
nės. Maisto parengimas, valgių ir gėrimų gamini
mas 3-čia papildyta laida. Pusiau kieti virš., 125 psl. $2.00 

RUSSIAS ATTTUDE TOWARD UNION VVITH ROME. 
Redagavo ir išleido kun. J. B. Koncevičius, M. A, 
S. T. D. Autoriaus smulkiai ir kruopščiai surinkta 
medžiaga apie Rusijos ir Romos santykius nuo se
novės iki mūsų laikų. Antra laida, 1927 m. Washing-
ton, D. C . 197 pusi $1.00 

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

RINKTINES MINTYS. Juozas Prunskis. "Lietuvių Dienų" 
leidinys 1958 m., 324 pusi., kieti virš $4.00 
Minkšti virš. $3.00 

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

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legends, and 
short stories translated from the Lithuanian lan-
guage) 1951, Chicago, 96 pages $1.00 

THE 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. Išleido Tėvai Marijonai, 
1964 m. Minkšti viršeliai. 120 pusi $1.25 

TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras, 1942 m e t 
"Draugas", 80 pusi $0.75 

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

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

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

dainų. Išleido kun. P. M. Juras. 19 pusi. $2.00 
Buvo 

PAVEIKSLAI 

$5.25 

$3.75 

$0.95 

$0.40 

$2.25 

$2.25 

$0.75 

$0.40 

$1.50 

$0.75 

$3.75 
$2.25 

$3.00 
$2.25 

$0.55 

$0.75 

$0.95 

$0.55 

$1.50 

$3.00 
$2.25 

$1.50 
Dabar 

mys" , vietos ateitininkų kuopa 
d a r atskirai paminėjo šią bran
gią visiems lietuviams dieną. 

Nuo 1963-jų mindauginių me
tų jau ketvirtą kar tą kuopos 
nariai įvairiuose vietiniuose pa
rengimuose prisiminė, lietuvių 
t au tos krauju ir prakai tu aplais 
tytą, laisvės, garbės ir kančių 
kel ią 

Susirinkimą - minėjimą atida
rė kuopos pirm. R. Juknelytė, 
paaiškindama tos dienos pras
mę ir turinį. J i priminė, kad ir 
už Tėvynės ribų gimusi jauno
j i lietuvių kar ta laiko sau gar
be vadintis lietuviais i r jaučia 
pareigą kovoti už Lietuvos lais
vę ir valstybinę nepriklausomy
bę. 

Lietuvos valstybės tarybos 
1918 m. vasario 16 d. paskelb
tąjį nepriklausomybes atkūri
m o aktą skambia ir aiškia t a r 
sena perskaitė V. Čepebytė. Už 
Lietuvos laisvę amžių tėkmėje 
žuvusieji buvo pagerbti tylos 
minute. R. Pažerūnas savo ra 
šinyje pabrėžė, kad mums lie
tuviams yra savas ir brangus 
išt isas mūsų tautos laisvės ke
lias, nužymėtas gausiomis au
komis nuo 9-me šimtmetyje p ra 
sidėjusių kovų už lietuvio lais
vę būti ir, po 400 metų sunkių 
grumtynių, atvedęs mūsų seno
lius į lietuvių tautos vienytojo 
Mindaugo Išmintingojo karališ
ko sosto garbę, kurios 712 me
tų sukaktį minime šiandien, jun 
gdami ją su šviesiu vasar io 16-
sios prisiminimu. Savo mintimis 
nusikeliame prie nežinomųjų ka
pų kauburėlių mūsų brolių par
tizanų, kovojusių ir žuvusių, 
kad mūsų t au ta galėtų žengti 
laisvės keliu. Bern. Brazdžionio 
eilėraštį "Tėvynės poteriai" su 
giliu įsijautimu padeklamavo V. 
Cepelytė. R. Juknelytė savo ra
šinyje pabrėžė, kad mes, gyven
dami šiame laisvės kraš te , tur i 
me priminti amerikonams, kad 
sena, garbinga ir kultūringa lie
tuvių tauta kovoja ne tik už 
savo laisvę, bet ir už JAV žmo 
nių laisvą gyvenimą. 

Minėjimas - susirinkimas, pu-
AUŠROS VARTŲ šVENČ. P. MARIJOS PAVEIKSLAS $1.00 $0.75 i V0 užbaigtas malda. H. P. 
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CLASSIFIBD G UI D E I 
m S C E L L A N E O U S 

V A L Y M A S 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. <J. RUDIS 
Tel. CLiffside 4-1050 

IŠNUOMOJAMA —_FOK RENT 

IŠNUOMOJAM AS B U T A S še
šių kambar ių Cicero, Dlinois. 

Telefonas OLympic 2-9551 

Ižnuom. 2 kambariai ir vonia 2-me 
aukšte. Atskiras įėjimas. 
7305 S. Richmond, tel . HE 4-0349 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir k i tos kraš tas . 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chlcago Ūi. 606S2 t e l . VA l-ov*" 

Bridgeporte išr.uom. šiltas, švie
sus, su atskir_ įėjimu kambarys. 
Po 6 v.v. skambinti tel. 225-6779. 

Išfiutm. 4 kamb. butas 2-me aukš
te. Pageidaujama vyresnio amž. 
žmonės. 4019 S Artesian Ave. 

>-+~+-+ • • • ' » - • 

KKAL ESTATK 

R E A L E S T A T E 
NAMAI IR 2EMB PARDAVIMUI 

Maruuette Papke med 2-jų butų 
5Vj ir 5 kamb. $16,200. 

.Ua.ru. pke mur. 4 buuu. Garažas. 
Geros pajamos. $30,900. 

Med. 5 apttrtmentų. 50 p. sklypas. 
Geras investavimas. Tik $17,900. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St. RE 7-9515 

Michele Saunier, 31 m., išlydima iš teismo Montreal. Que., kur j i 
buvo apklausinėjama dėl pasikėsinimo išsprogdinti Amerikos tris žy
miausius paminklus — Laisvės statulą. Laisvės varpą ir Washingtono 
paminklą. J i yra kilusi iš Prancūzijos. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

T E L E V I Z I J A S 
papras tas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuves darbą $10 ir dalys. 
Pasi te i rauki te apie naujas . 

I. M I G L I N A S 
2549 W. 69th St. O a, PR 6-1063 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
L E O N A S FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisi jos 
Tnne-ups ir Motore remontas 

5 7 5 9 So. Western Avenue 
K a m p a s 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
TV — 

PLATUS P A S m i N K M A S 
NAMU PIRKLMUI 

BUTŲ NUOM — INCOME TAX 

Apdraudę Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2233 

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI 

4500 S. Washtenaw nauj . 2-jų butų 
gražus namas, ąžuol. medis, vand. 
šilima, didelis sklypas, atidarą 
sekm. nuo 12 v. iki 5 v.v. Petraus
kas Construction Co. PR 8-3792. 

Savininkas skubiai parduoda 12 
metų senumo, su 2 miegamais, 
mūr. namą, ant 37V0 p. sklypo. 
Gazo šiluma. 2 maš . garažas. 
6732 S. Oaklev Ave. Skambinti 

i , GR 6-4724. 
2501 Wes t 69 th S t r e e t 
H E 4-7482 436-5151 

Roselande parduodama Rooming 
I House: 6 kamb. su baldais. Paja-
jmų $279 per men. Kaina $15.000. 

M O V I N G 

RADIJŲ TAISYMAS 
P. BCDfiNAS 

4448 S. Western Ave. 
TeL 847-4829 

W a t e t * b u r y C o n t l . I n o s a t i i k t H t o k i didelį darbą , I O a p a t gal i te gauti Briedžio dažu. 
J t a i j o m s į ta lką uoliai a t ė jo i r iilttllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll 

Cia pa ruoš iamas S k a u t ų Aidas g imnazis tės bendrabu t i e t ė s , s e - . " . . . . . . . ^ . ' ^ . . _ , . J . . „ . „ . 
J a u an t r i me ta i , ka i mėnesi-i ^ vienuoles ir m o k y t o j a A . " " ' " " " " " " " ' ' 

TŪS lietuvių s k a u t ų ir skaučių į K u r a p k a i t e -
žurnalas S k a u t ų Aidas p a r u o - | : =•'-•"'* ' " 
š iamas W a t e r b u r v j e . .__ . r 

Cia gyvena vyr iaus ias jo re- i v y k d y t o j a s i r visus sveč ius p a - | 2 0 4 7 W . 6 7 P L . W A 5 - 8 0 6 3 
daktor ius A. Sau la i t i s ; t a ip p a t , v a i s i n o k a v u t e su s a l d u m y n a i s . Į 
redakcinės komisi jos nar ia i O. Pažymėt ina , *ad visi k e n t ė s 
Saulaitienė i r A. Matonis , kur i s dalyviai buvo papuoš t i l i e tuvis - ; 1 J N K A m R C B A J j r ^ ^ 
d a r la ikraštyje t v a r k o ypat in- ; k a i s t r i s P a l v e s ž e n t e l i a i s . O E B A SAVHATJTA 

" -nanriA m<*i~a-ai1 ̂ v ' š m o k s t a | Tokius rūbus vyrama tr moterims 
parūpins geriausiose 

"Simpson Clothes" siuvyklos* 
JONAS H. AKŠYS 

R. Š E R Ė N A S perkraus to baldus 
ir k i tus daiktus . I r iš toli. Miesto 

vybe p r o g r a m o s ruose-jas, j o s i lsičimai i r p i l n a a p d r a u d a . 

P u t n a m e m e r g a i t ė s gą skaut iškosios pa t i r t i e s i r Ii-į 
tuanis t in io lavinimosi uždavinių ' d a u š l ietuviškųjų da lykų ir, 

i svarb iaus ia , užsidega g raž ia i a t 
s t ovau t i savo t au t a i . B . J . 

skyrių. 
Apie p a š t o ženklus pastoviai 

r a š o ta ip p a t vvalerburieč'.ai A . 
Berno tas i r R. Paka ln i s . Žurna-1 E l l z a b e t h , N . J . 

Heating Cotitractor 
įrengiu naujus ir perststau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į 
naujus ir senus namus. Stogo} 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmie^iuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
ttEATING & SHEĘT METAL, 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 9, Dl. 

Kreiptis adr. 11134 S. 
Ave., tel. WA 8-5552. 

Edbrook: 

4 butų, 2-jų aukštų mūr. prie 71 
ir California. Nauja gazo šiluma, 3 
auto mūr. garažas, $43,900, arba 
pasiūlymas Skambinkit PRANK 
— WA 5-6015. 

H E L P W A N T E D 

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti du vaikus l1/? metų ir l/o 
metų, 3 dienas savaitėj . Marąuette 
Parke. 434-0784. 

RLNOS DJ NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Skspertiškai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas. 

A ABALL ROOFESG CO. 
LA 1-6047 arba RO 2-8770 

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėt i dvi mergaites, 5 dienas savai
tė j . Skambinti po 6 val.vak. tel. 
471-1584. 

Likerių ir mat»to krautuve. Gra
žus namas su 4 kamb. butu. Didelis 
gražiai aptvertas sklypas. DidelS 
krautuvės patalpa. DUUK galunumv 
praplėsti. Ramioje lietuvių kolonijo
je Brighton Parke. Didele proga 
darbštiems lietuviams. Skambinti 
šiandien. 

Mūr. Bungalovt. 14 metu senumo. 

Kampinis. 2 auto. mur. , in»«i- Grt» -
žiai įrengtas vidus Di.ivli » mieg:- • 
mi. Galima įrengti kam t-. • •••• IMMM,-
geje. Maiųuette pko centr« 

Mūrinis. S butai po •> U **•• 
ras sklvpa-s. Tvirta.- BB*r«*» ^ " " " ' 
kas nusipirko bizni ii nor' -kunia' 
parduoti. Brighton pk«. aru W «••»•• 
susisiekimo. 

ŠIMAIT IS REALTY & IMCOME TAX SERVICE 
2 7 3 7 West 43rd Street CL 4-2390 

SALES B MORTGAGESs MANAGEMENT 

4936 West 15th Street, Cicero 50, Illmois 
Phone: Office: 0L 6-2233 Residence: 0L 2-3907 

Turime šimtus namų Ciceroje. Berwyne, Riverside ir kituose 
vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums 
patinkamą nuosavybę iš katalogo. 

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S. 

2 butu namas. Z po G k., centr. 
gazu šildymas. $21,500. 

7 kamb. mūras. Gazu šildymas, 
platus lotas. 55 Ir Kedzie. $14.200. 

Naujas 514 kamb. mūras. Arti 
mūsų. Š17.000._ 

4 kamb. mūras. Gazu šildymas. 
Garažas. 55 ir Pulaski. $17,000. 

iMod<Tnus 6 kanxb. mūras, 2 vo
nios, 60 p. lotas. 2 mūro garaž. 64 
ir Pulaski. $35,000. 

6 kamb. namas. Naujas gazu šil-
dvmas. Garažas. 60 ir California. 
$14,900. 

114 aukšto. Du butai — 5 ir 4 
kamb., 45 p. lotas. 66 — ir Kedzie. 
$15,200. 

2 butu mūras. 2 po 6 kamb. Sausas 
rūsys. Garažas. Arti mūsų. $27,900. 

4 butu mūras. Naujas gazu Šildy
mas. Apie $5,000 nuomos. 55 ir Ca
lifornia. $39.500. 

2 ankstu. 6 kamb. mūro reziden
cija. Gazo šildvmas. 1 % vonios. Arti 
M. parko. $24,400. 

3 lotai. Šalia Marą. pko. tinka 
apartmentiniui namui statyti. $16,000. 

Nauja taverna ir butas, M. pke 
$43.000. 

VISADA TTRIME GEKV NAMŲ 

K. VALDI S REAL ESTATE 
2458 West 69th St., RE 7-7200 arba RE 7-8534 

lo viršelį piešė čia gyvenąs dail. ' 
K. J a tuž i s ; i l iustraci jų da r nu
piešia ir Reg . V a i t k u t ė . I r šiaip 
vienas k i t a s waterbur ieč ių . y-
pač skautų-čių, pr is ideda ir a t 
si t ik t inesniais raš inia is bei pie
šiniais. 

Kit i Skau tu Aido redakcinės 
komisijos na r i a i y r a iš kitų kai
myninių vieto\*ių: kun. St . Yla 
Pu tname , S. Subatkeyičienė — 
Bostone, A. Venc lauskas ir P . 
Molis — "VVorccsteryje. Mass. 

La ikrašč io adminis t rac i ja y-
r a Worcesteryjc , Mass. , k u r ją_ 
t v a r k o K. Čėsna. 

Skau tų Aidas spausd inamas 

— Šv. P e t r o ir Povi lo l ie tu
vių pa rap i jos bažnyčioje r eko 
lekcijos - novena į Šv. Juozapą 
šiais me ta i s p ras ideda kovo 15 
d. 7 vai. v. i r baigsis kovo 19 d. 
Rekolekci jas p r aves kun . T. Žiū 
ra i t i s , OP. P a m o k s l a i cus s a 
komi v a k a r a i s 7.30 vai . 

— P a r a p i j o s c h o r a s , vado 
v a u j a m a s V. Mamaičlo , Mot i 
nos dienos proga , gegužės 8 d.. 
rengia koncer tą l ietuvių L a i s -

2551 W. 7 1 SL, Chicago, DL, 60629 
tel. 925-5179. Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., š e š t nuo 9 v. ryto iki 

| 6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už-
' daryta. 

M O V I N G 
J . NAUJOKAITIS 

Ilgų metu pa ty r imas 
Apdraus t a s pe rk raa s tvmas 

WA 5-9209 Chica*o, 111-

HEATIHG CONTRACTOR 
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus. •: 

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto 1-Jdimą dirbti nau
juose namuose. 

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272 

R E I K A L I N G A S 
NEKILNOJAMO TURTO 

P A R D A V Ė J A S 
Šatas Reaity — 656 • 2233 
Brighton Pke. reikalinga moteris 
prižiūrėti 6 m. berniuką visą dieną. 
Skambinti vakarais po 6 v. arba 
savaitgaliais visu laiku. LA 3-7109. 

I REIKALINGA MOTERIS bend
ram namų ruošos darbui vieną 
dieną savaitėj, penktad. R E 1-3577 

«5 Ir CampbelL Modernizuotas 6 I ra. Kaina tik 5 kartus metinių pa-
kamb. bungalovv. Nauji plasteriai. ! jamų. 
nauja elektra. Dideli kamb. $19.000, ; 10 apartmentu, 3 metų. I pietus 
irba pasiūlymas. į nuo Marą. pko. Didelis sklypas. 

Netoli Nabisco. 10 metų senumo : Automobiliams pastatyti vieta. Pm-
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo- ! kus pirkinys už 6% kartus metimų 
masis, didelis salionas. Garažas. 35 i pajamų 
p. sklypas. Tik $18,700 Pulaski ir Archer apyL 8 metų, 

61 Ir Sawyer. apyl. 6 kamb. "oc- 4 butų mūras. Savininkui 6 dideli 
tagon" bung. Modern. virtuvS. nau- Į kamb. ir labai geros pajamos. Soni-
ja karšto vandens šilima. Teirauki- Į nis įvažiavimas. Garažas. $53.000. 
tss. 2 gražus butai ir biznis. Tik ke-

3 meta senumo modernus apart- j Uų metų mūras pačiam M. pko 
mentinis. Metinių pajamų apie $14,- Į centre. Geras pirkinys. 
000. "Built-in" virtuves, šaldytuvai. ; Gražus 5H kamb., 7 metų mūras. 
Įmokėti $22,000. < Dideli, šviesūs kambariai. Kilimai 

.NetoU masą įstaigos. 5 metu se- ; 40 p. sklypas. I pietus H M M. p-ko 
numo. 5% kamb. mūr. Alum. lan- Į Tik $22,10.0. 
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas, i 2 po 6 kamb. mūras. Naujos vtr-
Pirksite nebrangiai. : tuves, nauja atskira šilima gazu. 2 

Puse hloko nuo M. pko. 10 me- auto. mūr. garai M. uke. $32,000. 
tų. 2 butų mūr. Savininkui 5% Didelei šeimai. 5 miegamųjų mfl 
kamb. butas ir $125 men. pajamų, ras. Netoli mūsų ištaigos. Tik 
Atskiri šildymai. $39,000. | $17,900. 

Brighton pke. 12 butų apartmen- Taverna Ir butas. Mūrinis. Maru. 
tinis. Naujas šUdymas, nauja elekt- pke. Nebrangiai. 

NERIS REAL ESTATE 
6924 So. Western Ave. Tel. 471-0321 

2x4 ir 1x3 mūras Brighton Park . zu, alum. langai, garažas. Arti viso 

S 0 P H I E BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien omo pirmadienio Iki peck-
vės salele. Kadang i j a u eils m e - taaienio io iki n vai. ryto. Seštadie- . 

. . . . . . . . niais ir sekmadieniai* nuo 8:S0 iki i 
t ų ka i SIS Choras V i e š u m o j n e - 9:30 vai. ryto. Vakarais plrmadie-

t a d E l i z a t e t h v i s o s "PROGRAMOS IS W 0 P > ! 

visuomenės šis k o n c e r t a s 

seserų spaus tuvė je P u t n a m e , ' ; k i a m a s s u i^mumn, o c h o r a s 
** Conn K i ̂ a m m^eOByns^i ruoš ias i . 

— P a m i n ė t a s šv. K a z i m i e r a s . 
Kovo 7 d. vietos skau tų -č ių bu-

l a ^ - 1490 kU. AM i r 1027 mg. 
Tel HEmloek 4-2413 

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago 29, DL 

F M 

Vasar io 16 
A n n h u r s t o kolegijoje 

* **. + + * 

D Ė M E S I O ! vo p a m i n ė t a s L ie tuvos g lobė jas 
Šv. Kazimieras . I š r y t o , 11- tos 
vai. pamaldose , s k a u t a i - t ė s da - įiiifiiiiiiiiiiiiflliiiilfliliHliniiiiiliiuniiiii 

Nek. Pr . M. seserų vienuolyno į gyvavo organ izuo ta i .su vė l i a - ' R A D I O P R O G R A M A 
laikomo mergaič ių bendrabučio į V omis . Mišias a t n a š a v o i r pri-j" 
s tuden tės savo lankomojoje Ann j t a ik in tą pamoks lą p a s a k ė s k a u ° — 

hur s to kolegijoje t radicinį Lie- '• ių kape l ionas kun . J . P r a g u l - Seniausia Lietuvių Radio Pro-

I i 

tuvos nepr ik lausomybes šven tės 
minėjimą su ruošė kaip t ik va 
sar io 16 d. T a m minėjimui ko
legijoje buvo su s t abdy t i visi už
siėmimai, pamokos , seminara i 
ir kt. 

Todėl minėj ime da lyvavo v i sa 
kolegijos vadovybė, dės ty to ja i 
i r visos s t u d e n t ė s bei vienuoles. 
D a r da lyvavo ir g e r a s b ū r y s 
svečių, Nek . P r . M. seserų vie
nuolyno vadovybė , prel. dr . V y t 
Balčiūnas, prof. dr . kun . V. Cu-
k u r a s i r k. 

Šventės p r o g r a m a i buvo ge
r a i pas i ruoš t a . Vaid in ta p a s a 
k a J ū r a t ė ir Kas ty t i s , pačių s tu 
denčių i š v e r s t a į ang lų kalbą, 
pačių p a r u o š t a ir pačių pr i ta i 
ky tomis pasak ingomis dekoraci
jomis g a u b t a . Vaidinimas susi
laukė n e p a p r a s t o pasisekimo ir, 
rodos, visi b u v o sužavėti . 

Buvo šokami taut in ia i šokiai, 
da inuojamos lietuvių dainos, de
k lamuojama . 

Visa, k a s vyko. buvo rūpes
t ingai p r a n e š i n ė j a m a ir paa iš -
tenama anglų kalba. 

Lietuvaičių s tudenčių kolegi-

b ickas . Po pamaldų . La i svės sa- gramą Naujoj Anglijoj, iš stoties 
lėje, da lyvau jan t sveč iams , s k a u WLYN, 1360 bangos, veikia sek

madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
t a i tu rė jo įsKilmmgą sueigą. ^ p - : e t ų Perduodama: Vėliausių 
Šventės proga , ke l e t a s skauč ių pasaulinių žinių s a n t r a u k a ir ko-
bei jų globėjų - r ėmėjų b u v o ap mentara i , muzika, dainos ir Mag-
dovano t i skau tų a t s i žymė j imo £u te s pasaka. Programą veda 
. , , . , . , ; , , 1 ,, S teponas J . Minkus. Biznio reika-
ženkla is . Šiuo m e t u E l i zabe th l a f e k r e i p t i s į B a l t , c ^oTis* -
s k a u t a m s v a d o v a u j a V. B i tė - c^nų ^ j dova«ų krautuvę , 502 E . 
n a s , o s k a u t ė m s R. B a r t y t ė - Broadway, So. Boattme. Telefonas 
L o r a AN S-0489. Ten gaunamas ir 

Lie tuvių pa rap i j o s k l e b o n a s ' r a n ^ a ' • . . 
nre l . M. Kemėžis , š io mėn . 7-8 'nmiini inni i i imi inmii inmnini i imi i i i 
d buvo išvykęs Ch icagon da- «* ^ - ^ - . ^ — ^ , — . » ^ - ^ - — — « . 
lyvau t i kun . J. J . J a k a i č i o lai- P R O O e s — OPPOKTTJNTTrES 
dotuvėse . P - s . ! 

•i!Hiiiiu!i!Hiiiiii:iiimiiiiiiHiiinuii»ii«» 
A. ABALL R00FING C0. 

Jsteigta priea 49 metus. 
Dengiame visų rūšių stogus. Ta: 

iomc arba dedame naujus kaminus, 
rinas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra— 
"tuckpointing" Pilnai apsidraudė 
Visas darbas garantuotas. 

U 1-5047 arba R0 2-8778 
Skambinkite be* kūrino laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai. 

!l!!Į!?niiMIIIII>!MIIIIIH1lll11l>lll!IIHIIUI! 

j S T A N K U S į 
j CONSTRUCTION C0. : 
• • 
Z Atlieka planavimo ir statybos • 
• darbus, g\*d:,-tojų ofisų, gyvena- : 

"Outstanding Career 
Opportunities"! 

DU PAGE COUNTY 
CONVALESCENT HOME 

Wheaton, Illinois 
HAS IMMEDIATE POSITIONS 
IN THE POLLOWING DEPTS. 

- REG. NURSES — 
— NURSES AIDĖS — 

(Ali Shifts Open) 

The Home offers pleasant work-
ing Conditions — Top Benefits — 
Salary will commensurate with 
experience. 

Nursing ąuar ters available. 
Ample Parking. 

WHY NOT WRITE or PHONE 
MO 8-2958 

Speak wrth Mr. REINECKE and 
arrange your interview. 

Outstanding Career 

centre. Gazo pečiais šildomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20.000. 

2x4 ir 1x3 medinis. Nauji sidings. 
gazo Šiluma, garažas, $13.7000. 

1Y2 aukšto mūras 5 ir 4 kamb. 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21.000. 

2x5 mūras 3 mieg. ir 3 kamb. 
butas rūsy. Naujas C. šildymas ga-

kių mokyklų ir lietuvių bažnyčios. 
$25,000. 

154 ankšto 9 m. mūras. 60 bl. i 
vak„ arti Archer. 47 p. ski. Viskas 
modern. 2 a. neįrengtas. $20,000. 

2x4 mūras viskas atnaujinta-mo
dernu. 30 D. skl., garažas. Turi greit 
parduoti del mirties šeimoj. Pama
tykite. 

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public 
4259 S. Maplewood Ave. CL 4-7450 arba YA 7-2046 

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX. 

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 69tb St. R E 7-8399 

EXPERIEXCED RELIABLE 
HOUSEKEEPER 

for child care and house cleaning. 
Live in, own room. TV, 6 day 
week, good salary. Recent referen-

! mųjų ir prekybos pastatų. J ū - ; . ces reųuired. Excelent home for 
• sų pasirinkimui turime virš 300 ! 

įvairių standartinių projektų. 

Ofiso ir namų telefonas 

PRospect 8-2018 

7105 S. Artesian Ave. 

Chicago. niinob 60629 

right woman. 
274-1630. 

436-4546 or Sun. 

nfiMESIO ! 
I I M i l | i i i i i i i i i l t M > i * l * ' > * ' | ( | * * l l > ' * 

KARPE1NTERIS 
Saximnkas parduoda ijmsertg. mė- R t l i e k u VISUS V l d a i l S II IS 

.sos ir mafeto prf»dukt,o krautuve j - , . , . . 
j Geras p«»na^ «S ,rwn\c j a m i n t ų def- ! IdUKO narfiU, taiSYIUO 0 6 1 uA-
i rų Ir -skilandMų,' ft«-rsf* proga ener- » 
! girucam lietirvinU Mūrinis namas pri<-
į kampo ir tu&ckM 20 p. sklypas Salin. 
' 6eIWUu? tvora. 5 kamb. butas, gazo-
! karšto vand. šilima. 220 V. elektra. 
Į 2 maš. garažas, šoninis privažiavi

mas. D?l ligos namas, krautuvas jren-
I girnai ir šaldynivai turi būti greit 

parduoti. Skubiam pardavimui kaina 
plius pre.kes 
RK 7-23«« 

LIETUVIŠKI VELYKf 
SVEIKINIMO ATVIRUKAI 

Dėžutėje y ra 10 gražių, kelių 
spalvų a tv i rukų, kur i e d r a u g e 
su vokais i r p e r s i u n t i m u kai-;**>»<• s-°.f>of> 
nuo ja t ik $1.00. Į 

U ž s a x v m u s 8U p in iga i s s iųs- Pa rduodama taverna ir namas. 
, . f 5 kamb. (3 miegamieji) . 1 mas. 
m w * garažas . Apyl. Brighton Pko. 

DRAUGAS IV A r d s 7'5275-

žymo darbus. Nebrangiai. 
I G N A S 

Tel, 476-5405 

4545 W. 63rd Street PARDUODAMAS NAMAS SU 
Chicago, Illinois, 60629 TAVERNA 

U e k d a U S , k ^ JOS vic.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,!!!!!!!!!^!!) t 2*33 W, 47tb S t ree t 

NAMU SAVININKAMS 

"OUTSTANDING CAREER 
OPPORTUNITIES"! 

ARCHITECTS 
ENGINEERS 

ARCHITECTURAL 
DRAFTSMEN 
ENGINEERS 

AND DRAFTSMEN 
• STRUTJTURAL 
• MECHANICAL 
• ELECTRICAL 

Commercial, Industrial 
And Power Hous«> Work 

Overtime 
APPLY. VVRITE OR WIRE 
Benjamin Woodhouse 
And Guenther Inc. 

14430 MICHIGAN 
OEARBORN. MICHfGAN 

DIDŽIAUSIAS IR GERL\USIAS 
NAMU ffi BIZNIŲ PASmTNKI-

MAS * APDRAUDA 

LEONAS REAL ESTATE 
2735 W 71 st St. W.\lhrook 5-6015 

NAšLfi P A R D I O D A 
6 kamb.. 10 metų, mūr. bungalow 
prie 71 ir Sacramento. Gazo šilu
ma, dvigubi langai, apsauga nuo 
potvynio, 2 auto. garažas. S23.500 
a rba pasiūlymas. Skambinkit 
FRANK — WA 5-6015. 

NO MONEY DOWN 
2 butų mūr. — 5 ir 4 kamb.. plius 
a tskiras kamb. su tualetu ir shcw-
re. Pilnas rūsys. Karš to vandens 
gazo šilima. Garažas. Apylinkėje 
Central Pk. ir 24-tos. Jokio jmo-
kėjimo. turinčiam gerus kreditus. 

Telef. — 656-2234 

ROOMING HOUSE. $5.000 METI
NIŲ PAJAMŲ. 11 apstatytų kamb. 
Gazu apšild. 2 maš. garažas. 75 p. 
sklypas. Apyl. 26 ir Lawndale. 
S22.900. Išsimnkėjuno sąlygos. 
Lenkų-lietuvių apyl. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038. 

>led. 4 butai. Tik $18,800. 
Mūr. 68 ir Mapleivood. $18.800. 
Mūr. 2x5. Garažas. $26.500. 
8 butai mūr. Bargenas. $75,000. 
Lotas 30x123. Zonf R 3. $8.800... 

Visi n a m a i Marąue t t e P a r k e 

KAIRYS REAL ESTATE 
J501 W. 68tb S t IBE 6-5151 

Didelis ir geras jvairių namų, 
sklypų, biznių ir žemės ūkių 
pasirinkimas 

L I N A R T A S R E A L T Y 
1437 S. 49 Av.. Cicero 652-4348 

ŽIŪRĖKITE! MŪRINIS 3-JŲ 
BUTŲ. 6^—6—6 kamb.. po 3 mie
gamuosius. 2 maš. mūr. garažas. 
Gazu apšild. Apyl. 28 ir S. Hard-
ing. $22,000. arba duokite pasiū-
lvma. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038. 

Modernus 6 kaml). mūras. — 
63-ria ir Francisco. Nauja kabi
netų virtuvė, vonia ir gazu šildy
mas, lygus plasteris, gražus sau
sas beismentas, garažas. Dabar 
už $18,000. Susitarti — RE 7-7201 

NEPAPRASTAS BARGENAS, 
NES DAR TOKIO NftRA BUVĘ. 
Ciceroje del mirties parduodamas 
2-jų butų po 4 kamb. med. namas. 
Gazo šiluma, žemi taksai, arti mo-
kvkla, krautuves, bažnyčia ir su
sisiekimas. Tik $13.500. 656-3686 
arba 652-4343. 

6 kamb. rezidencija Marųuette 
Parko apyl. 3 miegamieji, 1V2 vo
nios, garažas, alumin. antrieji lan
gai, apsauga nuo potvynio, kili
mai, vėsinamas oras. Savininkas 
parduoda prieinama kaina. 

Skambinti W.\ 5-6716. 

PARDAVIMUI 

Namų ^atbunkamaveltui surandam 
gorus nuomininkus butam* ar na
mams pifttva.k.irinfije Cfišcapos daly
je. — Best \ztxtcj, 2650 W. «3rd. 

Telefonas p>Ko>)pect 8 - B032 

Skelbldta "Drauge" 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVTTRS AVD HANDLE8 
SO and 50 8»1. Fre« neUvery 

Mūr. 14 mt. 4 miegamieji. Sausas 
rūsys. Geras. Pigus. Marquette 
pke. P. Zumbakis. PR 8-6916. 

CICERO SPECIAL. Mūr. 2-jų bu
tų 5 ir 6 kamb. 1 kamb. pasto
gėje. 37 pėdų sklypas. Arti Cer-
mak. 2 maš. garažas. Karštu vand. 
- alyva apšild. Geram stovy. Pa
likimas, turi būti parduotas. 
$22.900. SVOBODA. 6013 Cermak 
Rd. Cicero, OLympic 2-6710. 

Blshop 2-2162. 

KERELIS BROS. Construction Co. 
L I E T U V I Ų S T A T Y B O S F I R M A 

5757 S. Halsted & 5622 S. Rarlne Projektuojanti ir s ta tom įvairins pastatas . Sntvarkom prieS miesto 
Tel. 224-4362 * 434-1113 j nuosta tus nusižengime (violations) proMemas. 
immBmaammmmmm^mm '• ^l5 w- ll& STREES, CHICAGO. nx, 6062» - TEL. RE 7-8949 

M M M M M M i mtmmtmmmmmmmmmmm 
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Sol. K. Bartulis 

• -

OPERETĖ "LINKSMOJI NAŠLĖ" 
LIETUVIŲ KALBA 

Praeityje šis teatralų sambū
ris "Linksmąją našlę" y ra pa
statęs anglų, lenkų, vokiečių, 
čekų kalba. Artimoje ateityje, t. 
y. 1965 m. gegužės 1 d. y r a pla 
nuojama šį spektaklį duoti ukrai 
niečių kalba. 

Tarptautinis teatras savo nu
veikto darbo oare tur i "Die Fle-
dermaus", "Land of Smiles", 
Strauso "Viener Blut", Victor 
Hercert ' s "Sweethearts" ir daug 
kitų. 

Kadangi "Linksmosios naš
lės" spektaklis bus s tatomas 
tik vieną kartą, pa tar iama re
zervacijas padaryti iš anksto. 
Bilietai yra numeruoti, juos jau 

I dabar galima gauti "Marginiuo
se" — 2511 W. 69th St., Chica-

įgo, EI., J . Karvelio prekybos 
Balandžio i d. 3 v. p . p. Ma- namuose — 2715 W. 71 St., 

r i jos aukštesniosios mokyklos Chicago, 111., E. Stangenbergas, 
auditori joje 67-tos ir Californi- 1447 So. 50th Ave., Cicero, m., 
j o s gatvių sankryžoje Chicagos Viršila Food Court, 858 West 
t a rp tau t in i s t ea t r a s s ta to lietu-, 33rd St., Chciago. 111. K. 
vių kalba vieną iš įdomiausių 
komišką Franz Leharo operetę 
"Linksmąją našlę". 

Pagrindiniuose vaidmenyse ma 
tys ime mūsų iškiliuosius solis
t u s bei aktorius. 

Kris t ina Bertulis, kurią ope
ros lankytojai prisimena iš Chi 
cagos Lietuvių operos "Pajacų" 
pas t a tymo , atliks Sonios vaid
menį. 

Algirdas Brazis, buvęs Metro
poli tan operos solistas, vienas 
iškiliausių Chicagos Lietuvių o-
peros žvaigždžių, sukurs leng 
vabūdžio grafo Danilo charak
terį. 

Edva rdas Radvila, dirbęs Ry
gos valstybiniame teat re , nuo
latinis Chicagos scenos darbuo
tojų sąjungos talkininkas, su
kūręs eilę komiškų vaidmenų 
lietuviškoje scenoje, personifi
kuos juokingą Popovą. 

Vacys Pe t rauskas , vaidinęs 
daugelį kar tų Chicagos lietuvių 
scenoje, aktyvus operos choro 
na rys , sukurs rafinuotai gudrų 
Negušą. 

.- • 
Geraldina Mikužis — Lyric 

Operos narę matysime Matali-
jos vaidmenyje. 

Grafo rūmų jauną amantą 

1 Marijošium — duete išpildė ke-
I lėtą dalykų, iš Radzevičiūtės iš-
.. prašant dar . pciedo *\bieui" — 
Į Nupirk man žirgelį. Smuikinin-
! kui ir dainininkams akompana 

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. kovo mėn. 13 d. 

Kr. Donelaičio lit. mokyklos Vasario 16 d. minėjimas 1965 m. vasario 
27 d. F. McKay valstybinės mokyklos salė pilna mokinių ir tėvų. Prie
kyje sėdi iš kaires j deš.: G. Sakelis, 6 kl. mok., programos prelegentas, 
kun. A. Trakis. J. Derenčius, tėvų kom. pirmininkas. K. Barzdukas, 
LB Marąuette Parko apyl. pirm., Ingaunis, LG Chicagos apygardos 
atstovas. • Foto V. Noreikos 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. Pagerbiamuosius . pirmiausia 

pasveikino jų anūkai, įteikdami 
gražių gėlių puokštes. Gi rengi
mo k-to vardu, kaip dovana, M. 
ir J. Yokubynams įteikta pini-

PAGERBTI VISUOMENES 
VEIKĖJAI 

M. IR J. YOKUBYNAI 
v a A n, • ,• • • i gm§ parama, nes po sunegalavi-, iiūnaį Londono (Ontario) Le-
Kovo 6 d. Toronto he tuv .ų ! m o _ j Yokubynas senokai! t u v i u ' Daraoiios klebonas kun 

šv. Jono Krikštytojo parapijos ; j a u y r a n e d i i r h m ^ 0 M . Y o J 1" - " - - — " 
salėje buvo pagerc" i ilgamečiai_ k u b y n i e n e į — daugiausia laiko 

PAKETTOf A I - U T U R & H O J E altoriaus. Tikintieji taip pa t gie 
Nuo kovo 7 d. kunigas prieš dodavo psalmes po lekcijos, lai-

S r^"a i l7v lč rus""po~ to : m i š i a s P r i e a"*™""* Mj>\ų ne - .ke ofertorium ir komunijos. Vė-
Rukšienė scenoje paskaitė f rag- į į k a l b ė s Psalmės judika ir mi- hau tas psalmes, sutrumpintas, 
mentą iš M Yokubynienės apy- F » S ^ b u s nekalbama pasku- pradėjo skai tyt i kunigas prie ai 
sakos "Gabrielė". tinė • Evangelija. Mišių pradžioj t o m u s . Dabar Bažnyčia grąži-

<maida vad. Intronus-Įžanga, ku na anksčiau buvusią tvarką. 
Kalbėtojų tarpe — s v e i k i n u - S 8 u d a r 0 k e l i o s Psalmės eilu- _ < > _ 

sių ir iškėlusių pagerbiamųjų tėa, anksčiau būdavo giedama 
nuopelnus lietuvybei _ girde- <*~m, . k a d a kunigas m tar- ^ l ^ t L t o i s b T v ^ š a S s 
jome: Gen. Lietuvos konsulą \ nautojais procesijoj eidavo prie ^ vandens. Italų priežodis 
dr. J. Žmuidziną, kun. kleb. P. Į 
Ažubalį, kun. Paulių, OFM.. dr. _^ 
A. Pacevičių, Oną Indielienę,! 
Vyt . Aušrotą (Šv. Jono par. k- i 
to vardu) , J. Račj ("Varpo" ' 
va rdu) , O. Jonaitienę (Kat. Mo- Į 
te rų Šv. Jono skyr. vardu) , Bu-! 
t ienę ("Dainos" grupės p i rm.) , ' 
inž. E . Čiuplinską (KLB Toron-Į 
t o apyl. vardu), J. R. Simana
vičių (Liet. radijo valandos "Tė 
vynės Prisiminimai" vedėją), 
Jurgį Strazdą ir kt. Laiškais ir 
telegramomis pagerbiamuosius'. 
sveikino SLA prezidentas Dar- j 
gis, vinipegietis Liaukevičius su; 
šeima, E. ir J. Kardeliai, St. j 
ir Kęstutis Grigaičiai, Norke-j 

Mielą kolege, danty gydytoją 
STEFANIJĄ MASIULIENC 

jos brangiausiai motinėlei Lietuvoje mirus, 
širdingiausiai užjaučia ir liūdi 

Liet. Dantų G y d, S-ga 
Chicagoje 

šios kolonijos veikėjai Marija ir tenka s k i r t i negaluojančio vyro 
Jonas Yokubynai, kurie visais i -...•. ^.- = priežiūrai 
frontais ligi šiol yra dirbę Be- j 
tuvy'ces ir šios kolonijos la- Pagerbime buvo išpildyta ir 
bui beveik keturias dešimtis' meninė programa. 

B. Pacevičius ir kt. 

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
11 vai. M. ir J. Yokubynų in
tencija Šv. Jono parapijos baž
nyčioje buvo atlaikytos šv. mi-

. šios, o per liet. radijo valandą 
metų, organizuodami chorus ir | ^ d e j o m e ^ ^ u i k i n i n k ą Stp. Ka i | « T § v y n ė s prisiminimai" _ duo 

t a s platesnis reportažas iš Ya-
kubynų veiklos. Ilgiausių metų 
solenizantams! P r . Alšėnas 

Pirmiausia -

juose dalyvaudami (visa šeima į n, išpildžiusi tris muzikinius 
— netgi su vaikais), taip pa t ! dalykus, to l iau— sol. Pr. Rad-
ruošdami ir režisuodami vaidini-1 zevičiūtė viena ir su sol. Br. 
mus, bendradarbiaudami spau
doj ir t . t . 

Pagerbimo baliuje dalyvavo 
apie 200 asmenų. Atidaromąjį 
žodį t a rė k-to pirm. Br. Mari-
jošius, tolimesnį vadovavimą 
perduodamas E . Miliauskui. 

PERSITVARKĖ LIETUVIŲ KOMITETAS 
PASAULINEI PARODAI 

"Brooklyne kovo 3 d. Liet. At-1 še, kad jau y r a parašęs brbšiū-
letų klube įvyko valdybos po- j rą iš Komiteto veiklos 1964 m., 
sedis, dalyvaujant 15 valdybos j kuri ne t rukus bus išspausdinta, 
narių. Pirmininkas prof. J. J. į išsiuntinėta Lietuvių dienos ir 
Stukas, at idarydamas posėdį,j kitų parengimų dalyviams ir 
paprašė kun. dr. S. Valiušaitį aukotojams. Valdyba svarstė a-
pirmininkauti ir padaręs keletą i pie padėkos laiškus (garbės liū 
pranešimų, pareiškė, kad dėl i dymus) j kurie bus LKPP paga-
sveikatos ir savo darbų negalįs', minti ir įteikti Lietuvių dienos 
toliau būti pirmininku. Valdy- • programos dalyviams. 

vaidins ta lent ingas Lvric O n e - ! b a i aptarus susidariusią padėtį,: Antanas Sniečkus padare p ra 
ros bei Tarptautinio teat ro so
l is tas Paul Pokorni . 

Muzikinę palydą atliks Lyric 
Operos orkestras bei choras. 

Baletą tvarko choreografė 
Kei th Allison. 

visais balsais buvo nutar ta , bu-; nešimą apie reikalingus lietuvis 
vusį pirm. prof. J. J . Stuką pa- • ko kryžiaus atnaujinimus. Rei-
kelti į garbės pirmininkus, o j kalingi pataisymai ir atnaujini-
pirmininku išrinktas visiems ge; mai kainuos apie tūkstantį do
rai žinomas sportininkas Alok- į lerių. 
sandras Vakselis. Antanas Šetikas, LKPP ižd., 

Pirmiaus buvo nu ta r t a turėt i : painformavo valdybą, kad ka
s i s neeilinis sąs ta tas žada du lietuvių parengimus: birže- soje y r a t ik ta i apie du tūkstan-

pate ik t i meniškai aukšto lygio . n 0 13 d. ir rugsėjo 5 d. Dabar čiai dolerių, o įvairių reikalų 
d a r n ų spektaklį. Į yra sutar ta turėt i vienas didelis • daugelis. Finansų komisijos pir-

Tarptaut in is t e a t r a s y r a or- j bendras lietuvių, latvių ir estų mininkas Jonas Šlepetys atkrei-
ganizacija, vedama Williams į parengimas, rugsėjo 5 d. ! pe valdybos dėmesį imtis tau-
VVolski, Chicagos Lyric Ope- Buvo išklausyti pranešimai pumo. 
ros nario. Pas ta tymui talkinin-; įvairiais parodos reikalais. A. S. Trečiokas, 
kau ja ponia O. Pokorni. Vytautas Vaitiekūnas prane- Spaudos ir inf. vald. narys 

A. f A. 
MIKALINA STARAS 
i lūsų mylima motina mir5 

1965 m. vas. mėn. 15 d. ir bu
vo palaidota vasario mėn. 20 
d. šv. Kazimiero kapinėse, Chi
cagoje. 

Mes norime padėkoti visiems. 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino 
poilsio vieta.. 

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
jre.rb. kunigams: kun. P. Juk 
nevičiui, kun. F. Kelpšai, kun. 
A. Šeštokui. - kurie atlaike ge- ~ 
dulingras pamaldas už jos sielą. 
T)ekoiairu- kun. P . Juknevičiui, 
kuris palydSjo velionę j kapi
nes. Nuoširdus dėkui visiems, 
kurie užpraSE šv. Mišias už jos 
siela. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velionei gelių, bei pa
reiškė mums toje liūdesio va
landoje užuojautą. 

Dėkojame ,J. Kudirkai už gie
dojimą. 

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems laidotuvėse dalyvavu
siems, kuriems atskirai neturi
me galimybes padėkoti. 

Dėkojame laidotuvių direkto
riui Petrui Bieliūnui už malonu 
patarnavimą. 

Kovo 15 dieną, 1965 m. sueina vieneri metai nuo mirties 

A. f A. 
Gen. štb. pulk. Antano Gauso. 

Jo mirties sukaktį minint š. m. kovo 15 dieną, 7 vai. 
ryto bus atnašautos iškilmingos šv. mišios Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, 56-ta ir Claremont Ave., 7 vai. ryto. — iškilmingos 
šv. mišios Tėvų Marijonų koplyčioje, 6336 S. Kilbourn Ave.. 
ir 6 vai. ryto — iškilmingos šv. mišios šv. Jurgio bažnyčioje. 
33-čia ir Lituanica Ave. Giminės, draugai ir pažįstami malo
niai kviečiami dalyvauti. 

.-. VI t • w 
ŠEIMA 

- *K 

A, A. 

Visiems. 
dėkui. 

visiems nuoširdus 

Dukterys, sūnu.-
mart i h- anfikal. 

ientai . 

AKTANAS BALSIS 
Gyveno 3300 S.-. Hamilton Ave. 

Mirė kovo 12 d-, 1965, 5:40 
vai. ryto. 

Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: PranciSkus, mart i 
Mary, ir Antanas, duktė Anne 
Kaminski. žentas Edvvard, 7 
anūkai : 5 prcanūksi i r kiti gi
mines bei draugai. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 S. l i 
tuanica Ave. 

Laidotuves įvyks- pirmad.. ko
v o ' 15 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Ju r 
gio parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Vo pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kryžiaus ka.pi-
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se. 

Nuliūdę: Sūnūs, diikte. mar 
ti, -žentas, anūkai ir proanukai . 

Laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips, Telefonas — 
TA 7-3401. 

A f A. VYTAUTAS PAVILČIUS 
(g. 19©4 X 17 — mirė 1965 n 25) 
Palaidotas šv. Kazimiero kapinėse. 

P A D Ė K A • • 

Nėra žodžių išreikšti mūsų padėką visiems, taip bcan-
giems asmenims, kurie įpynėte į mūsų gilaus skausmo ir liū
desio vainiką tiek daug šv. Mišių, gėlių, maldų, piniginių au
kų, užuojautų ir paguodos žodžių, kurie davė mums stiprybės 
pakelti taip sunkų atsiskyrimą su mylimiausiu vyru ir teveliu. 

Dėkojame kunigams, grabnešiams, laidotuvių direktoriui, 
inžinieriams, skautams, skautėms, giminėms, draugams, ir 
pažįstamiems už taip gausų dalyvavimą koplyčioje, bažnvčio-
je ir palydėjimą paskutinėn kelionėn. 

Visiems, o visiems, tariame širdingą ačiū. 

Nuliūdę: 2MONA IR DUKTERYS 

Pranešu, kad š. m. vasario men. 23 d. (Anta
lieptėje, Lietuvoje mirė mano motina 

A. f A. 
ANASTAZIJA VALIUKENIENĖ, 

80 m. amžiaus, giliame skausme palikusi dukterį 
ir tris sūnus. 

Liūdintis sūnus Bronius Valiukėnas 
Detroit, Michigan 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. -|- A. 

TEKLĖ PAVILONIS 
TKilus iš R.okiškio apskr., Kvietkų parap.. Mitlanų k.) 

Jau sukako keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą motinėlę. 

Netekome savo mylimosios kovo 14 d.. 1961 m. nors laikas 
tęsiasi, mes jos niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jai amžiną atilsį. 

Mes. atmindami jos liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme šv. Mišias sekmadienį, kovo 14 d., 11:15 vai. ryto. 
Visų šventų parap. bažnyčioje. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Teklės sielą. 

! 

Mielam prieteliui 

KAZIMIERUI GUDAIČIUI mirus, 
jo žmonai p, Konstancijai reiškiu gilią už
uojautą. 

Petras Motu šis 

tir 

"Jau prabėgo keturi metai 
Ir daugelis gal Tave yra užmiršę. 
Bet mes kasdien Tave prisimenam. 
Ir niekados negalėsime užmiršti." 

" • . ••• 

Nuliūdę sūnūs Mikas ir Pranas, marti Glga, ir 
anūkai Richard ir Michael. 

• J * * 

Robert Ansett. 31 m su žmona ir vaikučiais išvyksta į Australiją. Jie San Pedro, Calif., laive laukia iš
plaukimo. Ansett su savo bosu susilažino, kad prezidentinius riakimus laimės sen. Goldwater, o jei y 
pralaimės tai išvyks į Australiją. Anscttą lažybose rėmęs Peter K/mr^ics su SCL~« taip pat išvyksta 
į Australiją. Aasctt buvo kepyklos šoferis San Diego mieste. 

A. + A. 
BONOVENTORAS GUOGA 

Lietuvos kariuomenės kapitonas 
Gyveno Hamiltone, Ontario, Kanadoje 

Mirė kovo 10 d., sulaukęs 64 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, 
Pūstapėdžių km., Vilkaviškio apskr. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Katarina Grajauskienė 
su šeima, gyvenanti Toronte ir sesuo Petronėle ir Ciprijonas 
Barkauskai su šeima Chicagoje. Lietuvoje liko 4 seserys ir 
3 broliai su šeimomis. 

Laidojamas šeštadieni, kovo 13 d., iš Hamiltono Aušros 
Vartų bažnyčios į Toronto Lietuvių šv. Jono kapines. Laido
tuvėmis rūpinasi N. ir O. Gustainiai. Toronte. 

Nuliūdę: SESERYS IR JU ŠEIMOS. 

P A S I N A U D O K I T E 

DRAUGO" SPAUSTUVES 
P A T A R N A V I M U 

M 

Lhenraatie DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu
vėje. Lietuvių tarpe nėra Kitos moderniškesneg spaustuves visoje 
Amerikoje 

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias aetuvią,ka% kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiem*-reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams Maža: yra tokiu spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus oei kitus 
uetuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus 
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti 

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūruų gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DF^AUGO spaustuvei. 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės Huo adresu 

" D R A U G A S " Į 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 m , LU S-9500 



• w w v • 

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. kovo mėn. 13 d. 

X L B Chicagos apygardos 
švietimo komisijos rengiamose 
dailiojo žodžio varžybose, ku-

jrios jvyksta balandžio 4 d. 3 v. 
j Jaunimo centre, dalyvauja šios 
! mokyklos: "Ateities Atžalynas'' 
— vedėja P . Gramontienė, Auš
ros Vartų — vedėja V. Babro-

X Lithuania umler the So- n i e n ė ' Brighton Parko — vedė-
viets", 1940-65 m. dr. Vyt. Var- J a s - Jonynienė, Cicero — ve-
džio redaguotą knygą išleidžia dėias J - Kreivėnas, Dariaus-Gi-
Praeger leidykla Knygoje yra r ė n o — v « l ė J a s J- Kavaliūnas, 
keturi straipsniai dr. V Var- B M * Ch^š0 — vedėjas kun. 
džio ir po vieną dr. J . Griniaus, p - Jakulevičius, Gary. Indiana, 
dr. Z. Ivinskio, dr. J. Remeikio, ~ ******* k u n - L Urbonas, Le-
prof. S Sužiedėlio, dr. Vittorio i m o n t o - v e d e J a ° Abromai-
Viguieri, adv. V Vaitiekūno ir | t i e n ė ' E a s t s t ^ ^ ~ v e d ė J a s 

inž. P. Zundės. Knvga kainuos iZ- G r y b i n ^ Marąuette Parko 
7 dol. Ją išleisti padėjo "Į Lais- \~ v e d ^ k a n " V Z a k a r a u s 

vę fondas". Leidyklos kataloge 
pažymėta, kad tai studija tau
tos, kuri yra priešų okupuota, 
tačiau siekia laisvės. Knygoje 

kas, Melrose Parko — vedėja 
.V. Markauskienė, Montessori — 
i vedėja S. Vaišvilienė, Roselan-
do — vedėjas J. Plačas, Chica-
gos Aukštesnioji lit. mokykla 
— direktorius J. Masilionis ir paliečiama politinė, istorinė, 

ekonominė ir socialinė Lietuvos .,. ,..,.. , . . . . , . .. , . Cicero Aukštesnioji lit. mokyk -padetis laisvėje ir vokiečių bei , ,. « „, . •-. r , .. . la — dir. C. Grincevicius. sovietų okupacijoje. 
X Milda Vadopalaitė yra jau-

X M. Zibas su savo dukra n i a u s i a frfc J u o z o į. Bronės Va 
Elizabeta kovo 9 d. pakvietė d o p a l ų d u k t ė j į p i r m u s m e t u s 
pas save keletą draugų į n e t i - ! l a n k o M o r t o n o gimnaziją, labai 
ketą Helen Kodis gimtadienį. i g e r a i m o k o s i i r y r a klasės se-
Šv. šeimos vilos seselė Clemen- m ū n ė _ j į išrinkta kandidate iš 
cija pasveikino Heleną telefonu, saV O klasės, dalyvauti visos gim 
linkėdama jai ilgiausių metų, n a z į j o s gražiausios mergaitės 
pranešė, kad tą dieną kard. Me- rinkimuose. Milda lanko Cicero 
yer gimtadienis ir kvietė už jį Aukštesniąją lituanistikos mo-
pasimelsti. Helenai Kodis sugie kyklą ir y ra pasižymėjusiųjų 
dota Ilgiausių metų prie skanių m o k in ių grupėje. Taip pat ji lan 
v a išių. ko tautinių šokių instruktorių 

X Vyčių choro Užgavėnių va- kursus- Artimieji linki Mildai 
karas vasario 27 d. Pakšto sa- pasitikėti V. Drangos žodžiais, 
lėje pasisekė. Programa buvo pasakytais Vasario 16 d. proga 
trumpa, bet graži. Gera buvo 'C-A-L.M. minėjime: "lietuvaitės 
šokti puikiam Pakšto orkestrui i ^ a protingos, kuklios, gražios 
grojant, linksma buvo vaišintis i r įdomios" ir laimėti Mortono 
visai salei kar tu dainuojant, gimnazijos gražuolės vardą. 
Choro vadovybė dėkinga lietu- x Antanas Paulavičius, ku-
viškajai visuomenei, kad ji gau ris anksčiau dainavo Vyrų cho-
siu savo atsilankymu į tą vaka- r e boso parti jas, nebegalėda-
rą vyčių chorą parėmė. mas būti jame aktyviu nariu, 

X Bronė Balčiūnaitė ir Ona v i s prisideda prie to vieneto 
Beherdaitė, lietuvaitės tremti- kultūrinio darbo savo įnašais. 
nės seselės, besidarbuojančios Šiemet, besirengiant žuvusiųjų 
Šv. Antano ligoninėje, parodo lietuvių pagerbimui, jis įteikė 
daug nuoširdumo slaugant ligo- operos valdybai 100 dol. 
nis, aprūpinant juos lietuviška ' x Margučio radijo progra-
spauda, kad toje ligoninėje gy- " ^ P a d e d a n t iš naujos stoties 
dęsi lietuviai jomis negali atsi- k o v o 1 5 d-> 7 v a l - v- k a l f c e s a d v " 
džiaueti Lapinskas, mž. J. Jurkūnas ir 

inž. V. Adamkavičius, kovo 16 
X Albino Rudzevičiaus moti- U 7 v . V-) kalbės "Draugo" ma

na prieš dvi savaites mirė Aus- deratorius kun. Pr . Garšva, ko-
tralijoje. Pamaldos už jos sielą v o 17 d., 7 v. v., kalbės L B Chi 
bus šį sekmadienį, kovo mėn. 14 Cagos apygardos pirm. inž. Br. 
d., 10 vai. ryto Aušros Vartų Nainys. Margučio programos 
bažnyčioje, 2327 W. 23 Place. y r a transliuojamos iš naujos 
Per mišias giedos vyčių choras stoties WXRT radijo banga FM 
i r solistė Prudencija Bičkienė. j _ 9 3 , i kasdien nuo 7 v. v., iš-
A . Rudzevičiaus draugai ir skyrus šeštadienius ir sekma-
pažįstami prašomi tose pamal- dienius, 
dose dalyvauti, (pr.) x Velykinės kortelės, piokš-

X Išnuom. nauja salė Mar- t e l ė s ' i r d o v a n o s išdėstytos Ba-
ąuette Parke. Tinkama vestu- l i o Brazdžionio krautuvėj , 2648 
vėm, baliam iki 200 žmonių. w - 7 1 S t-> P R ^ 3 7 4 - P ^ a ™ a -
Dėl informacijos skambinti HE '^ ™ . AM. SW Radijų ir TV. 
6-4480. (sk.) Ateikit pamatyt , (sk.) 

X Kaip skambės tamstos pra-
x Aukščiausios kokybės ita- k a i b a ? Užrašyk ją į magneto-

liškŲ ir vokiškų pianų, o taip ,fono juostelę ir pasiklausyk, 
pat ir vartotų, rasite lietuvių Pasižiūrėk pas Gradinską Tele-
pianų krautuvėje, 6134 West fnnken magnetofonų. 2512 W. 
Roosevelt Rd. Krautuvė a tdara : 4 7 ^ gt JTR 6-1998. (sk.) 
Ketv.: 1-9 v. Penkt. , Šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p.p. (sk.) 1 9 6 5 • • B i ; r c K - DODGE ar OLDS-

MOBILE su fabriko garantijom 
X Mečys Šimkus, teisininkas, pirksite pigiau paskambinę Bruno 

kaip ir kasmet per daugelį me- Mickevičiui tel. 731-3535 a r RE 
tų, tvarkingai, tiksliai ir grei- 1-4445. (sk.) 
tai užpildo įvairius INCOME x H o l y F a m i I v S o c f e t y o f 
TAX. 4259 S. Maplewood Ave., į u.S.A. ligos apdraudimo planas ap-
teL CL 4-7450. (sk.) ' moka neribotas ligoninės išlaidas 

I beveik 100%. Apdraudžia pajamas 
X Dr. VI. Šimaitis jau 11 me sergant ligoninėj, net iki 85 metų 

tų padeda lietuviams apskai- amž. žmonių. Inform. tel. — KE 
čiuoti income tax, 2737 W. 43 9-5540 ar rašykit: Holy Family 
St., tel. CL 4-2390: vai 1 0 - 1 ! S ^ i i , £ i f 5 5 *v e" ' C h i ; 

cago, III. 60€4o.(Jokio jsipareig.) 
j Galima rašyti ir lietuviškai (sk.) 

Į 'X- Meile šeimoje — paskai ta , 
i kurią šį vakarą skaito dr. V. 
•Bieliauskas paskaitų ciklą "Žmo 
gus ir meilė". Vieta: Jaunimo 

j centro 203 salė. 7:30 v. v. Vi-
Įsuomenę kviečia studentai atei-
: tininkai. 

X Vyriausiosios Giedrininkės 
: ruošia rekolekcijas lietuvėms 
motermis balandžio 8—10 d. t ė -

jvų jėzuitų koplyčioje 7:30 v. v. 
X Lietuvos Ūkininko dr-jos 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 14 d. 1 v. p. p. Hollyvv-ood 

; svetainėje, 2417 W. 43 St. Pir
mininkas Antanas Valonis p ra -

Išo visus narius užsimokėti mo
kesčius ir dalyvauti susirinki-
me. 

X Kun. B. Sugintas praneša, 
kad saleziečių, Vasario 16 d. i r 
Punsko gimnazijom pasiuntęs 

: už gruodžio mėn. 1,180 dol. Da
bar dėl susižeidimo nespėjęs su
sirinkti visų pinigų už sausio 
mėnesį pasiuntęs 900 dol. Į šią 
sumą įeina ir Bridgeporto Šv. 
Jurgio mokyklos 25 dol. auka. 

X Jonas Masiliūnas, j au 14 
metų darbuojasi su Milda Buick, 
907 W. 35th St. Dabartiniu lai
ku yra patarnavimo skyr iaus 
vedėjas. (Service Manager ) . 
Nors gimęs Chicagoje, bet la
bai gerai kalba lietuviškai. 

CHI CAGOS ŽINIOS 

M.ironio Clevelando moksleivių ateitininkų kuopos vyresn. mokslei
vės: Martute, Balčiūnaitė, Razgaitytė, Banionyte. Zilytė. Neimanaitė, 
Eidimtaitės. Nuotrauka V. Pliodžinsko 

TREČIOSIOS DAINŲ ŠVENTĖS REPERTUARO 
KOMISIJOS PRANEŠIMAS 

Mišraus Choro repertuaro 
p ro jek tas : 

1. A. Kačanausko — Malda 
už tėvynę, 

2. K. V. Banaičio — Motuše 
mano, senoji mano 1. d.), 

3. K. V. Banaičio — Pasku
tinis vakarėl is (1 d.), 

4. J . Gaidelio — Dainininkų 
maršas , 

5. J . Gaubo — Dul dul dū
delė, 

6. P . Gruodžio — Mergužėle 
mano miela ( 1 . d.), 

7. VI. Jakubeno — Ko žilas 
ežys bliovė (dzūkų svotbinė dai
n a ) , 

8. J . Kačinsko — Rauda (žo
džiai Aisčio), 

9. J . Naujalio — Vasaros 
nak tys , 

10. J . Siniaus —Mano kaime, 
11 . J. Strolios — Tu ber

neli (liaudies motyvas) , 
12. St. Šimkaus—Oželis (liau

dies motyvas), 
13. J. Žilevičiaus —• Laisvės. 
14. Br. Budriūno —• Kantata 

tėviškės namams (žodžiai Braz
džionio). 

Šventėje yra numatoma vai
kų choro su liaudies instrumen
tų palyda dalyvavimas. Reper
tuaro projektas bus paskelbtas 
vėliau. 

Mišraus choro repertuaro pro 
| jektui svarstyti ir priimti yra 
j kviečiamas Chicagoje reziduo-
įjančių muzikų susirinkimas ko-
ivo 21 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p . Jaunimo centre. Ne Chicagoj 

• gyvenantieji muzikai savo nuo-
imones dėl projekto prašomi 
j atsiųsti komisijai ligi kovo 20 
i d. šiuo adresu: 1626 So. Boule-
ivard. Evanston, 111. 60202. 

Angelė ir Jonas Andruliai, žinomi 
mūsų kultūrinių reikalų rėmėjai. 
Jie jau yra trečią kartą mecena
tai. Pora kartų skyrė po 1000 dol. 
„Draugo" romano konkursui, o 
kartą lengvosios muzikos kūriniui 
premijuoti. 

X A. a. Jono Juknevičiaus 
pusės metų mirties liūdnos su
kakties proga veltonies žmona 
Elena Juknevičienė paaukojo 
$25 L D Kunigaikštienės Biru
tės dr-jos įsteigtam Sibiro fon
dui. 

X Dail. Zita Biliūnaitė-Sodei-
kienė nupiešė kostiumų eskizus 
"Aliutės sapno" vaidinimui, o 
mokytoja Felicija Gresiūtė. ma
myčių talkinama, ruošia pačius 
kostiumus. Vaidinimas — kovo 

!28 d. 
X Į vaidinimą "Užburtoji 

dūdele" bilietus prašoma nusi
pirkti iš anksto "Marginiuose". 
Nuo 5 vai. vak. kasa bus at ida
ryta Jaunimo centre, todėl vi
siems bus patogu iš anksto ap
sirūpinti bilietais, kad spektak
lį būtų galima pradėti punktua
liai. Spektaklio pradžia 7:30 v. 
vak. (pr.) 

X Čiurlionio galerijoje šian
dien 7 v. v. bus at idaryta dail. 
K. Žoromskio paroda. Lankymo 
laikas: savaitės dienomis 7 — 9 
v. v.; savaitgaliais 12—9 v. v. 

(pr .) 
X Lituanicos Tunto tėvai 

prašomi atsiimti indus, pasiliku
sius nuo Kaziuko mugės, šį sek-
mad., 12 vai. Jaunimo cent re 
pas p . Kurauskienę. Vėliau in
dai nebus atvežami, (sk.) 

X Kun. Rapolas šakalys, O-
FM, ry toj (kovo 14 d.) 7:30 
vai. vakare p radės misijas Visų 
Šventųjų parapijos bažnyčioje. 
Misijos bus baigtos kovo 21 
d. 3 vai. po pietų. Rytais po 
8:30 v. ryto mišių bus pamok
slai, ir vakarais 7:30 v. Kun. 
P r a n a s Lukošius kviečia pasi
naudot i Dievo malonėmis. 

X Lietuvos gen. kons. dr. P . 
Daužvardis šį vakarą at idarys 
dail. K. Žoromskio parodą. 

X L B Marąuette apylinkės 
" A u d r o s " tinklininkės treniruo
jas i antradieniais Gage Parke . 
Ateinančiose tinklinio varžybo
se bal . 10, 11 d. žais moterų ir 
mergaičių klasėse. Treniruotės 
su t iko padėt pravesti Nijolė Be-
leškaitė. 

X Alicija Rūgytė sutiko būti 
vaišių organizatorė, o P ranu tė 
Pociūte vyriausia šeimininke 
Nek. Prad. Marijos seserų rė
mėjų seime, kuris įvyks Chica
goje š. m. kovo 28 d. 

X "Lietuvių giesmės", 48 
psl., maldaknygės dydžio leidi
nys, užregistruotas Kul tūros 
fondo leidinių sąrašan Nr . 14. 

Pasitarusi su kunigais, vargoni
ninkais, išleido L B Marąuette 
Parko apylinkės valdyba. Jame 
y ra 40 reikalingiausių giesmių. 
Patar t ina įsigyti kiekvienam lie 
tuviui, kad jis galėtų, vargo
nams grojant, bažnyčioje gie
doti, kaip reikalauja naujieji 
pakeitimai. Spausdino "Drau
go" spaustuvė. 

X Onutė Jameikienė, Stasė 
i Paškuvienė ir Elenutė Blandytė 
i atliks programą Dainavos sto
vyklai remti vakarienėje balan
džio 3 d. 7 v. v. Jaunimo cent
re, (pr.) 

X Dail. J . Pautienius, dakta
rų patariamas, išvyko sveikatos 
pataisyti į Califomiją. 

X Adv. C. P. Kai Chicagos 
Lietuvių skautų remti d-jos do
vanų paskirstyme laimėjo 1 sa
vaitę atostogų Linkų vasarvie
tė j Christian Lodge, Edvvards-
burg, Mich . 

X Petras Puphis po sėkmin-
!gos operacijos, kuri buvo pada-
j ry ta kovo 11 d., pamažu sveik
s t a Šv. Kryžiaus ligoninėje, 

j 515 kambaryje. 

AZIJOS LNFLUENCA CHICA
GOJE 

Chicagos apylinkėse pastebė
ta gausesnių susirgimų Azijos 

linfluenca ir kitomis kvėpavimo 
1 organų ligomis. Tuo tarpu tai 
'dar ne epideminio pobūdžio. Su
s i rg imus sukelia virusai ir bak
terijos. Tuo tarpu susirgimai 
lengvesnio pobūdžio. Susirgimų 
plaučių ligomis ir kitokių kom
plikacijų nėra tiek daug. 

Dr. T. R. Van Dellen pataria 
vengti vietų, kur susirenka dau
giau žmonių, nes kas nors iš jų 
gali užkrėsti. Reikia palaikyti 
kūno atsparumą, stengiantis rei 
kiamai pasilsėti, tinkamai maitin 
tis, vengti perdėjimų, apskritai 
labai griežtai laikytis higienos 
taisyklių. Prieš influenca gerai 
veikia laiku priimti skiepai, bet 
prieš virusų sukeliamas slogas 
jie nėra veiksmingi. Labai svar
bu dažnai plauti rankas, nes 
per jas gali užkrėtos pasiekti 
organizmą. 

Susirgus patariama tuoj gul-
!tis į lovą. Jei susidaro kompli
kacijų, žymiau pakyla tempe
ratūra—šauktis gydytoją. Kom-

> plikacijos ypač pavojingesnės 
vaikams, seniems, sergantiems 
širdies ligomis, kūdikio laukian
čioms, 

Kovai prieš tokius susirgimus 
padeda palaikymas reikiamos 
drėgmės kambaryje. Patariama 
įsigyti ir pasiskolinti specialų 
drėkintuvą arba bent padėti van 
įdens an t radiatoriaus, kartkar
t ėmi s paleisti šiltą vandenį vo-
jnioje a r dušo būdelėje. Antibio 
tikai prieš virusus nedaug ką 
padeda. Patartina sergančiam 
vartoti popierines nosinaites ir 
!jas išmesti. Tuo būdu kiti bus 
labiau apsaugomi nuo užkrėti-

! mų. 

MĖLYNOJO KRY2IAUS 
RŪMAI 

Mėlynojo Kryžiaus (Blue 
Cross) apdraudos bendrovė ruo
šiasi statyti 15 aukštų rūmus 
Dearborn ir VVacker Drv. gat
vių sankryžoje, Chicagoje. Sta
tybą pradės šį rudenį. Kainuos 
apie $7 milijonus. 

ŪKININKŲ SUVAŽIAVIMAS 
Apie 3,000 ūkininkų pirma

dienį laukiama atvykstant į jų 
suvažiavimą Chicagoj, Sherman 
viešbuty. Suvažiavime kalbės 
agrikultūros sekretorius O. Free 
man, vidaus reik. sekretorius S. 
Udall, automobilių darbininkų 
prezidentas Reuter ir kt. Vienas 
svarbiausių kalbėtojų — vice
prezidentas H. Humphrey. 

KRAUTUVĖS VAGILĖ — 
KALĖJIME 

Teisėjas S. Epton Chicagoje 
nubaudė 19 metų merginą Pa t -
sy Cephes sąlyginai metams ka
lėjimo, tačiau pirmąsias 30 die
nų ji turės praleisti pačiame 
kalėjime. Ji buvo sugauta Ro-
bert Hali krautuvėje - vagiant 
prekes. Jos bute policija rado 
pavogtų prekių net $5,000 ver
tės. Jos bute taip pat ras ta nar
kotikų. 

APVOGĖ TEISMĄ 
Plėšikas Chicagoje prieš p a t 

uždarant įstaigas ketvirtadienį 
įslinko į Cook apskrities rūmų 
šeštą aukštą ir pagrobė $6,500 
pinigais ir $1,500 čekiais. Plėsi
mas įvyko apylinkės teismo p a 
talpose, kur dirba klerkas Giro-
lami. 

LIKVIDUOJA I R IŠPARDUO
DA CMA 

Likviduojamos didžiosios C-
MA krautuvės 4200 S. Ashland 
ir 5100 W. l l l t h St., Chicagoje. 
Jose vyksta prekių išpardavi
mas. 

"GIEDRA" SKELBIA ROMANO 
KONKURSĄ 

Korporacija 'Giedra" ir vy
resniosios giedrininkės skelbia 
romano konkursą šiais nuosta
ta is : 

1. Premijuojamas tikrai lite
ratūriškai vertingas kūrinys. 

2. Premijos dydis — $1,000.00 
(tūkstantis dol.). Premija neda
loma. 

3. Romano pagrindinė veikėja 
turi būti stipraus charakterio 
lietuvė moteris. 

4. Kūrinys turi būti parašytas 
mašinėle, ne mažesnis kaip 200 
romaninio formato puslapių. 

5. Kūrinys pasirašomas slapy 
vardžiu. Atskirame, uždarame 
voke tur i būti pažymėta: a) tik
roji pavardė ir vardas, b) adre
sas ir telefonas, c) kūrinio ant
raštė, d) autoriaus slapyvardis. 

6. Kūrinius siųsti "Giedros" 
romano konkurso komisijai, 
6621 So. Troy Ave., Chicago, EI. 
60629. 

7. Kūriniai tur i būti prisiųsti 
ne vėliau kaip 1966 m. liepos 
30 d. (pašto antspaudo da ta ) . 

8. Konkurso komisiją sudaro : 
Kazys Bradūnas, Česlovas Grin
cevicius, Dalia KuČėnienė, Iza
belė Motekaitienė, Juzė Vaičiū
nienė. 

9. Autorius laimėjęs šio kon
kurso premiją, be papildomo ho
noraro pirmosios laidos teises 
perleidžia vyresniosioms giedri-
ninkėms ir korporacijai "Gied
rai". 

10. Rankraščiai, nelaimėję kon 
kurso, grąžinami autoriams. 

K. Donelaičio m. 16 Vasario minėjimas 1965 m. vasario 27 d. Prie 
ratelio Belinda Baumilaite, 5 kl.. stovi — Danute Augustaitytė. 5 kl.. 
sėdi — Danute Navickaitė. 6 kl.. stovi — Saulius Bagdonas, 5 kl., 
sėdi — Vytautas Miknaitis, 6 kl. 

Foto V. Noreikos 

1965 m. kovo 15 d., 7 vai . vakare, 
lietuviškas radijo programas 

MARGUTIS 
pradeda iš naujos ir galingos radijo stoties 

WXRT — radijo banga FM - 93,1 
Dabar MARGUTIS bus girdimas ne vien Chicagoje ir apylinkėse, 
bet lietuviškos programos pasieks Waukeegan, Kenosha, Racine, 
Milwaukee, Kankakee, Joliet, Rockford, Hammond, Gary. E. Chicago, 
Beverly Shores ir daugelis kitų lietuvių kolonijų Michigan, Indiana 
ir Wisconsin valstijose. 

Klausykite MARGUTĮ kasdien nuo 7—8 vai. vakaro. 
(Išskyrus šeštadienius ir sekmadienius). 

Rašykite MARGUČIUI: 6755 S. VVestern Ave., Chicago III. 60636 
Tel. GR — 6-2242 
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K0Y0 MiN. 14 DIENA, 

sekmadienį, 

3 vai. po pietų 

JAUNIMO CENTRE 

5620 S, Claremont Ave. 

/ / Draugo" dailiojo ž o d ž i 

K C N C E R T A S 
IR KETURIOLIKTOJO ROMANO PREMIJOS ĮTEIKIMAS 

Programą išpildys: Solistė LILIJA ŠUKYTĮ. Solistei akompanuos muz. VLADAS JABUBĖNAS. 
LAUREATUI ALBINUI BARANAUSKUI PREMIJA ĮTEIKS MECENATAS JONAS ANDRULIS. PROGRAMAI VADOVAUS AKT. LEONAS BARAUSKAS. 

Dalyvavimas šioje Svpntčje yra musiji literatūrinio ir kultūrinio Eryvenimo r u i m a s ir pačiu dalyviu meninis atsigaivinimas. Visi kviečiami dalyvauti. 
mmm.z 
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BILIETAI GAUNAMI: 

Drauge — 4545 W. 63rd St. 
Telefonas LUdlow 5-9500; 

Marginiuose — 2511 W. 69th 
Street, Tel. PRospect S-4585; 

A. Valavičiaus krautuvėje — 
4359 So. Campbell Avenue, 
Telefonas BIshop 7-9475. 
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