
T::E L13RARY CF C0NG3 5 
r.£r£..r:: :u£ DEJ . . . : E • i 
SERIAL3 Dl VISION' 

L. D . C . 

GRATIS 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET CHICAGO. ILLLNOIS 60629 

TME LJTMLJ/\JNIIAI\| WOF*l_D-WI DEE DAILY 
TELEPHONE: LUdlow 5-9500 

V OL LD Price M c ANTRADIENIS. TUESDAY. K OVAS. MARCH 26. 1968 10 c. \ r . 73 

RIAUŠĖS 
EUROPOJE 
IR KITUR 

Šių dienų tarptautinis reiškinys 
— studentų riaušės, demonstraci
jos ir ne tik kapitalistiniame, bet 
ir komunistų pasauly. Nėra savai 
tės, kad žinių agentūros nepraneš 
tų apie studentų triukšmavimą 
Europoje ar Azijoje, Amerikoje, 
Kalifornijoje, Nauj. Anglijos vals 
tijose ar krašto pietuose. 

Per pastarąsias savaites studen
tai demonstravo Filipinuose ir 
Anglijoje, ir Vak. Berlyne ir Nue į St. Baras Florestano vaidmeny 
rnberge, kur sumušė Vak. Vokieti j "Fidelio" operoje — Chicagos 

Izraelis nesiskaito su J. Tautomis 
Kovo 24 d. I. Tautų Saug. Tarybai vienbalsiai priėmus rezoliuciją, kuria pasmerkia
ma Izraelio agresija, šio atstovas pareiškė ją atmetąs — Žydai pasisakė naudosią vi
sas įmanomas priemones, reikalingas "apsiginti" nuo arabų 

J. TAUTOS. — Kovo 24 d.. I apsvarstyti paveikias. Charto- Ammano. Jordane, gautoniu ži-
keturias dienas svarsčiusi. J. | je numatytas, priemones". niomis Izraelis ties siena telkia 
Tautų Saugumo Taryba savo 
aštuntame posėdyje vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuria pa
smerkiami Izraelio agresijos 
veiksmai. praėjusios savaitės 
ketvirtadieni (kovo 21 d.) įvyk
dyti prieš Jordaną. Rezoliuciją 
priėmus. Izraelio atstovas, am
basadorius Yosef Tekoah pa-

Izraelio atstovas Saugumo naujus karinius dalinius ir ruo- j 
Taryboje aiškino, kad paliaubų šiasi pradėti naujus puolimus. į 
sutartį pažeidžia arabai, vykdy- . • — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ — — _ - _ _ _ _ _ _ _ 
darni teroro ir sabotažo veiks
mus. Dėl to, esą, arabai turi 
suprasti, kad Izraelis pasilaikąs 
sau teisę "imtis visų reikalingų 
priemonių". 

Komunistai tarėsi 
Drezdene 

jos vicekanclerį Brandtą, su dė
mesiu skaitėme pranešimus apie 
demonstracijų bangą Lenkijos 
miestuose, vėl studentai kėlė riau 
šes ar triukšmavo Madride, Kai-

"Daily News" itin iškėlė St. Barą. reįškė ją atmetąs, nes. jo žo-

statymą Chicagoje 

"Fidelio" palankiai i 
re, Karači - Pakistane, Tokio ir į v e r t į n o J A V d i d ž i o j i 
Prahoje ar San Domingo. l J J 

spauda 

palankiai jyertino Het. operos pa- ^ i s , T | | , | f c v e ikes. siekda
mas apsiginti prieš arabų parti
zanus ir laikydamasis J. Tau-

Yėl ugnis Izraelio - Jordano 
pasieny 

tų Chartos. 

Priimta kompromisine 

rezoliucija 

Iš tikrųjų, sekmadienį Sau-
Demonstruoja ne tik prieš 

Ameriką CHICAGO. — Chicagos lie 

Būtų neteisinga manyti, kad j tuviu opera ypatmgat palauktai . ^ Z l l n L I ^ J l l ^ ' 
iaunimas studentai įvairiuos* na : įvertinta didžiojoje JAV spau- , A r n k o s anksctau pasiūlytą re-
jaunimas, studentai p, amuose pa- , * D i e n r a š t i s "Chica-o s < » « « " » • kuria pasmerkiami tik 
šaulio miestuose protestuoja tik • aoJe- dienraštis cmeago s , . . . 
prieš Vietnamo kam ar prieš JAV Daily News" pirmadienio laido- \ ^ a e h o

 +
v e ; k s m a i - Augiausia 

politika. Prieš kelias savaites Ro- * <kovo 25 d.) įdėjo muzikos I Indijos atstovo pastangomis da
mos studentai buvo sukilę prieš kritiko B. Jacobson ilgą straips- ; ° a r P™mtoji nurodo, kad J. 
pasenusia Italijos švietimo tvar- nį apie lietuvių pastatytą "Fi- ' T a u t < f a P J a ! l e s t a u f ™ u s -
ką, Kairo studentai nebuvo pa-i delio". Straipsnis pradedamas i «nurto pobudao incidentus, ku-
tenkinti mažomis bausmėmis, ku ; sakiniu: "Šį savaitgalį fenome- j ™e, pažeidžia paliaubas ir pa-
riomis buvo nubausti aviacijos ka. nalis Florestano vaidmens atli- I z y m 1 , k a d , k a n n i ° , . a t s l t e i S !J™ 
rininkai dėl pernykščio karo. Ka- kimas Beethoveno -Fidelio" o- ™ k s ™ a i ^ kiti paliaubų oazei-
raei mieste studentai protestavo, peroje iškėlė Chicagos lietuvių I f™ai negali būti pakenčiami ir 
nes viename JAV žurnale buvo operą į tokį lygį. kurio galėtų . k a d ^ g u m o T a r > ' b a **«<*-
paskelbtas pranašą Mahometą pa pavvdėti bet kuri pirmaeilė o- I m a ' k a < i t o k i e v e i k s m a i n e P a " 
juokiantis šaržas. Nuembergo perą". sikartotų. tokiais atvejais turės 

studentai niekino užsienio politi- Toliau rašoma: "Vaizdiniu 
kos galvą, nes jie reiškė nepasiten atžvilgiu viskas buvo puiku. Kos ; puikus (glorious), jis lengvai 
kinimą koalicija bei socialistų tiumai buvo tinkami, grimo me- liejosi nuo kentėjimo arijos ka-
bendradarbiavimu su katalikais. n'ninkai sukūrė nuostabiai ryš-

Vokiečių studentai protestus k i u s k a l i m u s " A l § " K u r a u s k ° 
. . . , . . „ , ; dekoracijos buvo efektvvios. 

pradėjo Vak. Berlvne -^ , . T , . . . v _ 
Dirigentas A. Kuciunas veiks-

Vokiečių socialistų studentu są-! mą vedė su nepretenzingu aiš-
junga su savo ideologiniu vadu: kurnu. Pirmame akte išsiskirian 
Rudi Dutschke teturi visoje Vo-į čiu dainininku buvo Jonas Vaz-
kietijoje 2,000 narių. Vak. Berly- į nelis". Pažymi, kad Mongirdai-
nas — sąjungos vyriausioji busti- tė stipraus balso, 
nė. Tačiau tie studentai sugeba Anot Jacobsono, orkestras 
įžiebti riaušes — ir policijos sun- \ įr choras atliko savo uždavinį 
kiai besuvaldomas demonstraci- i itin tiksliai. "Tačiau neginčija-
jas — beveik kiekviename didės- į m a s herojus buvo Baras, vado-
niame universitetiniame mieste. vaujantis tenoras... Jo balsas 

Žinoma, tai, Kas vyksta V. Ber-
lyne ir pačioje Vak. Vokietijoje 
iš dalies galima vertinti kaip ir ki 
tuose kontinentuose vykstančią 
ryškią kovą kartų tarpe. Šių die
nų jaunimas, viaur. ir Maskvoje ir 
Leningrade ir Illinois ar Kaliforni 
jos valstijose kovoja prieš vyres
niąją kartą, prieš jos sukurtą tvar
ką. 

PRAHA. — Drezdene savait
galyje įvykus sovietų bloko na
rių pasitarimui, dabar gauto
mis iš Čekoslovakijos žiniomis. 

Nepaisant Saugumo Tarybos to pasitarimo sumanytojai o J- ! PET M M d 
visų 15 narių priimto Izraelio vo Lenkija ir Rytų Vokietija, 
veiksmų pasmerkimo, nuc praė- Čekoslovakijos partijos vadas 
jusio ketvirtadienio išilgai Jor-; A. Dubček ir min. pirm. J. Le-
dano upės jau keturis kartus nart nuvykę į Drezdeną turėjo 
pasikeista patrankų ugnimi. Iš j nelengvą uždavinį kitus bloko 

—_-_—————-——————— vadovus įtikinti, kad čekų ve
dama vidinio laisvėjimo kryp
tis nepakenksianti bendrajai 
"visos šeimos" politika'. 

V. Sidzikauskas Pavergtųjų Europos T;;utų Lietuvos delegacijos pirm 
kaltina sovietus, jų kolonializmą pavergtųjų išnaudojimą Kairėje 

T pirm dr George M Dimitrov Bulgarijos atstovas 

PET atstovai lankėsi Washingtone 

Prisibijo čeku galimu ryšiu 
su Vak. Vokietija 

Prahoje gautomis žiniomis. 
Lenkija, R. Vokietija ir dilinai 
Sov. Sąjunga reiškiančios bv.- Į 
mę. kad čekų kryptis — didės- į 
nė nepriklausomybė bei ūkinės į 
reformos gali kraštą suartinti \ 
su "revanšistine" Vakaru Vo-1 
kietija. Lenkai su vokiečiais ko 

New York. — Pavergtųjų Eu-i pabrėžtinai iškelti reikalą paga-
ropos Tautų delegacija — pirm.; liau sutvarkyti Žmogaus leisiu 
G. Dimitravas, S. Korbonskis ir! Deklaracijos dėsnių įgyvendini-
V. Sidzikauskas — kovo 19 d. j mą tuose Europos kraštuose, kur 
lankėsi JAV Valstybės Departa- deklaracijoje iškilmingai paskel-
mente. pus Rytų Europos reika- btųjų teisiu sąmoningai nepaiso 
Ių skyriaus direktorių dr. Ray- ma Memorandume nurodoma į 
mond E. I.isle ir Baltijos sekto- pastaruosius Įvykius Cekoslovaki-
riaus ved. A. Jenkins. joje ir Lenkijoje akivaizdžiai liu-

Lankvmosi tikslas—Žmogaus kiančius, kad tos teises tenai u-
Teisiu Deklaracijos dėsniu Vidu- b ė w b r t l t^n ,į ažgniaužiamos. 
rio Rvtu Europos kraštuose įgv- P K '" S o i m a s tc ' 'B ia> k a t l t l k s u d a ' 
vendinimo rūpesčiu išryškini-! r i u s ^KKas žmonėms tiesiogiai ar 
m a s , jx>r laisvai rinktus atstovus daly

vauti savo kraštu valdyme 
meti., nuo' Į j b u t j .endrnti 

tepti 

iino. 
Įėjime iki galutinės egzaltacijos, 
kurioje šis puikus dramatinis 
menininkas išreiškė tobulą ir 
nesulaikomą džiaugsmą... Aš 
vargiai beatsimenu ilgų metų 

santykių. 

Neramumai Panamoje siai[tl. abie-^ Vokietijų bu™ llsirinLimu iu mmi 
J neatsisakysianti karo metu p r a - ; n i ) r n a s l ° susirinkimų, tų iarp< miausiai reikalaujama 

PANAMA CI'?Y, Panama. — rastų žemių bei pretenzijų tu- : Jungtinių Tautu rn-ganizuojama Deklaracijos sukakties 

"giliai jaudinančią Fidelio ̂ pe
rą". (J. Pr.) 

Guevara, Fidel Castro ar net ki- j Bonnos koalicijai susidarius, val-
nu ideologinis bei partinis vadas džia ir pats kraštas neturi jokios 
Man. Tokiam vokiečių Dutschke, paveikios opozicijos. Kairieji, siek 
aišku, nepatinka, gali būti. Mao> darni būti opozicija, pasitenkina, 
ideologija, tačiau jį ir kitus trau- , kaip savo kanalu, studentų pro-
kia Mao ar jam panašių vyrų 
"romantiškas protestas" prieš esa
mą tvarką. 

testais Rasvtoias G. Grass nese-, . „. . l K M * * y ' „ . . . . ' zidento Robles pnesinmkai reis Encounter rase, kad stu-1 niai 
dentai. savo protestais nurašę par 

Nihilistinės jaunimo pažiūros 
kelia nerimą 

lamentarine opoziciją, iš tikrųjų I 
vieną gražią dieną pasirodys vyk- R Q M A _ N U Q k o y o 2Ą ± ^ 
dą radikaliosios Dešines zaidima. . u l i k ų p a m a i d o s e I t a l i j o 1 e g a . 

Vokiečių studentų protestai ar 
net riaušės kelia daugiau nerimo 
negu kitur. nes. viena. Vokieti-1 Q j j s p a v o j i n g a s i r Vokietijai ir j J J į ' į į į į ^ į ~ ^ į £ į 

Nerimą kelia tai, kad protestai jos politikos kryptis, atsiradus "^- į pasauliui. į į ^ 
bei riaušės dažnai nuspalvinamos sienio kraštų vykdomam spaud;- . . . . . . 
nihilistinio pobūdžio pažiūromis mui, pažeminimui ar krašto pa- Vokiečiu studentai svarstė | 
ar filosofija. Kas yra riaušininkų! niekinimui, galėtų pasukti netin-
herojai? Dažnu atveju žuvęs Che-karna Vakarams kryptimi. Antra, | 

Ūkinio planavimo galva* tenka pa-, — - J - — * - . ^ . ^ . « . 0 ^u i S , e m e t . s u ; l : - a '."'y1.1'' ^ T | « ^ " " imarK^na į^veruimti .r 
iš čeku humoro) munistais pirmieji nurodo, kad ! Visuotines Žmogaus Icis.u Dek k i t u s - / m < ) J , a u s |,,įsiu Deklara-

su Bonna negali būti artimesnių gracijos paskelbimo Jungtinėse r j j o s dėsnius, fad PF1 Girnas 
kol šioji nepnpažin- 'Tautose, lai sukakčiai paminėti j t s ^ t l n a < iM\ , ( )S pagrindines 

: rengiamasi šaukti eile tarptauti- j sa!\gos s u d l f t o būtu ko įsak-
visuose 
rfih 

muose, ypač Teherano konieren 
cijoi. 

(ELTA) 

SUGLAUSTAI 
Vietname laukiama 

nauju puolimu 
SAK90NAS. - JAV karinės 

vadovybes pranešimu, ameri
kiečių aviacija Mekongo deltoje 
sunaikino 245 prekinius ia v> -
lius, Vietkongo daliniams gabe
nusius šau<imenis bt^i maistą. 
Pastebėta, kad daugiausia Kam 
bodijoa upėmis bei kanalais vyk 
domi priešo pristatymai vis au-

ga-
Tai verčia sr>ėti. kad komu

nistai, galimas dalykas Mekon
go deltos srity pradėsią naujus 
puolimus. 

Khe Sanh bazes apšaudymai 
vakar žymiai susilpnėjo. Su 
priešu buvo susidūrimu h" ties 

Žiniomis iš Panamos, kraštas rėti balsą branduolinių ginklų 
yra atsidūręs civilinio karo pa- priežiūroje, 
dėty. Krašto parlamentas sek- ( Čekoslovakijos kaimynai įvv-

bėgyje girdėjęs tokio lygio te- madienį. tik opozicijos nartams k i u g P r a h o j e s ą r n o n i n g a i n u t v l i 

norą. Būtų laimėjimas operos dalyvaujant. 30 balsų, niekam į T ą k ^ y n ų n e r įm ą sukėlė dar 
scenai, jei jis dainavimą pasi- , nebalsavus prieš, nubalsavo at- j t a i k a d " k e H - e k u ' l a i k r a ž č i a i 

rinktų savo pilna karjera". Sa- statydinti prezidentą Marcos A. p a s i s a k e u ž n ormalius santy-
vo straipsnį Jacobsonas baigia Robles. nes jis pažeidęs konsti-
priminęs. kad šeštadienis bus į tuciją, vedęs vienašališką politi-
paskutinė proga pamatyti šią ką. 

Kariai remia prezidputa 

konfereneija Teherane balan
džio '22 - gegu/ės 13 d. 

Memorandumas 
V. Departamentui 

Pavergtųjų Kuropos I autų Sei 
mas yra parengęs tuo klausiniu 
memorandumą, kurį delegacija 
ir įteikė Valstybės Departamen] 
te. Memorandume pabrėžiama, 
kad Žmogaus leisiu Dekiataei 

kius su abiejom Vokietijom. 

Dabar Vakaruose manoma, 
kad A. Dubček rytų bloko na
rių nerimo nuotaikas turėjęs | Jos sukakties rnineiimai. v par 

Prezidentas nepakluso opozi
cijos spaudimui. Tautinės gvar
dijos nariai (jų iš viso yra 4. 

Drezdene išsklaidyti. Jo kelia
vimas j Drezdeną dar buvęs ir 
palankumo R. Vokietijos dikta-

Teherano konferencija, yra 
brendęs metas ir tinkama 

pn-
ieta 

0O0) vakar užėmė opozicijos; toriaus Ulbrichto atžvilgiu mos 
būstinę, suėmė 300 asmenų, pa
naudojo ašarines dujas. Yra ži
nių ir apie sužeistuosius. Pre

kė pasipriešinimą. 

tas. LHbrichtas du kartus buvo 
kviečiamas j Prahą pasitarti su 
Dubčeku. šiam pareigas pradė
jus eiti (nuo š. m. sausio mėn.l 
ir abu kartus atsisakė. Lenkų 
ir vengrų partiniai vadai kvie
timų nebuvo atmetę. 

Spaudoje 
Gomulkai kalbius reiškėsi 

pikta opozicija 

Sovietinio gyvenimo žinovas 
V. Zorza ""The Manchester duar 
dian" nurodo, kad kovo 19 d. 
V. Gomulkai Varšuvoje kalbėjus, 
jis nuolat buvo pertraukiamas 

Šiomis dienomis Vakarus pa- į piktų pastabų. Per dviejų \ i 

vokiečiai sulaikė čeku 
spaudą 

siekė žinios apie tai. kad pasku-! du pranešimą jis keturis kartus Saigonu. 
Vietnamo karo klausima ! senai svarstė priemones, kurios į tinėmis savaitėmis rytų vokie-1 buvo verčiamas prasyti tylos. Go 

Vak. Vokietijoje jau nebemano panaudotinos kovai su radikaliai' čių buvo sulaikyti keli Cekoslo-1 mulka buvo trukdomas, kai jis pa 
Sprogimai Madride vakar su-į i • - •-- ^oiJtinin ; šiais studentais, susibūrusiais i Ze j vakijos laikraščiai. Be to. esa- stebėjo, jog teks svarstyti studen ma, kad studentus — maistinin- i s"":> , l u u ' ~~, % ^ . i •• , i ».lnw TAV ambasados r nfor , ,., . , • • o r ngakuren organizaciją. Studentai; ma zmių. kad R. Vokietijos ko- ' tų reikalavimus . jam gi puolus zaiojo JAV amnasaaos i. m m 

, kus tesudaro tik vao. nippies ar & . . . ,. .. . . . - - - ! • . — . - > • ,• ' mariir— i«t*ivnt> na^tatm 
Marksistiniai nusiteikė jaunuo- .neseniai kovėsi su policija, nes munistai nori suvaržyti čekų bei išskaičiavus Varšuvos unrver- nacijos . sgos pasi 
! liai. Studentai, turi bendrinę orga ! protestavo prieš tai, kad iš Okinin • tunsfinj judėjimą. 

08 Vo- 'Kl! nurnaf>'ta atimti žemę naujo nizaciją, apjungiančią 
. kietijos universitetus ir kitas auk- '• tarptautinio aerodromo statybai, 
štasias mokvklas. Neseniai Muen- P r i e i t a išvados, kad jaunimo 
chene jie turėjo savo suvažiavi- s m u r t 0 priemones tiek ryškios, 

, m a kad jau nebepakanka paprastų po 
Jų nutarimai buvo būdingi. P* M " priemonių. Gal būt, bfi-

grindinis suvažiavimo klausimas ^ panaudotas įstatymas, nukrei 
buvo karas Vietname. Dalvviai! P tas P r , d ; subversv-vmę veiklą. Ta 
240 balsų prieš 7 ir 72 susilaikiu- • čia^ manoma, kad įstatymą pa-
siais priėmė JAV smerkiančią re
zoliuciją .Kitos rezoliucijos — pri 
pažinti Rytų Vokietiją, reikalauti 
atsistatydinti prezidentą Luebke 

\ ir "sudemokratinti" Švietimą Vo
kietijoje. 

Studentu sąjungos \adas. Chr. 

Pranešama, kad Čekoslovaki
joje toliau rehabilituojamos Sta 
lino laikmečio aukos. Paleista 
10 asmenų. 1953 m. buvusių nu
teistų sunkiesiems darbams Ja-
chimovo uranijaus kasyklose, 
bausmėmis tarp 15 metų iki gy
vos galvos. 

SftetO "profesorius - reviZJOTUS 
tus". tariamai skatinusius riau-

Uberijos pre/id. VV. Tubman 
lankosi JAV-se. Ryt ir ketvir-

K A L K S D O R U S 

Kovo 26 d.: šv. Kastulas. Av. 

Jonas Dam.. 

naudojus, tai sukeltų dar dides
nes riaušes. 

Taigi, protestai kyla visame pa 
saulvie. Belgijoje vvko riaušės 
nesutariant krašto dvikalbiams: T ^ l ė . Arbutas. Gėle. 
gvvetojams. Varšuvoje, Kroku-' Kovo 27 d.: šv. Jon.s 
voje ir kituose Lenkijos miestuo- • *v- L»dija. Meldutis. Pumante 
se kovo m. 8 ir kitomis dienomis 

. . _,? JT* "" i i "",_•" * I wke studentijos protestai kėlė di-
kad vokiečių studentai vykdysią, y " " T * j , K . , -. , . . r*. 

ų ' dėsnių laisvių bei demokratijos Oro biuras praneša: Chica-
reikalą. Tos riaušės, suprantama,; goję ir jos apylinkėse šiandien 
Vakarų pasauliui teikė teigiamų - saulėta, šilta. temp. per SO 1. 
protestų ir — pageidautinu —i F., kritulių nenumatoma: ryt 
vaizdą. be pakitimų. 

sės, susirinkę kelis kartus sušuko tadienį jis turėa pasil a su 
"Tegyvuofar Radijo bei televizi prez. Johnaonu. 
jos atstovams teko spręsti, ar tu- Oklahomos valst. nuriedėja 
/o<lžiai buvo skirti Gomulkai ar nuo bėgh] traukinys. 32 keleį-
pasmeiktiesiems intelektualams. -ia; sužeisti. 

Ehmann, 25 m. amž.. pareiškė, 

tačiau be jėgos panaudojimo, "pa 
stovią revoliucija' 

O K A S 

V Berlyno gyventojai viešai degina raudoną vėliavą 

Japonija susirūpinusi 
karingaisiais studentais 

Japonijos Seato vyriausybė ne V. A., .Saulė t^ka 5:44, leidžias 6 °° 'lentai d'-rr,i>nsTruojn Vak Berlyne 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Sveikatos reikalu rastus - klausimus siusti adresu: ^ ^ 

KELIAS 1 SVEIKATA, 2S1» West Garfiekl BIviL, Chkago, DL M«M 

DAUGIAU ŠVIESOS — DAUGIAU 
ŠIRDŽIAI NAUDOS 

Praėjo laikai, kada gydytojas žiau progos turės susilaukt arterio 
sklerozės tas, kuris nuo mažens į-
pras i visapusiškai sveiką gyveni
mą. 

Aktyvi kova su arterioskleroze 
Šiandien svarbiausia kova su 

arterioskleroze yra kova su per-
riebiu krauju. Paskutiniu laiku 
pagaminti vaistai kovai su riebiu 
krauju. Manoma, kad susilaikant 
nuo riebių valgių (dieta) ir varto 
jant reikale vaistus riebiam krau 
jut liesinti (Atromid-S) ateityje 
turės mažėt arteriosklerozės atsi
tikimai. 

Vieniems sklerozės išsivystyme 
vyrauja riebalų pagausėjimas 
kraujuje. Tokie turi pirmiausia 
su riebalais tvarkytis. Kitiems bus 
kitaip — žmogaus kūne fibrinas 
gali būti pakitęs, jo elastiniai audi 
niai paskikeitę ar jo kolageninės 
medžiagos (collagen) netvarkoj. 
Tokiems reikės taikyti specialų gy 
dymą. 

Liesas kraujas retai mato 
širdies kraujagyslių ligą 

Iš gyvulių parirta, kad, suriebi-
nus kraują, sukeliami arterioskle
rozės pakitimai. Jau kelios dešim
tys metų šitoks darbas atliekamas 
su šunimis. Jiems pakanka kelis 
mėnesius turėt daugiau choleste-

mažai tegalėjo pacientui padėti 
dėl žinių ir pajėgumo stokos. Vie
nas garsiausių savo laiko gydyto
jų, kanadietis William Osler (18-
48-1919) parašė apie ligų diagno
zes ir gydymą knygą. Jos išėjo 18 
laidų. Pirma laida 1892, paskuti
nė — 1947. Dabar jau toji kny
ga yra seniena. Taip greit žen
gia medicinos mokslas. Neatsiliki-
mė ir mes visi — gydytojai ir pa
cientai Širdies kraujagyslių ligų 
srityje sekantieji dalykai pravers 
kiekvienam žinoti. 

Visapusiškai pildyk sveikatos 
dėsnius 

Pereitais metais širdies ligų ži
novas gyd. Irvvine Page gavo šir
dies ataką. Jis mankštinosi, laikė
si sveiko maisto ir sveikai gyven-
no. Žmonės tai žinodami ėmė abe 
joti, ar iš viso apsimoka saugotis 
širdies kraujagyslių ligos, jei jau 
toks gydytojas jos susilaukė. 

Tokiai abe^ntoiui atsakymas 
būti} sekantis. Gyd. Page turi sep
tynias tarnybas, nors jis yra pen
sininkas. Jis širdies atakos susi
laukė po to, kai jis kelias valan
das vargo aerodrome, negauda
mas lėktuvo išskristi. Jis kokiam 
dešimtmečiui atitolino savo šir
dies ataką besistengdamas būt lie rolio kraujuje, kad atsirastų arte 
sas, žaisdamas tenisą ir rūkyda- riosklerozės pakitiiuai. Žmogui to 
mas cigaretes su kandikliu. O jei kiuos pakitimus įgauti reikia ke-
jis būtų visai nerūkęs — grei- liasdešimt metų riebaluose "pasi-
čiausiai tokios atakos visai būtų maudyti". Šuo trumpiau gyvena 
nesulaukęs. Visi lietuviai pasimo — apie 7 metus, žmogus — apie 
kykime iš šio gydytojo likimo — 170 metu. Tokie tyrimai dar nese-
vfsapusiškai, o ne tik pusiau, pil-, niai pradėti. Su žmonėmis dar nė 

Alvudo Vaikų Teatro direktorius ir režisierius akt. Alfas Brmka turi 
daug galvosūkio, paruošdamas 33 vaikus ketvirtai šio teatro prem
jerai — 3 v. pasakai "Džiaugsmas" — Ji išvys rampos šviesą Jauni
mo centre šį sekmadienį. Nuotr. inž. Juozo Slaboko 

ėmė po gatveles su nepažįstamais i 
vaikais žaisti, tuoj pradėjo į na
mus nešti čipsus, pepsus, burge-
rius — jie jam tapo skaniausi. Tė 
vai tada ima valgyt vienaip, vai
kai — kitaip. O mokyklos ima 
irgi vaikams pataikaut: pigų, be 
darbo "valgį" parengdamos vai
kų šventėse, jiems cholesterolio 
pilnas dešreles pakišdamos. Ge
riau, kad tokių švenčių visai ne
būtų, jei mūsų vaikai nuo ma
žens ankstybais lavonais verčia
mi... ir tai už mūsų pinigus, ir 
dar lietuvybės vardan taip jiems 
kenkiama. Mėginkime visi šiais 
metais atgimti pilnai sveikam gy
venimui, valgiui ir gomurio pa-
vilgymui! 

Pasiskaityti. Medical VVorld 
News, March 1, 1968. 

Tinkamas pasirengimas — 
svarbiausias darbas varant 

kaspinuotį 
Klausimas. Gerb. Daktare Jau 

nas vyras, gyvenantis Lenkijoje, 

Raudonos karputės margina 
kūną — kas tai būtų? 

Klausimas. Didž. Gerb. Dakta
re, gal malonėtumėte atsakyti 
"Draugo" sveikatos skyriuje į ma 
no klausimą. Prieš keliolika me
tų pastebėjau ant dešinio šono 
žemiau krūtinės porą mažų rau
donų spuogų, bet į tai nekreipiau 
dėmesio. Šioje vietoje dabar jau 
yra 6 spuogai, o taipgi ir kairėje 
pusėje yra pora tokių pat spuo
gų. Geriau įsižiūrėjus matosi kur 
nekur ir labai mažyčiai raudoni 
taškeliai — dėmelės. Vadinas, jie 
dauginas. Auga labai iš lėto, ne 
krūmais, bet pavieniai ir nedideli 
— kaip mažas vikio grūdelis, tik 
ne apvalūs, o paplokšti. Ne kieti 
ir neminkšti. Sava išvaizda lyg tai 
būtų mažos karputės, tik ne bal
tos, o raudonos. Senųjų spuogų 
spalva tamsiai raudona, o jaunes 
niųjų šviesiai raudona. Jų neskau 
da ir jie neniežti, bet jie išmargi
na kūną. įdomu būtų žinoti, ko
dėl tie spuogai atsiranda ir ką 

prašo pagalbos, kaip išsigydyti iš tai turėtų reikšti. Ar negalima bū 
piktybinio soliterio, kuris baigia tų sustabdyti jų dauginimąsi. Esu 

du šaukštus. Kitą rytą reikia pa
cientui išvalyti vidurius, pasta
tant klizmą (šilto vandens kvor
ta; reikalui esant antrą kartą į-
pilti). Po to duoti minėtą vaistą: 
Quinacrine hydrochloride (atab-
rine) vieną gramą. (Jei po pusę 
gramo tabletės, tai dvi). Ištirpy
ti vandenyje tabletes — pusėje 
stiklinės vandens ir sugirdyti vie 
ną to vaisto gramą. Dabar vieną 
valandą tegul pacientas paguli. 
Už valandos po atabrino sugirdy 
mo duoti pacientui vėl liuosuo-
janeių vaistų: druskų ar kastor-
kos. 

Visas išmatas reikia surinkti ir 
paieškoti, ar išėjo kaklelis su gal 
vute. Jei galvutė nesurandama, 
galvoti kad ji neišėjo — reikės at
eityje gydymą pakartoti. Pakarto
tinas gydymas tik tada atlieka-' 
mas, jei, ištyrus po kelių mėnesių, 
randama kaspinuočio kiaušiniai J 
žniausiai jos atsiranda ant žmo-| 
gaus juosmens. Jokių nusiskundi
mų žmogui jos nesukelia. Jokios 
baimės dėl jų niekas neprivalo tu 

(Nukelta j 7 pal.) 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimą 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30. šeštadieniai* 
8:30 — 12:00. 

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

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

M58 YYeat CSid Street 
va... Kasdien 10—12 vai. Ir 7—i v 
•H.K. šeštadieniai* 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
nusitarus. 

Ofiso telefonas: P B 8-322* 
Bes. tekėt. VF&lbrook 5-507* 

dykime mediciniškus patarimus 
širdies apsaugos srityje. 

į- -"-

Šiandieniniai širdininkai yra 
laimingesni už gyvenusius prieš 

20 metų 
Šiandieninio širdies angina ne

galuojančio žmogaus likimas y-
ra saugesnis, negu tokio, gyvenu
sio prieš 20 metų. Šiandien mes 
žinome, kad pvz. pakeltas kraujo 
spūdis pagreitina širdies ataką. 
Tas pats yra ir su cigarete, su me
džiagos apykaitos sutrikimu bei 
su žmogaus nerangumu — vien 
prie TV ir kortų sėdėjimu. Žmo
nės, nelinkę keisti savų, net ne
sveikų, įpročių. Už tai dabar rei
kia nuo mažens įpratint vaikus 
savu pavyzdžiu į sveiką gyveni
mą. Tokių širdys turės mažiau ga 
iimybių susirgti angina. Šiandien 
geriau širdininkams dar ir dėl to, 
kad dabartiniai gydytojai pajėgia 

ra atliktų bandymų, trukusių ke 
liasdešimt metų, kurie įrodytų, 
kad cholesteroliui susitvarkius, su 
sitvarko ir sklerozė. Tik su gyvu
liais atlikti tyrimai tvirtina, kad 
suriebėjus kraujui atkeliauna ar
terioskleroze. 

Prisimintina, kad vien choleste 
rolis dar ne viskas sklerozės išsi
vystyme. Net ir su normaliu cho
lesterolio kiekiu kraujuje (150-
250 mg. proc.), ar net žemu jo 
kiekiu asmuo gali kartais susilauk 
ti sklerozės. Tik tokie atsitikimai 
yra išimtys. 

Išvada. Mažinkime riebalus 
kraujuje nevalgydami riebiai ir 
mes retai susitiksime su skleroze 
— su širdies ataka. Ne laikas apie 
suliesinimą kraujo atsiminti tada, 
kai širdies ataka guldo žmogų ant 
menčių. Už tai jau šiandien keis-
kime savo valgio įpročius į ma
žiau riebius ir mažiau saldžius. 

sėkmingiau su širdies ataka kovo- Į Ne gumurio saldinimu užsiimki-
ti. Nors iki dabar dar neturėjome 
magiško vaisto, kuris pakeistų 
širdies anginos eigą, tačiau čia 
rašančiojo patyrimu, zinc sulfate 
(apie jį pakartotinai šiame sky
riuje buvo pranešta) širdies an
ginos negeroves geriau tvarko už 
visus iki šiol tai ligai naudotus 
vaistus. 

Šiandien daugiau žinoma apie 
arteriosklerozės kilmę ir 
apsisaugojimą nuo jos 

Šiandieninė medicina žino dau 
giau apie arteriosklerozės kilmę 
ir jai atsirasti padedančius veiks
nius, negu ji žinojo prieš 20 m. Ne 
vien cholesterolis skretina krau
jagysles. Jau žinoma, kad ir kola
geninės skaidulos ir elastiniai au
diniai turi įtakos arteriosklerozės 
išsivystymui. Kol kas vieną tų 
veiksnių — cholesterolį mes gali
me sutvarkyt To perrnaža. Nepa
kanka vien riebalų apykaitos su
trikimą sutvarkyt ir tartis arterio
skleroze pažabojus. Taip nėra. 
Reikia visapusiškai su skleroze ko 
vot Už tai sveikas gyvenimas vi
siems lietuviams turi virsti būti
nybe jau nuo mažens. Niekas ne
žinome, kaip mums pakenks ne
teisingas gyvenimas rūkant, gir
taujant, blogai maitinantis... Ma-

me, bet daugiau asmenybės gro 
žiu bei jausmų sužmoginimu do-
mėkimės. Visi kaimynai taip el
kimės. Tada vaikas negaus ne
sveiko valgymo pavyzdžio. Juk 
dabar net ašaroja tūla motina: 
jos vaikas iki 4 m. tvarkingai val
gė — jis mat iki tol motinos si
jono daugiau prisilaikė. O kai tik 

jį iškamuoti. Kartais atrodo, kad 
jau visai jį užsmaugs, nes dažnai 
ateina net į gerklę. Daktarai ban
dė jį išimti per dvylikpirštę žar
ną, bet nepasisekė. 

Būkite geras, Tamsta Daktare, 
patarkite, kaip nuo to kirmino iš
sigydyti. Kokie tam yra vaistai ir 
kaip juos vartoti. Tikiuosi, kad 
galėsiu jam tų vaistų pasiųsti ir 
išgelbėsiu jį nuo tos nelaimės. Iš 
anksto dėkoju. 

Atsakymas. Primiausia sužinok, 
kokia liga jis serga. Kalbi apie pik 
tybinį soliterį. Soliteriai visi pik
tybiniai. Jie gaunami žalią žuvį 
bei jautieną valgant Tai tae-
nia saginata ir taenia solium va 
dinami kirminai. Jie dažniausiai 
pasitaiko. Sužinok, ar tie. Solite
rių yra dar kitos keturios rūšys. 
Visi jie vienais vaistais išvaromi. 
Duodama vienas gramas Atab-
rine. Chemiškas to vaisto vardas 
yra ąuinaerine hydrochloride. Ša
linamas kirminas gydytojo prie
žiūroje. 

Labai svarbu pacientą tinka
mai paruošti tokio kirmino šali
nimui — kitaip nepasiseks jį iš
varyti. Paruošiamas pacientas iš 
vakaro. Vieną dieną prieš kirmi
no varymą pacientas valgydina
mas skysčiais. Tos dienos vakare 
duodama pacientui išgerti liuo-
suojančių vaistų: arba karčiosios 
druskos porą šaukštų su vande
niu, arba kastorkos (castor oil) 
ar nareliai. Tų vaistų yra ir Len
kijoje. Gali lengvai jų nusiųsti 
porą tablečių. Gauk jų iš vaisti
nės su savo gydytojo pagalba. Sė 
kmės! 

tel 299-4683 
DR. K. S. BALUKAS 

AKtTtERUA IB MOTERr LIGOK 
;iNF-KOLOGI>ft CHIRl =WiWA 

>449 S. Polanki Road (Crawfnrri 
•fedical Bailding) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą 
•i neatsiliepia, skambinti HTJ 8-122: 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas 

DR. EDMUND L GIARA 
2709 W. 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr., 
ketv. 2—5, 7—9 vaL Penkt. 2—5 ir 
Šestad. 10—2 vai. 

Ofs. 7X5-4477, Rez. PR 8-69«0 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — XEBTl ' ER 

EMOCINĖS LIGOS 
CRA\VFORD MEDICAL BLOG. 

6449 so. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviukai kalba 

DR. FRANK PLEŠKĄS, 0PT. 
3424 YV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir "con-
taot linses". 

Vai.: 9:30—12:30 ir 1:30—3:30 
Kitom valandom susitarus. 

Uždaryta antrad. ir trečiad. 

DR. A. PUSTELMIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
i TeL Ofiso PR 6-7808: Namu 925-7697 

5159 So. Damen Avenoe 
Valandos: 2— 9 vai. p. p. 

ISskyrua trečiad.ienį 

60 metų amžiaus, sveriu 155 sv., 
5 pėd. 7 col. aukščio. Aš nesergu 
ir niekada nesirgau. 

Atsakymas. Dėkoja Tamstai šis 
skyrius visų skaitytojų vardu už 
taip gražia kalba ir taip medici
niškai teisingai aprašymą nekenk 
smingų žmogui išplėstų krauja
gyslių karpei i ų (acąuired hemą n 
gioma). Kaip ir kitų auglių, prie
žastis nežinoma. Tos karpelės susi 
daro iš išplėstų kraujagyslių. Jos 
gerybinės — niekad neišsivysto į 
vėžį. Turi tik kosmetinės reikš
mės. Seniau jos vadinosi senatviš
kais kraujagyslių augliais (angio 
ma senile), mat jos senesniems 
dažniau pasitaiko. Dabar susek
ta, kad jos atsiranda jauniems ir 
vidutinio amžiaus žmonėms. To
dėl jau senatviškomis nebevadi-
namos. Jas dabar gydytojai vadi
na įgytomis hemangiomomis (he 
mangioma acąuisitum). Tai ap
valios, mažos karpelės, jų dydis 
įvairus: nuo adatos dūrio iki pu
sės cm. diametro. Jos esti kiek 
nuo odos pakilusios ir labai rau 
donos. Jos esti minkštos ir puskie-
tės — tik truputį susispaudžia. Da 

SMS Weat C3r4 Street 
TeL: PROepect 8-1717 

1341 Wwt SStfe PU 
TeL: REpghbc 7-7868 

DR. S. DIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki t; tr* 
įadleuiala uždaryta Antradieniai* ii 

penktadieniais vak nuo 7 iki 8 ra 

Rez. Tel. GI 8-0673 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
Akušerija ir moterų ligos 

6132 So. Kedzie Ave.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 
Ofiso HJE 4-1414. Rez. R E 7-686" 

DR, D. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta 

TeL 423-2660 
DR. E. RINGUS 

RENTGENOLOG AS 
9760 So. Kedzie Avenoe 

Vai., pirmad., antrad., korvirtad. 
penktad. S v. r. iki 9 v. v. Treč. 
žeSt. 8 v r. iki 3 v. popiet. 

ir 
ir 

DR. VL BLAŽYS 
"LAUCIU m VIDAUS UGO.' 

2801 WeM «Srd Street 
Kampas Meto* Ir Californta 
d kasdien n JO 8—8 vai vaw 

SeStad. t—4 ra 
-£tad ir kitu talku pagal susite ' 

Ofiso telef. 476-4043 
teL WAlbrook &-S048 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Varnu — rez. PRospeet 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 
.1 O K R A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAI K V LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad. ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 
•šestad. nuo 1 iki 4 vai. 

DR. e. K. DORELIS 
laksto, ir Šlapumo tako chirurgij. 

TeL 
126 N 

— Bgin 
Liberty Street 

Ronte 25 Elgin. DUnois 

TeL ofiso HF 4-5S4* f«*-

PETER T. DRAZIS 
ŪDYTOJAS IR CHTRURGAr 

2434 West 71«t Street 
VI.: pina,. kJtT 1-4, vakar. 7-» 
Mrtr.. penktad 1-8 trec tr SeSt tf> 

— MM 4-67M. 
DR. M. DUDRYS 

ALERGIJA 
2751 Weat Sis* Street 

Valandos: antradieniais, penktadle 
i1*is 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p.p 
f t»«w<»< n.-Wm«Tn< niurni *n«1t»HTrn» 

Ofs. P B 6-6022 Rez. PR 8-6960 
DR. E. JATULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šeftt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susi-
tarus. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta. 

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDUOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: pirmad., antrd., ketv., penkL 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kitu 
laiku susitarus telefonu: 

Telef. REpubUc 7-22»0 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6730 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS fR CHIRURGIJA 

PRTTATKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IH. 

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

Vizitai pagal susitarimą 

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

Ofiso tel. RKliance 5-4410 
Rez. tel. GRovebin 6-0617 

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 12 vaL 
iki 8 v. vak.; 

p.p. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai 
r vakarais pagal susitarimą. 

JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIŲ 
BERNIUKŲ MOKYKLA — 

SV. ANTANO GIMNAZIJA 
K m n l i i k i p o r t e , M a i n e , 

STJ VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISftM-
Išeinamas pifaiM j kolegijas paruošiamoji} gimnazijų kursas. 
Oficialiai dėstoma lietuviu kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru

pėms). 
VeUda jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 

lietuviška gyveaimu oriftartja. Pati gimnazija padeda mokiniams 
Moti į kolegijas. 

Mato 26 mokytojo bei instruktorių. 
Atiygmtaas tistau ptiemamas. 
Ataiivelgiama i kiekvienos šeimos padėti, 

nokinms 1968-1969 m. 
moktfsi, baigė 8 skyrius. 

P R I S T A T Y M A S NEMOKAMAI 

R0CHKES MEDICAL ^fl 
ARTS 

32l3W.63rdStrM< 
TeL WA 5-4787 

REMBLAKE - R0CHKES 
AP0THECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jftsu gydytojui 

Kas tik turi gėrę škotų, 

viską perka pas Lieponį! 

:,ii 

Informacijv ir (tais reikalais rašykit: 
Bev. Bector 
Si. Aatbony Higb School 
Kennebunkport, Maine 04646 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E CENTER, INC. 

MARQUETTE PK., 6211 S. Western , PR 8-5875 
Vedėjas — I. UEPONIS 

Rrmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 'ai Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet 

TeL — RKlianoe 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( Lietuvis gydytoja*) 
3925 West 59th Street 

VaL: pirmacl., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vat. p.p., trečiad. 
uždaryta. 

TeL ofiso ir bnto Olfympfc; 2-415S 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vaL vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KfpraĮT m V A I K V UGXJ 
S P E C I A M S T E 

MEDTCAL BtJILDINO 
"15S Sorrth Western Aveime 

Pirmad.. antrad., ketvtrt h- penkt 
n-ao 11 va i iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., SeStad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Ofiso telef. R E 7-11 SS 
ftez. tel. 23*-2«it 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. "ls t Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2-8 v. v., penktad. 10-12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir t.-ediad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-309S 
— TĮC, G0 j 

DR. VYL TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BKM>RA PKAKHKA LB.J*OTEBV 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 265* W, 59th St. 
Tel. PKospect 8-1222 

Otiso vai.: Pirm., antr., Treč. ir 
ppnkt. nuo 2 iki 4 vaL ir nuo 6 iki 8 
v. v.šeštad 2—* -*al. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

DR. MARIJA UNAS 
AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7 ls t Street 
Telefonas HEmlock 6-3543 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL PR S-7773; Rez. P R S-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West SSrd Street 

Valandos: pirmsd.. ketv., S—8 vai., 
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

PrUminija tik susitart* 

Of. teL H E 4-2123, Namn GI 8-61S3 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaL: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

Trečiad. ir Sežtad. uždaryta 

^ 

Ofiso HT, 4-1S18 Re*. P R «-W0t 

DR. J. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir CampbsU Ave. kampas) 
Vai. kasdien »—ll ryto Ir 4̂ —8 v. v. 

t m t. — i. •» a. a. 

Telefonas — GRovebm S-SSSS 

ML A. VAUS-UIOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBC ARLSERMA IR 

MOTERA LIGOS 
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. vak. 
šeštadieniais 1 iki 4 vaL 
TroCiadienSaS uždaryta. 

• i 

TeL PRospeet S-S400 
DA. ONA YAiKEVIAIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

6648 So. Albany Ave. 
Vai., pirm., antrad., ketv. 6—f v. 
vak.: penkt. ir šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Tel of so P R S-S44S, re*. HE 4-1150 

DR. F. C. WINSKU1US 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3167 West 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir SeStad. pagal susltartoa. 

Ofisn tel. 767-2141. Namu S3S-4SAO 

DR. PETRAS ZU0DA 
GYDYTOJAS IR CHIRURSAS 

6449 So. Fnlaski ftoad 
Vai. pirmad., antrad.. penktad. 1—4 

ir 6—8 • . v. ketvtrg. %—t v. vak. 
Uttsdjsafis io—• vaL a a. 



Protestai prieš valdžią ir susiskaldymas 

PASTOJA KELIĄ TAIKAI 
"Taikos karveliai" — sena

toriai Fulbright, Kennedy, Mc 
Carthy, Morse ir kiti, griežtai 
išėję prieš prezidentą John-
soną ir jo vyriausybę ryšium 
su karo vyksmu Vietname, pre 
zidento nenugąsdino, bet jj 
privertė dar aiškiau išryškinti 
to karo tikslus ir sustiprinti 
jėgas, kad ir vel galėtų pereiti 
Į ofenzyvą. Vėliausios žiniois 
iš karo fronto liudija, kad a-
merikiečiams ir sąjunginin
kams pradeda geriau sektis 
kovoje su agresoriais komu
nistais. Tai yra pats geriausias 
atsakymas "taikos karve
liams", kurie net ta ip toli yra 
nuėję, jog kai kurie jų, net 
i r sen. Fulbright, pradėjo kal
tinti agresija ne komunistus, 
bet Jungtines Valstybes ir jų 
karo jėgas, kariaujančias ag
resorius Vietname. Ta? yra ge
riausias atsakymas senatoriam 
"Kennedy ir McCar«.hy, išsta-
ciusius savo kandidatūras i 
prezidentus specialiai t am, kad 
sulaikytų demokratų partiją 
nuo nominavimo prez. Johnso-
ną antrai prezidentinei kaden
cijai. 

* 
Senatorių McCarthy ir Ken

nedy noras sukurstyt i visuo
menę prieš JAV dalyvavimą 
Vietnamo kare, ypač paveikti 
jaunimą, kad jis ta ip pa t dar 
stipriau reikštus p n e š karą, 
sužadino prezidentą Johnsoną 
išeiti su ugningomis kalbo
mis. 

Vargu kas šiandien gali a-
bejoti apie tai, kad "taikos 
karvelių" sąjūdžio užnugaryje 
stovi komunistų agentą7 Jie 
siekia suskaldyti JAV politbes 
parti jas ir visuomenę, nes jiem 
yra žinomas posakis "divide 
et impera" (skaldyk ir val
dyk) . 

Nenorėtume tikėti, knd Ken
nedy ir McCarthy sąmoningai 
norėtų patarnauti Amerikos 
priešui savo neatsakingomis 
kalbomis, kuriomis labai džiau 
giasi komunistinė spauda tiek 
Amerikoje, tiek kitur. l ab iau
siai džiaugiasi Maskva, Peki
nas ir Hanojus, vykdą gink
luotą agresiją Vietname. To
dėl prezidentas nė kiek nesu
klydo prieš porą dienų pasa
kęs, kad "priešo svarbiausia 
ofenzyva šiuo metu yra atsuk
ta tiesioginiai į Amer'.ko" pilie
čius. Tai yra puolimai taiko
mi palaužti amerikiečių valią". 
Jis teisingai pareiškė, kad prie 
šas savo šūvius k raš to viduie 
taiko ne tiek į mūsų pajėgumą 
bei sugebėjimus, kiek į mūsų 
valią. If j » s ta to klausimą, ar 
mes turime valią, ai mes turi

me dvasią siekti pasisekimo — 
klausia prezidentas. Priešas 
nori užkariauti amerikiečių šir 
dis ir mintis. Jis atakuoja mū
sų karakterį, jis siekia palauž
ti mūsų pas'tikėjimą savimi, 
jis bando pakirsti mūsų rvžtą 
vykdyti toliau savo politiką ir 
dėsnius, kuriais taip aiškiai A-
merika reiškėsi, kaip žmogaus 
laisvės Čempijonas. Bet mes, 
anot prezidento, šia politika 
ir šiuos dėsnius laikysime ir 
juos ginsime, kol agresija 
mums grasins. " I r mes išsilai
kysime" — pabrėžė preziden
tas. Šią prezidento politinę li
niją ir jo griežtą laikyseną 
tenka t ik paremti. Reikia tikė
ti, kad dauguma JAV piliečių 
laikosi tokio pat nusistatymo, 
kaip ir Johnsonas, ir dėl to 
jis, o ne kas kitas, bus nomi
nuotas demokratų kandidatu 
1968 m. rinkimams. 

Prezidentas pradėjo kalbėti 
griežčiau ir ugningiau, pra
šant visuomenės stipresnės tal
kos karui laimėti ir įspėjant 
priešo užmojus palaužti Ame
rikos žmonių valią ir dvasią, 
priverčiant Ameriką išsižadėti 
savo senųjų garbinsrųjų tradi
cijų ir pasiduoti priešui, agre
soriui besąlyginiai, be kovos. 
Tai būtų tragedija, tai būtų 
pražūtis kraštui ir jo demo
kratinei santvarkai. 

Kai JAV politinės partijos 
skaidosi, kai vedama akcija 
prieš jų užsieninę politiką, kai 
prezidentu norima pravesti po
litikus, pataikaujančius agre
soriams, ko ir norėti, jei Ha
nojaus, Maskvos ir Pekino ko
munistiniai režimai ir kalbėti 
nenori apie taiką Vietname, 
nes jie pradeda įsitikinti, kad 
šių metų prezidentiniuose rin
kimuose gali laimėti "taikos 
karvelis", kuris, ka^p anais 
laikais Prancūzija, sutiks baig
ti Vietnamo karą komunistų 
sąlygomis. Tai. štai. kodėl Mc 
Carthy ir Kennedy, ypač pas
tarasis, savo kalbomis ir p4k-
ta agitacija prieš karą ir tuo 
pačiu prieš prez. Johnsono tie 
sią ir teisingą politiką Viet
name prailgina karą. Taigi, 
dėl komunistų nesukalbamu-
mo ir dėl karo pratęsimo ten
ka kaltinti ne prezidentą, bet 
p politikos ir veiksmų prie
šus. 

Bet vis tik reikia manyti, 
kad komunistų ir jų bendri 
keleivių lūkesčiai prezidentinių 
rinkimų dieną bus apvilta Pa
taikūnams komunizmui durys 
Baltuose rūmuose bus uždary
tos. 

PAVASARIS SLENKA KARPATAIS 
Liaudies respublikos bando atsikratyti Maskvos jungo ir pasukti vairą i vakarus 

BOKIME GYVI IR KOVINGI 
Chicagos LB apygardos suvažiavimas 

Po ilgos, niūros ir mažai vil
čių teikiančios žiemos, kuri už
sitęsė veik ketvirtį amžiaus, a t 
slinko pavasaris. Vidurio Euro 
pos tautos jau ėmė nebetilpti 
Maskvos primestuose rėmuose. 
Prieš 12 metų prasidėjo kova 
prieš Sovietus, jų primestą jun
gą. Maskvos komunizmą, ku
riuo buvo dangstoma rusiškasis 
imperializmas. Vengrų sukili 

GEDIMINAS GAI/VA 

nistinė dialekt ika nejučiomis 
nuvedė nepageidaujamu ke'iu. 
J i ver tė gr iaut i kas anksčiau 
s t a t y t a . Pakilęs gerbūvis stip
r ina laisvės troškimą. 

Rašy to ja i ėmė reikalauti di-

Caracase, Kaire, Madride. Pra
hoje, Šanhajuje studentai rel-

• kalavo laisvės, tačiau lenkai il
giausia ištvėrė. Lenkai studen
tai buvo mušami 

Vėliavų mesimu. Lietuvos ir 
JAV himnais pradėtas Chicagos 
LB apygardos LB apylinkių at
stovų suvažiavimas Jaunimo 

ašariniais centre kovo 24 d.. Iškilmingai 
sui-1 daliai vadovauti pakviestas stud. 

įvykdyta 9 0 % darini 

Pereitų metų metinio suvažia
vimo protokolą skaitė A. Gint-
neris, LB Chicagos apyg. vaidy
bos — pirm. St. lngaunis, iš ku-

Įrio paaiškėjo, kad buvo 22 vai-sprogmemmis gainiojami 
mami ir paskubomis baudžiami. Platakis, jo pakviestas M n * » - | į į į ^ į į į į į 7 š l e ^ 18 nu 
Jie vadino gestapu lenkų poli-iga invokaciją sukalbėjo kun. J. 

desnės laisvės, cenzūros sušvel-1 ciją, kuri užgniaužė neramu- Borevičius, SJ. Sveikinime gen. 
ninimo. J ie nenori atsilikti su- m U s , tačiau nepajėgia suvakiy- | kons. dr . P. Daužvardis iškėlė, 

kurių ti studentų streiko. W. Gomul- kad visi mūsų minėjimai turėtų kolektyvintų žemdirbių. 
mas ir neramumai Lenkijoje a t lyginimas didinamas ir šutei-; ka kalboje išsisukinėjo. Jis pri-jbūti reikšmingi ir gerai suruoš-
1956 m. spalio mėn. buvo ryš - ! 
kūs bandymai atsikratyti rusų j 
politinės globos. 

Ano tarpsnio įvykiai brandi
no vaisius ateičiai. Politiški lai- ' 
mėjimai tebuvo menki. Lenkija | 
buvo priversta taikiai gyventi j 
su istoriniu priešu rusais, ku- : 
rie įsipareigojo išlaikyti jos po-
litinę pusiausvyrą ir ginti Ode
rio - Neisės sieną. 

Tarp valstybių prasidėjo ū-
kiški nesutarimai. Kai kurios 
liaudies respublikos ėmė prieš
tarauti Sovietų ūkiniam vado
vavimui, išnaudojimui ir jų pr i 
mestai ūkinei bendrijai, vadi
namai komekonu. Ūkinis nesu
tarimas nuvedė j aštr ius politi
nius ginčus. 

Komunizmo negalavimai 
Praslinkus Stalino ta rpsnio 

siaubo metams net rusų kom
partija buvo priversta ieškoti 
išėjimo iš akligatvio. N. S. C h m 

kiamos teisės kalbėti apie sa 
vo kolūkį, no r s neturi teisės 
j a m e šeimininkauti . 

Kai kurie rašytojai, neva 
dėl Sovietų niekinimo, nubaus
ti. Kai kurie į takingi rusai mok 
slininkai ir rašytoja i nepritarė 
vyr iausybės žygiui. 

Kova dėl laisvės 
Liaudies respublikose prasi

dėjo ant ras is t a rnsn is : kovoti 

pažino studentus dalimi teisiais ti, kad entuziazmas užkrėstų 
ir pažadėjo jų reikalavimus mus ir visus kitus. Linkėjo LB 
svarstyti . atstovams būti reikšmingais ir 

Lenkijos vyskupai, praslin- kovingais už savo tautos laisvę. 
kus karštosioms dienoms, ko
vo 24 d. skatino vyriausybę ne- į 
naudoti jėgos prieš studentus 
ir pradėti pokalbį su jais. 

Studentų neramumai patar
navo nušalinti kai kui -err.s Mas
kvos šalininkams, tačiau Go-

I mulka vadino neišmintingu rei-

JAY LB c. v. pirm. inž. B. 

merių apylinkėms skirtų aplink 
raščių; buvo 12 posėdžių su švie 
timo koms. ir 16 kitų posėdžių. 
* to dalyvauta 8-niose pavergtų 
tautų komiteto posėdžiuose. Be 
kitų darbų suorganizuotos anti
komunistinės demonstracijos 
1966 m., lankantis prez. L. B. 
Johnsonui Chicagoje, suorgani
zuota solidarumo eisena 1967 m. 

Nainys linkėjo suvažiavimui sėk i Chicagoje, suorganizuotos dvi 
mės, linkėjo visiems susijungti į eisenos Chicagos mieste (drau-
bendrą vieningą šeimą, ne t ik 'ge su kitomis tautomis >. ku r lie 

dėl tautinių teisių ir laisvių. 6 ū į k a l a v i m ą j t e m p t i L e n k i i o s . S o 

me tarpsnyje žmogaus ir tau 
tos išlaisvinimas iš komunisti- i 
nes san tva rkos žymiai svarbes-
US už ta rp tau t in ius politinius 
nesu ta r imus Budapeš te a r So
fijoje. 

Komunist inė dialektika neju- j 
čiomis veda į komparti jos po- Į 
kalbį su žmogumi. J is yra skir
t ingas kiekviename krašte . Če
koslovakijoje sena kova v^da 
čekų liberalų laimėjimą. Mask
vos patikėtiniai ir kompartiios 

vietų santykius. Jo kalba at
pasakota maskviškėje "Izvesti-
joje". 

Lenkai studentai iv jiems pri
tar iantys parodė atviras žaiz
das, kurių gydymas ilgai už
truks. 

Rumunijos komparti ja už a-

kovai, už Lietuvos laisvę, bet ir 
laimėjimui. Sveikino Chicagos 
Alto pirm. J. Pakalka, Balto 
pirm. A. Gintneris ir stud. var
du stud. Platakis. Dr. A. Raz
ma sveikindamas pažymėjo, kad 
LF y r a LB finansinis variklis, 
pažadėjo stengtis, kad LF augtų 
ir stiprintų LB. 

Darbo komisijų*. 

tuviai pirmavo prieš kitas tau
tybes, suruošta kasmetiniai bir
želinių jvykių minėjimai, pasiųs 
tos 36 rezoliucijos j Jungtines 
Tautas ir eilę laiškų senatoriams 
ir kongresmanams Lietuvos lais 
vinimo reikalais, kartu su švie
timo komisija pravestos dvi 
moksleivių pavasario šventės, ir 
kt. Apygardos apyvarta kaden
cijos metu buvo arti 25,000 dol. 

Pirmininkauti pakviesta dr. I Valdyba atliko 90 ' < užsibrėžtų 
A. Razma, J. Jasaitis. A. i>an-

ščiovas nuvainikavo Staliną, be t į besąlyginio valdymo šalininkai 
paliko stalinizmą. Jo Įpėdiniai 
atsargiai ėmė ieškoti būdų a t 
sikratyti sustingusio stalinizmo, 
apvaldyti aparacikams, kom
partijos biurokratams, suteikt i 
šiokių tokių teisių įmonių va 

1 išstumiami. Te ro ro vykdytojai 
užsienin pabėga, o kai kurie net 
nusižudo. Kūrėjai atgauna 
laisvę kurti , o valstybės pilie
čiai atvirai ima kalbėti anie 
s iaubo metus, nors kaltininkai 

dovams, kurie buvo į spraus t i ; d a r nepatraukiami tieson. Ty-
biurokratijos rėmuose. Komu- 1 lauš perversmo, kompart jos 

savybes kovų metu nenorima 
anapus komunizmo. i erzinti Sovietu, kuriems telieka 

Sovietų beletristas K. Simonov l e i s t i komunist inės dialektikos 
susilaukė papeikimo iš "Izviesti- i . • -... , t- . . . . . , . «,•• 1,0™ <•• „„„• 1 • u • o vaisiui bręsti ir ne tik įsakais, ju , kam jis gvne kai kuriuos So- Į ^ 

j vietų piliečius, kurie "šv. Rašte'. het i r pokalbiu su žmonėmis 
randa moralini grožį ir ugdančius i k raš tą valdyti, 
paskatus". Sovietinis vaikų lite
ratūros kūrėjas K. I. čukovskij 
pereitais metais išleido biblinių is 
torijų knygą vaikams, pasiteisin 
damas: "Man rodosi, kad Sovietų į bėralinio sparno laimėjimu. Mas 
piliečiai - vaikai ir paauguoliai - i kvai teliko pakęst i jos puose-

Liaudies respublikų ir Sovie
tų pokalbis "Drezdene baigėsi 

^ i čeku ir slovakų komparti jos li-

kių užbėgo įvykiams. Valstybės t a r a s i r A Pužauskas. Sekret. 
prezidentas ir komparti jos va- K Radvila įr S. Jonynienė. Re-
dovas Nicolae Ceausescu paskel gį straciją vydė L. Radvilienė, A. 
bė, kad valstybės piliečiai gali Juškevičius, J Pupelienė, V Mo-
atvirai prabilti j iems rūpimais, t u š i s i r j P a u l ė n a s . Rozoliucij 
klausimais. 

Atviras pokalbis liaudies res
publikose veda 't demokratine 
santvarką, kurioje kompartija 
būtų lygiateisė partija su kito
mis, besivaržančiomis dėl val
stybės valdymo. 

m 
komisiją sudarė L. Prapuolenis, 
P. Narutis , D. šukelis, K. Dran
ga ir dr. K. Šidlauskas. 

Mandatų komisija — J. 
deikis, J. Breivė, V. Šilas, 
Valentinas, Marma. 
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kurie su bibliniais dalykais susidu 
ria knygose, meno galerijose, mu
ziejuose, turėtų su jais tiesiogi
niai susipažinti". 

Plataus susidomėjimo susilau
kė M. Bulgakovo beletristinė kny
ga apie nukryžiavimą, susitikimą 
su Pilotu. Jevtušenko pasistengė 
net dalyvauti Fatimoje, kai ten 
buvo nuvykęs popiežius Paulius 
VI. Viena jo draugė, išvykusi ke 

lėtos dialektikos vaisių. 
®mngis lenkų revoliucijai 
1956 m. revoliucija jau atgy

venta. Lenkiioie pasireikštu žv 
miai didesnis įsisiūbavimas 
prieš Wladvslaw Gomulkos vy
riausybę, jei ne politinės painia
vos. Vyriausvbes nemėgsta tau 
tinio nusiteikimo lenkai, kata-

lionėn į užsienį, nuėjo j bažnyčią, Mcų Bažnyčia, t ik intys ir iki 
ir ten apsikrikštijo. 

Dabar net Maskvoje kartais gali
ma pamatyti mergaites, nešiojan
čias kryželius ant kaklo. Paklaus-! 
tos, kodėl tai daro, jos tvirtina, 
kad tai daroma be sąryšio su tikė- i 
jimu į Dievą. "Gal būt, bet kodėl \ 
tao jos nenešioja mažo auksinio! 
kūjo ir priekalo ant kaklo." klau
sia P. Grose. 

šio meto tebemaiš taujant i stu
dentija, tačiau ją pakenčia, kaip 
neišvengiamą blogį. 

Šiais metais daug kur pasi
reiškė s tudentų neramumai . Stu 
dentai kovoja prieš profesorius, 
vyresniuosius, tėvus, bet svar
biausias jų ta ik inys reikala-

Spaudoj ir gyrenime 

ATEISTAS VILNIAUS BAŽNYČIOJE 

J. Daugi. I v imas laisvės. Alžyre, Berlyne, 
Tarp prez. Johnsono ir jo žmonos stovi Paragvajaus prez Alfredo 
Stroessner, lankęsis pora dienu Washington«> 

darbų. Valdjba sugyveno ir 
dirbo gražiai ir vieningai. Apie 
iždo stovį pranešimą padarė ižd. 
J. Švedas, kontrolės kom. vardu 
inž. K. Dočkus, švietimo kom. 
J. Masilionis, iš kurio pranešimo 
paaiškėjo kad lituanistinėse mo
kyklose yra 1.600 mokinių ir 130 
mokytojų. Pasauliečių teisėms 
apsaugoti Lietuvių Šv. Kazimie
ro kap. komiteto vardu praneši
mą padarė A. Regis. Suvaž ;avi
mas patvirtino tolimesnę to ko
miteto veiklą. 

JAV LB pirm. inž. Br. Nainys 
supažindino suvažiavimo narius 
su c. v atliktais ir būs mais 
darbais. Tiek c. v. pirm t <k 
daugumas kalbėtojų išreiškė 
padėką Chicagos apygardos 

! valdybai už tikrai labai gerai at
liktą darbą. J. Krutulienė. kal
bėjo apie priešmokyklinį vaikų 
auklėjimą. D. Velička sve ;kino 
Pedagoginio Lituanistikos insti
tuto vardu ir dėkojo už talką L. 
Bendruomenei. LF reikalus nu
švietė LF vaki. pirm. dr, A 
Razma. Sveikinimo ž^di tarė ir 
LB taryb. pirm. J. Kapočius, 
atsitiktinai lankęsis Chicagoje ir 
ta proga atvykęs j suvažiavimą 

Naujoji vaklyba 

Suvažiavime dalyvavo iš 13 
apylinkių 135 asmenys ir nema
ža svečių. J naują valdybą buvo 
nubalsuota rinkti 7 asmenys. 
Išrinkta J. Smieliauskienė, St. 
lngaunis, D. šukelis, A. Būga, 
S. Jonynienė, K. Avižionis ir A. 
Juškevičius. Rev. komisijon: inž. 
K. Dočkus, inž. Vyt. Garvyd :s ir 

(Nukelta į 8 psl.) 

Plačiai skaitomas dienraštis 
"New York Times", kuris kartais 
aet pakaltinamas neatsargiu pa
lankumu raudoniesiems, išleido 
knygą: "The Soviet Union: The 
Fifty Years". Veikalas sudarytas 
eilės specialistų. P. Grose rašo a-
pie Dievą ir komunizmą. Pažymi, 
kad Sovietų Sąjungoje Bainyeio3 
verčiamo? duoti sąrašus pakrikšty 
tųjų. sutuoktųjų. Tie sąrašai pa
naudojami tam, kad sustiprintų 
antireliginę propagandą tose šei
mose 

Pravda". Tas Kelt, ateizmo propag '• 
torius, rašo: "Mes vėl save užliū
liuojame mintimi, kad daugelis ti
kinčiųjų mūsų krašte paliko Baž
nyčią ir tikėjimą. Bet tai savęs 
pačių apgaudinėjimas. Tik vienas 
dalykas tikras: dideliuose Sovietų į 
Sąjungos teritorijos plotuose nėra 
bažnyčių, nėra kulto skleidėjų. 
Bet yra tikintieji, jeigu ne stačiati
kiai, tai visokių atspalvių sektan 
tai. nes, kaip juk buvo pažymėta, 
užkertant priėjimą prie švento
vių tikintieji nevirsta ateistais. 

Į provoslavų bažnyčios centri-1 Priešingai, tai sustiprina žmonių £ , a u- k a i P b u v o P ^ s }dejes. 

4IDAS TARP DANGORAIŽIU 
Romanas 

O. NENDRĖ 
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— Blogai padarėm, kad fondą likvidavom, nes 

pinigai labai gerą pelną nešė, o dabar šimtais turim 
atiduoti valdžiai! — visą laiką tylėjusi prabyla Klara. 

Marina nieko neatsako, tik atsidūsta. Šį kartą ty
li, kad [omas buvo gerai investavęs pinigus, visos ma
to iš lapelių, nes procentu gavo kiekvienas daug dau-

nius postus jau yra įstatyti raudo- Į linkimą į religiją ir dar priedo ap-
nosios valdžios pataikūnai, kurie Į kartina jų širdis". 
važinėja dailiais limuzinais ir tu
ri ištaigingas vilas, išpuoštas gau 
šiais ireno turtais. Bet kunigai vai 
džios leidimo neturi teisės atliki
nėti jokių apeigų namuose ar ka
pinėse. Todėl, jei ligonis šauktų
si kuniį.0 1 ligoninę, yra pavojus, 
kad šis atėjęs gali vėliau netekti 
leidimo eiti savo pareigas. 

Minėtas autorius P. Grose sa
vo straipsnyje mini ir Lietuvą. Pa
sakoja, kaip vienas ateistas kėliau 
tojas, atvykęs j Šv. Petro ir Šv. 
Povilo bažnyčią Vilniuje, buvo be 
galo sužavėtas: "Tai buvo taip 
gražu, kad net aš nusiėmiau sa
vo skrybėlę — ne prieš Dievą, 
žinoma, bet prieš žmogų, šitokios 
Dievo panoramos kūrėją". 

Aukščiau minėtame straipsny
je cituojamas pareiškimas G. Kel-

Ateistų pravesti patikrinimai 
parodė, kad kai kuriuose rajonuo
se atlikinėjimas stačiatikių apei
gų po 1950 metų padidėjo du ir 

Nuo tos dienos Marina niekuomet neužsimena lik
viduoto pensijų fondo. 
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Dar pensiniai rūpesčiai nesibaigė, kai iškilęs kitas 

kitas žiūri į mane! — paaiškina Aldona. — Nema
nau, kad man duotu, bet jei norės, tikrai atsisakysiu. 
Jei sąžiningai dirbsiu, bus nustatyta maža kaina, o ta
da neturėčiau čia gyvenimo, — mąsto Aldona: —At
simenu, kaip tokiu atveju dirbdavo Juta. Ji stengda
vosi ištęsti laiką, bet kainos buvo geros ir dabar mote
rys tais setais labai patenkintos, varžosi, kad gautu 
juos. 

Šį kartą niekas neateina su chronometru, kad nu
statytu nauju setų kainą, o iš raštinės atsiunčiamas 
lapelis su tų setų kainomis. Kainos mažesnės, kaip se
nųjų setų kainos, kurios buvo nustatytos prieš 20 me
tų, kai darbininkui buvo mokama žymiai mažiau. 

— Iš kur tokios kainos? — klausia moterys pie
tų pertraukos metu apspitusios Mariną, unijos atstove. 

— iŠ Clevelando atsiuntė. Kompanija ten turi 
centrą! — išdidžiai pareiškia ji. 

— Kompanijos centras jau seniai yra Clevelande. 
o kainas mūsų darbui iš ten tik pirma kartą gauna-

tris kartus. Vienoje centrinės Ru- reikalas moteris išmuša iš normalių vėžių: atsiranda j me. Visada Čia naujiems setams nustatydavo kainas! 
sijos apylinkėje net 60 proc. vai- keletas nauju setų. kurie neturi kainos. 
kų. gimusių 
krikštyti 

1960 m., buvo pa- — |domu, kam duos dirbti, kai norės nustatyti 
I*.mu, kad Sovietų laikraštis k a i n i* < i e m s ^ m s ? - sako Fidelmija Aldonai. - Še-

"Nauka i Religija" netaip seniai n i a u visada duodavo Jutai, nes ji buvo greičiausia, 
įdėjo Teilhard de Chardin filosofi- — Ir dabar duos, kuri dirba greičiausiai, nes taip 
jos aptarimą, pažymėdamas, kad gali nustatyti trumpesnį laiką, kuris reikalingas seto 

pasiuvimui, — atsako Aldona. 
— Man rodos, kad tu labai greitai siuvi, Aldona! 

Tau teks nustatyti kaina! — kalba Fidelmija. 
— Nemanau, kad aš greičiausia! — ramiai gina-

"Mes, ateistai, ir įsitikinę mate 
rialistai galime jj skaityti su susi
domėjimu." 

Taigi, daro išvadą P. Grose, se
nieji administracinių sankcijų ir 
persekiojimo metodai nebuvo veik si Aldona. — O jei norėtų, kad aš dirbčiau, tai tik-

— Ar skambinai unijai? — klausia jos choru. 
— Skambinau! — be entuziazmo atsako Marina. 
Sakei, kad visos esame nepatenkintos naujai nu

statytomis kainomis? 
— Sakiau. 
— Ką unija mano daryti? 
— Hnija nieko negalinti daryti, ji pasakys kom

panijai, kad moterys kainomk nepatenkintos ir atsa
kymą man pasakys. 

— Kada? 
— Šiandien! 
Moterys apsiramina. Jos laukia, kokį atsakymą 

duos kompanija. Prieš pat darbo pabaigą Marina iš
kviečiama j raštinę. Darbininkės jos nesulaukia iki dar
bo pabaigos. Ji posėdžiauja. 

Kitą rytą visos susidomėjusios laukia pasirodant 
Marinos, kokias naujienas iš jos išgirs. 

Marina atvvksta pavėlavusi, jau visos moterys sė
di prie savo masinu. Marina nieko nekalba, tik sku
ba prie savo darbo. 

— Blogas Žinias atnešė Marina'. — sako Mari
ja, priėjusi prie Aldonos. 

— Ar tau ji sakė? — nustojusi dirbti klausia ją 
Aldona. 

— Ne, nesakė. Tik būtų neiškentusi moterims pa
sakyti, kokia unija gera, kaip gabiai gina darbininkų 
3 — 
reikalus, o dabar tyli, taigi nieko nepadarė kainų 
sutvarkymui. 

smingi prieš Religiją Rusijoje. Ti
kėjimas juos visas pergyveno. Pa
ti Sovietų inteligentija, išsilaisvi-

to, 1#65 ar. rugp. m*ae«r i**P»as- Į misi i* Stalino ideologinių apribo-
dintas laikrašty "Konuomotekaja1 jimų, pradėjo dairytis įkvėpimo 

rai nesutiksiu. Priversti niekas negali! — tvirtai sako 
I Aldona. 

— Kodėl tu nenori? — domisi Fidelmija. 
Dėl to, kad man nesmagu, kai aš dirbu, o apspinta ją 

— laikai keičiasi! — teištaria tyliai Marina. 
— Mes visada galėjome skųstis unijai, jei būda

vome nepatenkintos kaina, — sako Klara. — Marina, 
tu turi pasakyti unijai, kad kainomis moterys nepa
tenkintos! 

— Gerai, pasakysiu, gal unija sutvarkys! — pri
žada Marina taikiai. 

Praeina keletas dienu, moterys, nesulaukusios jo
kių žinių, kreipiasi į Mariną. 

— Marina, kaip stovi mūsų kainu reikalai? —Į . , . . . . . . . . . . „. 
Amata kalba už visas. ~ M a n a u : . ^ t e , S , n * a ' f W o ^ ."*? J , e k ^ ^ ' 

v , , . , .. . . . -. 1. tame Manna, 1 tikrai taip butų padariusi, kaip tu sa-
— Kol kas nieko man unija neatsakė, š iandien, . . . . » , , K „ , , . . ". 

^ . . , , , , . - - - . . . » . . ; kai, — sutinka Aldona, — Palauksime, vistiek turės 
grįžusi is darbo, skambinsiu!—atsako j ai Marina. , . 

H\XĄ rytą Marina vos įžengia pro duris, moterys 1 ^ 
t f ius daugiau 1 

i 



Mūsų kolonijose 
;eport, Conn. Bridg< 

Vasario 16 minėjimas prasi- I 
dėjo su 11 vai. pamaldomis. , 
Pr ieš pamaldas . Bridgeporto 
vyskupą. W. Cur t i s , atlydėjo į 
bažnyčią bažnyt inė procesija, 
moterys taut inia is rūbais pasi- . 
puošę ir Vasar io 16 rengti ko-1 
mitetas. Šv. Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė kun. klebo
nas P- P ranckus ir vyskupas 
W. Curtis. 

Po pietų 3 vai. minėjimą at i - ! 
darė ir j am pirmininkavo L. B. 
pirm. A. Mitkus. Minėjimas bu
vo pradėtas kun. P . Pranckaus 
malda. Po to programą užpil
dė kalbos U.S. kongresmano 
D. Irwin, mero H. Curran ir A. 
Miluko. Kalbas sekė Nepriklau
somybės ak to skai tymas ir me
ninė programa. 

Bažnyčioj savo pamoksle ku
nigas P. P r anckus kvietė visus 
melstis už Lietuvą ir lietuvius, 
o ypatingai už iš tremtuosius ir 
kenčiančius už savo tėvynę. Jis 
priminė, kad mes nenurimsim 
iki nebus mūsų Lietuva laisva. 
O mes tos laisvės verti ka ip ir 
kiekviena t a u t a : tuo labiau, ka
dangi t a laisvė iš mūsų buvo 
per prievartą a t imta . 

Klebono pamokslą papildė 
vyskupas W. Curtis . Vyskupas 
pradėjo palygindamas lietuvių 
istoriją su žydų ir ten įžvelgė 
panašumą. Žydų t au ta turėjo 
didelę paskirtį . Mes nežinom 
Dievo planuose paskirt ies lietu
vių tautai . J i s baigė prašyda
mas , kad Dievas laimintų lie
tuvių t au tą ir lengvintų jos 
vargus . 

KNYGŲ IŠPARDAVIMO MĖNUO 
Š. M. KOVO 18 — BALANDŽIO 18 IMTINAI 

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

Papigintas knygas galima pirkti "Drauge" arba užsakyti paštu, 
kartu prisiunčiant ir pinigus už jas-

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5'.! taksų. 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street Chicago, 111. 60629 

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

TIKYBINIAI RASTAI 

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

Mišios, jų esmė, 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 

ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO - MATULEVI
ČIAUS UŽRAŠAI. Tėvų Marijonų leidinys, 1953 m. 
220 pusi. Kietais viršeliais $2.50 $1.90 

AUŠROS VARTAI. Kun. J. Prunskis. 1949 m. Minkšti 
viršeliai, 40 pusi $040 $0.30 

DIDŽIOJI PADĖJĖJA, Dr. A. Maceina, švč. Mergelės Ma
rijos būties ir veiklos apmastymas. Išleido prel. Pr. 
M. Juras, Putnam, Conn., 1958 m. 234 psl $3.00 $2.25 

DIEVAS IR ŽMOGUS. Prel. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. 
Aleksa, Išleido Prel. K. Vasys, Roma, 1953 m. Di 
delio formato, 518 pusi $500 $3.75 

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

ENCIKLIKA, Popiežiaus Leono XIII, 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. 

«K£LBK ŽODĮ, pamoksliukai seKmadieniams ir privalo
moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršelis 
oail. T. Valius. Išleido Immaculata Press, Putnam, 
Vron.. 1957 m. 150 pusi $2.00 

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

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

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 

TĖVAS PUUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Ku
nigų Marijonų Seminarijos leidinys, 1955 m. 152 psl. $2.00 

TRISDEŠIMT MEILES ŽODŽIŲ. Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Gyvenimo temomis Kristaus dvasioje. Kny
ga turi įžangą ir 30 skyrių. Tinka birželio mėnesiui, 
kuris skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui, bet įdo
mi skaityti ir kitu laiku. Liet. Knygos Klubo leidi
nys. 1957 m. 168 pusi - - - $1.50 

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

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

$1.50 

$2.25 

$0.75 

S0.2C 

$1.50 

Ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas, 1965 m- To
mas II, knyga 2 (6), minkšt. virš. 244 pusi. . . . . . . $5.00 $3.75 

TU IR JI, Hardy Shilgen, S. J. Išvertė Antanas Bieliū
nas, S. J. Jaunuolio santykiai su mergaite. Tėvų Jė
zuitų leidinys, 1952 m., 212 pusi. $2.00 

VALGIŲ GAMINIMAS. E. Drąsutienė. O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Šližienė Išleido J. Karvelis, 
Chicaga. 546 pusi $7.50 

ŽMONIJOS LIKIMAS SV. JONO APREIŠKIMO KNY
GOJE, Kun. Vyt J. Bagdanevičius, L. Knygos Klu
bo leidinys, 1953 m. 406 pusi. $3.50 

ŽMOGUS BE DIEVO, Dr. Juozo Girniaus. Laimėjęs Aklų 
premiją. Veikalas skirtas ne teisti žmogui be Dievo, 
o jam padėti. 564 pusi. ĮLaisvę fondas, 1964 met. 
Kieti viršeliai ir aplankas $5.50 

$1.50 

$5 50 

$2.65 

$4.13 

GROŽINIAI RAŠTAI 
Buvo Dabar 

$1.10 

$1.50 

$2.25 

ISTORIJA, FILOSOFIJA. MOKSLAI 

Buvo Dabar 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, V. Baravykas 

583 pusi $6.00 
ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA LIETUVIAMS. Išleido 

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

ČIŲ, Simonas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 
1954 m., 362 pusi $400 

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 $9.00 

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

Knyga suskirstyta į 20 skyrių. Vienas iš jų "Fatima > J U O ZAS PAUTIENIUS, Ignas šlapelis, Studija apie me-
ir Rusijos atsivertimas" $3.00 $2.251 __ ._ T 0 «I_ZT_ i.-._.u~ T :»*,.„!.. ;_ ~—i„ 

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, H t. Mąs

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

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, UI 

$4.50 

$2.65 

$3.00 

$0.95 

Salėje p i rmas kalbėjo D . Ir-
win. J is apgailestavo, k a d ne
gali pr is ta ty t i savo rezoliuci
jos teksto. P o t o jis pažvelgė 
j JAV politiką, kur i suformavo 
visą pokar inę pasaulinę situa
ciją. Šią politiką jis nubrėžė 
sekančiais žodžiais: "Nepaisant, 
kad JAV visada buvo užtarėjos 
naujai a ts ikūrusių valstybių po 
I Pas . karo, į skai tant ir Lietu
vą, Jal tos, Po t sdamo ir kituose 
susitarimuose, j a s perleidom 
Sovietų Sąjungai. Geriau pasa
kius, pardavėm komunizmo ver
gijai Rytų Europos t a u t a s ir 
jų krauju iškovotas laisves. To 
neapdairumo ir nepramatymo 
pasėkoje mes pa tys brangiai 
apmokame savo sūnų krauju 
Tolimuose Rytuose ir daugely 
kitų vietų. Toliau jis nurodė ke
lią kaip tu rė tų būt i laisvinamos 
pavergtos t au tos . "Man rodos, 
kad būtų p a t s laikas, kad mū
sų vyriausybė, tarpininkaujant į 
Jungt inėms Tautoms, turėtų pri I 
versti sovietus išvesti savo ka
rines pa jėgas iš užgrobtų kraš
tų, kad tie kraš ta i gaištų išsi
rinkti sau demokrat ines vyriau
sybes. Kol to nėra, JAV ir to
liau nepripažins, kaip ii iki šiol 
nepripažino, brutalia jėga ir ap
gaule pri jungimą tų valstybių 
prie Sovietų Sąjungos". Baig
damas kongresmacai-. nurodė 
savo planus tau tų laisvinimui, 
kuriuos suformulavo j siu -s žo
džius: "Ta linkme aš stengsiuos j 
palenkti kongresą. Žinau, kad 
daugelis mano draugų kongres- j 
manų pr i t a r s man kartu ir jums I 
ir padės tai įvykdyti". 

Būkite žibintų nešėjais 
Sekantis kalbėtoms meras 

Hugh C. Curran . prisiminė .«a- j 
vo jaunys tę Bridgeporte. kada ; 
jis. mažas būdamas, bėgiojo po ; 
"South E n d " — lietuvių apgy- j 
ventą miesto dal ; "Lietuviai ; 

tais laikais šiai gražiausiai mie-
sto daliai davė dHelį indėlį, ku
ris prisidėjo prie miesto plėti- į 
mosi. Jie ir t ada buvo lyg drą- Į 
sūs žibintu nešėjai tamsoje. Jie ; 
y ra tokie ir šiandien. Linkiu. Į 
kad būtumėte visada tu žibint'j i 
nešėjais ir. kad jūsų tėvų žemė 
a tgautų laisve kuria jūs galė
sit džiaugtis ". 

P a s k u t i n e kalbetoias. Alfon- • 
sas Milukas, pasidžiaugė, kad 
visi lietuviai bendradarbiauja 
Lietuvos laisvinimo relnale To
liau tęsė savo kalbd ingių kai- j 
ba nupasakodamas savo per-

(Nukal ta j 7 pusi.) 

tomas. Velykinis laikotarpis iki žolines, kun. dr. J 
Vaitkevičius, MIC., 622 pusi $5.0$ 

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

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

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

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

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

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

MARIJA MUMS KALBA, Kun. J. Kuzmickis. Knygoje 
yra aprašytos 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 

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

I MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, 
Liet. Spaudos Draugija. 128 pusi $1.00 

! MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Kun. J. Vaiš
nora, MIC. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
leidinys. Roma, 1958 m. Didesnio formato. 445 pusi. 
Knyga yra padalinta į 2 dalis. I-je dalyje: Litur
ginis Marijos garbinimas, Bendruomeninis Marijos 
garbinimas ir Liaudies pamaldumas į Mariją. II-oje 
dalyje: Marijos Vardo bažnyčios. Stebuklingieji Ma
rijos paveikslai ir Marijos šventovės Lietuvoje, ku
rių yra paduota net 52 vietoves $5 00 

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

į MEILES UGNIS. Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. Spau
dė "Draugo" spaustuve 1961 m. 360 pusi $4.00 

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

MOTINA GAILESTINGOJI, kun. dr. Juozas Prunskis. 
Knygoje yra 31 skyrius, pritaikytas kiekvienai ge
gužes mėnesio dienai. Pabaigoje yra Švč. Mergelės 
Marijos Litanija ir kitos reikalingos maldos. Liet. 
Knvvos Klubo leidinys, 1957 m.. 117 pusi $130 

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

PASISEKIMO PASLAPTIS, Dom. J. B. Chautard. O.C.R. 
Knygelė turi dar ir antrą pavadinimą — Melskis ir 
apaštalauk. Iš prancūzų kalbos išvertė Kauno Met
ropolijos Kunigų Seminarijos Maldos Apaštalavimo 
Būrelis. 1938 m. 186 pusi. Minkštais viršeliais $0.50 

PAŽVELKIME J MARIJĄ. Prel. Dr. F. Bartkus. Lietuvių 
Saleziečių leidinys, Roma, 1954 m. 260 pusi., kie
tais viršeliais. Kaina $2.00 

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

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ, Prel. P. 
M. Juras, 1927 m.. 112 pusi $1.00 

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

SAULES GIESMĖ. Antanas Maceina, šventasis Pran 
iškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauk
lys. Išleido prel. Pr. M. Juras. 1954 m. 454 pusi. 
Kietais viršel. ir aplanku Telesf Valiaus. Laimėjęs 
1952 m "Aidų" mokslo premija Kiet. virš $5.00 
Minkštais viršeliais $3.00 

$3.75 

$3.75 

$2.25 

$2.25 

i 

$5.00 

$3.50 

$3.50 : 

i 
i 

$1.10 

$0.301 

$1.50 

$0.95 

$0.75 

ną ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų 
kalbomis. Virš 20 J. Pautieniaus pieštų paveikslų. 
Didelio formato. Teksto 87 pusi. L. Knygų Klubo 
leidinys, 1955 m Kieti drobiniai viršeliai $5.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

MANO ATSIMINIMAI. Dr. V. Tumėnienė - Mingilaitė, 
V. D. Ur>-to vaikų ligų profesorė. Cia yra aprašytas 
jos asmeniškas gyvenimas ir jos profesine veikla 
kaip gydytojos ir profesorės. Išleista 1957 m. 175 
puslapių. $2.50 

MANO PASAULĖŽICRA, 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 

MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS. P Maldei-
kis Atspaudas iš L.K M Akademijos Metraščio II to
mo 1966. 142 pusi. minkšti viršeliai $250 

NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva. M.I.C. Tėvų Ma-
$3.001 rijonų 50 metų veikla Amerikoje. Spaudė Draugo 

spaustuvė, 1964 m. Minkšti viršeliai, 351 pusi $3.50 
NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, 111. su žemė-

$0.40 lapiais, 237 pusi. $2.50 
; NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. R. Skipitis. 

$3.00 < Atsiminimai. 1918 - 1926 m. Lietuvos gyvenimo 
I vaizdai ir įvykių aprašymas. Išleido knygų leidykla 

$1.10 TVrra 1961 m. 440 pusi. Kieti viršeliai $5.00 
PADANGIŲ KELIAI. Kun. Pr. Vaseris. Turinys: Padan

gių mechanika, planetos ir žvaigždės. Autoriaus lei
dinys 1962 m. Australijoje. Minkšti viršeliai. 74 pusi. $1.30 

$1.00 PANEVĖŽYS. Redagavo Juozas Masilionis ir redakc. ko
misija. Monografija. Išleido Panevėžiečių Klubas, tal
kininkaujant Liet. Knygos Klubui. Knygoje daug 
įdomių geografinių ir istorinių žinių apie miestą ir 

$1.10 plačiąsias apylinkes. Gausiai iliustruota, 432 pusi., 
minkšt. virš $6.50 

RAUDONASIS SIAUBAS. Sabik-Vogulov. Vertė A. V.. 
išleido 1953 m. "Dobilas". 103 pusi $1.25 

$0.40 : RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE. Alf Šeš-
plaukis Atspaudas iš K. M. Akademijas Metraščio 
III t. 133-220 psl $200 

SCNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton Sheen, išvertė 
Kun. J. Karalius, išleido L. Knvgos Klubas. 1952 m. 
174 pusi $2.00 

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 j vieną knygą. I tomo knygos sudaro 659 psl. 
minkšti viršeliai 
Atskiros knygos 

TAUTOS PRAEITIS. Redaktorius J. Damauskas. Istorijos 
ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. 1964 m. 

^Tomas II knyga 1(5). Minkšti virš., 108 pusi $5.00 

$3.75 

$0.75 

U 

$1.50 

$0.75 

$3.75 

$2.65 

$4.50 

$6.40 

$1.50; 

$2.65' 
$3.00; 

$075! 

$0.75 

$3 75 
$2 25 I TAUTOS PRAEITIS Redaktorius J Damauskas Istorijos 

AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. Eilėraščiai. 
Liet. Knygn Klubo leidinys, 1956 m., 70 pusi. $1-00 $0.75 

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Mykolaitis Putinas. 3-jų dalių ro
manas vienoje knygoje. Kieti viršeliai $6.00 $4.50 

AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vi
lainis. Nemuno leidinys, 1953 m. 166 psl 52-00 $1.50 

ANNA KARENTNA, I ir n tomas, L. N. Tolstojus. Ver
tė Pr. Povilaitis, 1954 m. 440 pusi $4-00 $3.00 

ANNA KARENTNA, m ir IV tomas. L. N. Tolstojus. 
Vertė Pr Povilaitis. 1954 m. 384 pusi. $3.75 $2.80 

ANT RIBOS, R. Spalis, Apysakos. Tremties leidinys. 
1954 m 484 pusi. Kietais viršeliais $5.00 $3.75 

APIE LAIKĄ IR ŽMONES, Jonas Aistis, Terros leidi
nys. 1954 m. 252 pusi. Kietais viršeliais $3.00 $2.25 

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkis. Romanas, išleistas 1955 
m., 468 pusi. Kieti viršeliai $4.00 $3.00 

AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno 
leidinys. 1954 m. 84 pusi. Didelio formato : . . . $1.00 $0.75 

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai, 1980-
1952. Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.25 $0.95 

AUKSO ŽĄSIS, Birutė Pūkelevičiūtė Pasakiška trijų 
veiksmų komedija. Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys 1965, 159 pusi., minkšti viršeliai $200 $1.50 

AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS. Ieva Simonaitytė, 
3-čias leidinys. Baltija, Toronto, Ont., Canada.1952 
m. 432 pusi. I . . : . . . $3.50 $2.65 

BARABAS. ?ear Yagerkvist, vertė Stasys Vainoras. 
Terros leidinys, Chicago. 1952 m. 212 pusi. $2.25 $1.70 

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenknai. "Lai
ko" leidinys, 1955 m. Buenos Aires, 215 pusi. . . . ^ . . $2.00 $1.50 

BROLIAI DOMEIKOS. Liudas Dovydėnas. Terros leidi
nys, Chicago, 1952 m. 260 pusi $2.50 $1.90 

DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas. A, 
Baronas, 1952 m. Chicago, Tll., 260 pusL .Q £ . . . $1.25 $0.95 

DEVYNIOS BALADES. K. Bradūnas. Poezija. 141 pusi. $2.00 $150 
CEZARIS, Mirko Jelusič. Vertė A. K. Puida. Terros leidi

nys, 3 tomai. Chicago, 1955 m. Kiekvienas tomas po $2.00 $1.50 
GELEŽINIAI ŽTEDAL Antanas Venys. Eilėraščių rin

kinys. Nemuno leidinys. 1955 m. 64 pusi. . . . . . . . . $1.00 $0.75 
GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. lietuvių 

Knygų Klubo leidinys, 1954 m. 218 pnsL . . . . $2.00 $1.50 
GIEDRA VISAD GRĮŽTA, Kaz. Barėnas. Tremtis 1953 m. 

215 psl. Kietais viršeliais $300 $2.25 
GIESME APIE GEDIMINĄ. Balys Sruoga, Iliustravo 

Vikt. Petravičius. Terros leidinys, Chicago, 1952 m. 
Didelio formato. Knyga gražiam jaunimėliui • $2.00 $1.50 

GIMDYTOJA, Francois Mauriac, Prancūzų Akad. narys 
Nobelio premijos laureatas. Vertė A. Vaičiulaitis. 
Terros leidinys, 133 pusi .$1 .75 $155 

GINTARO TAKAIS. J. Narūne. Lietuvos vaizdai eflėraš- • 
čiuose. Knygoje daug iliustracijų bei Lietuvoe vaiz
dų. 64 pusi $L80 $1-30 

GINTARINIAI VARTAI, legeridariuio pobūdžio novelių 
rinkinys. Nelė MazaJaitė, 1952 m., L. Knygos Klu
bas, Chicago, ni. 248 pusi. $2.0C $150 

GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertas. Auto
rius piešdamas margą didmiesčio gyvenimą, ryš
kiais brūkšniais parodo jo tikrovę su visomis gero
mis ir blogomis savybėmis. Lietuviškos Knygos Klu
bo leidinys 1964 m Minkšti viršeliai 242 psL $2.50 $1.90 

GYVENIMO VINGIAIS I, Dr. P. Kalvaitytė - Karvehenė. 
Autobiografiniai atsiminimai. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1963 m Minkšti virš. 360 pusi. . . $350 $25$ 

ITALIJOS VAIZDAI, A. Vaičiulaitis, 1949 m. Premijuo
tas leidinys. "Lux", 94 pusi ,»•.. $0.70 $05?" 

ĮLŪŽĘ TILTAI. Pranas Naujokaitis. Romanas. "Nidos", 
klubo leidinys, 1961 m. Minkšti viršeliai, 194 psl. $2.50 $190 

JŪRININKO STNBADO NUOTYKIAI, kaip jie surašyti 
knygoje Tūkstantis ir viena naktis. Terros leidinys, 
1956 m. Didelio formato, iliustruota, 112 pusi $2.00 $150 

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Ne-
veravičius. I-mas tomas. Išleido "Nemunas". 352 ' 
pusi. $3.00 $2.25 

KADUECIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Neve-
ravičius, II-as tomas, 383 pusi. Išleido "Nemunas" $3.00 $2.25 

$2.25 Į KAIMIEČIAI — Pavasaris. UI tomas. Vertė Neveravi-
čius, 392 pusi. Išleido "Nemunas" . . . . $ 3 . 5 0 $2.65 

KAIMIEČIAI — Vasara, IV tomas. Vertė F. Neveravi-
čius, 392 pusL Išleido "Nemunas" $3.50 $2.65 

KALNŲ GIESME, Vacys Kavaliūnas, "Draugo" 12-jo 
konkurso premijuotas romanas. l i e t . Knygos Klubo 
leidinys 1963. 201 pusi $2.50 $1 JO 

$265 KARKLUPENUOSE. Albinas Baranauskas. Lietuviškos 
knygos klubo leidinys. 1965 m. minkšti virš $250 $1.90 

$1.90 KAROLIAI, Guy De Maupassant. Novelės. 278 pusi. N $250 $1.90 
KATRYNA. Sally Salminen. Romanas. B originalo ver

tė M. Mikaliūnas. Terros leidinys 1962 m. Kieti virš. 
291 pusi $5.00 $3.75 

KOLOMBĄ, romanas, Prosper Merimee. Vertė Ant. Va
liukėnas. Terros leidinys. 1953 m. 221 pusi $2.25 $1.70 

KON-TTKI. Thor Heyerdel. Iš norvegų kalbos vertė Sta
sys Vainoras. Terros leidinys, 1954 m. 416 pusi. . . $3.75 $2.80 

LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikus. Romanas, 1954 
m. 242 pusi $2.50 $1.90 

LIEPTAI IR BEDUGNES. Aloyzas Baronas. "Draugo" 
premijuotas romanas 1962 m. 297 pusL $3 00 $2.25 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Redagavo 
Bernardas Brazdžionis. I dalis. 49 autorių kūriniai. 
Liet. Knygos Klubo leidinys. 607 pusi. 1957 m. . . $7.00 $5-25 

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

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J. Aistis 
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų ku
rinių. 110 paveikslų, gražus kieti audeklo viršeliai, 
1952 m. l iet . Knygos Klubas. Chicago, Ui 832 pusi. $6.00 $450 

LIKIMO ŽAISMAS. Henrikas Lukaševičius. Romanas. 
L. Knygos Klubo leidinys. 1953 m. 232 OTSI $250 $L90 

LUKŠIUJAI, Antanas Giedrius. Tai autoriaus gimto
jo kaimo istorija. Cia sunku atskirti, kur baigia
si realybė ir prasideda pasaka. 231 r»l $250 $190 

LCZIAI. Jeronimas Ignatonis. Romanas. Autorius prieš 
skaitytojo akis pastato naują žmogų, praėjusio karo 
išdavų išmestą u i įprastosios ribos ir nejaukiai išgy
venantį dvasinį lūžį. Išleido Lietuv. Knygos Klubas 
1963 m. Minkšti viršeliai 301 pusi $300 $2.25 

$3.75 j LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis, Terros leidinys. 
1954 m. 180 pusi $2.50 $1.90 

$150 

$1.90 

$2.65 

$190 

$3.75 

$1.00 

$4.90 

$0.95 

n 50! 

$1.50: 

$10.00 $7.50 
$3.00 $2.25 j 



(Tęsinys iš 4-to pusi.) 
MARIJOS ŽEME, lietuvių poetų Marijos eilių vainikas. 

Paruošė A. Tycuolis 23 autorių rinkin| apie Mariją. 
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršeliai, 63 pusL 
Į 2 » m. $1.00 $0.75 

MARTYNAS FIERRO, autorius Jose Hernandez, išvertė 
Antanas Vilutis. ši populiari didžbjo argentiniečio 
epiko poema yra išversta į keletą Europos kalbų. 
CSa tos poemos I dal. ir yra vertimas į lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, "Laiko" spaustuvėje, 
1958 m. 82 pusi $1.50 $l . io 

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

MĖNESIENA, Aloyzas Baronas, romanas. Viršeli pie^e 
dail. Jonas Pilipauskas, išleido Karvelis. 1957 m., 
202 pusi $2.50 $1.90 

METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. Lyrikos rinktinė. 
Lietuv. Knygos Klubo leidinys. Minkšti viršeliai 
176 pusi $3.00 $2.25 

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

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

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

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

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

NEMUNO SŪNŪS, romanas. Andrius Valuckas, I to
mas, 280 pusi. 1955 m $3.00 $2.25 

NEMUNO SŪNŪS, romanas, Andrius Valuckas, n to
mas, 1956 m. 430 pusi $4.00 $3 00 

NUOŠALIU TAKU, Mykolas Vaitkus. Godos. Vaizdai, 
Svajos. Terros leidinys. 1955 m. lOOpusL $2.00 $1.50 

NUO IMSRĖS IKI ORINOKO, misijonieriaus įspūdžiai, 
keliones, pergyvenimai ivairuiuose pasaulio kraštuo
se, kua. Ant. Sabaliauskas, II iliustruota laida. Kiet-
viršeliais $2.00 $1.50 

NUSIDĖJĖLE, Karolė Pažėraitė, apysaka, D laida, iš-

MŪŠI KOLONIJOSE 
Phoenix, Arizona 
LIETUVOS N E P R I K L A l ' S O -

MYBfiS J U B I L I E J I N I S 
MINĖJIMAS 

Vasario 25 d. apie 2 vai. p . p . 
į lietuvių klubo salę gausiai su 

ir jo apylinkėse gyveną lietu
viai, bet ir iš kitur atvykę mū
sų tautiečiai, kurie tuo metu 

į poilsiavo saulėtoj Arizonos pa
dangėj. 

Skoningai, tautiniais moty-

TOMAS NTPERNADIS. August Gaiht, vertė H. K., Ter
ros leidinys, 1952 m. 315 pusL $2.50 $1.90 

TREJOS DEVYNERIOS, Dr. S. AUūnas. Eilėraščiai. Hu
moristine forma kalbama apie mūsų kasdieninius rū
pesčius ir negeroves. Spausdino "Draugo' spaustu
vė 1961 m.. 64 pusi $100 $0.75 

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

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

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

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

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

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

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

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

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. IH tomas, 1957 i BAISUSIS BIRŽELIS. Pranas J. Nauroiestiškis. 3 dramos 
m. 316 pusi. $3.00 $2.25 i veika-lai: Baisusis birželis. Varpine ir šiaurės pa-

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vert: Vikt. Kamantaus- švaistė. Immaculata Press. 1965. Minkšti viršeliai, 
kas. Antras leidimas. Nemuno leidinys. IV tomas. j 238 pual $3.50 $2 65 
1957 m 350 pusi $3.50 $2.651 BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai. 

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 1951 m. išleido J. Baehunas. 128 pusi $1.50 $1.1" 

• darė malonų įspūdį. Stalus puo
šiančios ramunės priminė mū
sų tėvynės laukus, jos žydin
čias pievas. 

Minėjimą trumpu žodžiu ati
darė Phoenix LB pirm. E. Jo-
sen (Jasinskienė). o Jonas Vyš
niauskas gražiai jį pravedė. Pa
skaitą lietuviškai skaitė S. Pet
ravičius. Jis t rumpai nušvietė 

vais išpuošta salė. balti, t rapai - dabartinę Lietuvos padėtj pa
sirinko ne t ik Phoenbc mieste i v * m Juostom padabinti, stalai , brėždamas, kad bolševikų įsi-

_ . 1 galėjimas Lietuvoj ir kituose 
1_ _ i Europos kraštuose vra pasku-

IVAIKCS LEIDIMAI \ . . " , , iSZZ » 
tintojo pasaulinio karo ir pona-

AMBARITA-AMBARELLA. By J. Narūne. Legenda. The Į H t l k p a d a r v t u k i a i d u p a -
story žs a beautiful version of Lithuanian Folklore $1.00 $0.75 ' ™ p o i ' u ų * . ] ų.... . *T-

ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Dan Kuraitis. Ido- I « * » • R a S i n o V l s u s viltingai z.u 
mus Dan Kuraičio anepus geležinės uždangos apra- ' rėti j šviesią mūsų tėvynės a-
šymas. 1959 m., 237 pusi $2.00 $1.50 teitį. Angliškai kalbėjo jaunosios kartos lietuvaitė A. Bsra-

' nauskaitė. Savo gražia kalba 
ATSIMINIMAI, Dan Kuraitis, 1953 m. 208 pusi. $200 $1.50 
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 1944-1964 Prel 

J. B. Končius. Atspausta Draugo spaust. 1966 m.. 
404 psl. Kietais viršeliais $600 $4.50 patraukė klausytojų dėmesį ir 
Minkštais viršeliais $5 00 $3 75 įsigijo jų simpatiją. Lietuvą, 

daugiausia iš tėvų pasakojimų, 

Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. V tomas. 1957 
m., 382 pusi $3.50 $2.65 

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

VIDURNAKČIO VARGONAI. Česlovo 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 

leido Australijos Uetuvis, 1952 m ' . . . $2.00 $1.50 I VIEŠNLA IŠ SIAURĖS, romanas, n dalis. A. Vienuolis. 
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-

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

apybraižos, kritika, kronikos. 430 pusi $500 03 75 
150 psl $100 $0.75 

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

KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ Dr J Prunsk;s 
1950 "Draugas". 46 pusi $0 20 

KELIAS Į PASISEKB1Ą, J. Grabau-Grabauskas. New 

ji pažįsta kaip labai gražų kraš
tą su garbinga jos praeitimi, o 
žmones — su jais bendrauda
ma. Ji, būdama mokytoja, gra
žiai reprezentuoja savo tauta, 
amerikiečių tarpe. 

Baigiantis minėjimui sugie
dotas Tautos himnas. 

LB pirm. E. Jasinskienės ir 
klubo pirmininko V. Muzoraičio 
rūpesčiu buvo gauta Arizonos 

$015 gubernatoriaus • proklamacija. 
j leidimas iškelti mūsų trispalvę 

$1.10 

Terros leidinys. 1957 m., 333 pusi $3.00 $2.25! York. 1953 m. Gražaus elgesio vadovėlis, 144 pusi. $2.00 $1.50 Į prie gubernatoriaus rūmų ir 
VYNUOGĖS IR KAKTUSAI. Julija švabaitė. Poezija. I KIŠENINIS LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR ANGLIS- Į Lietuvos vardas išearsintas a-

Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1963 m. Minkšti KAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNĖLIS Nurodomas žo- ! . . . -. , . 
mas 302 pusi $300 $225; viršeliai. 96 pusi $2.00 $1.50. ^ . tonmoc R>tn,r„0 n«ji, l ti v;50n,-i„ A*int5n t-.iu.n ! l l l ' n K " r ; l » -paaUoj 
n-ras tomas 256 pusi. $2.50 $1.90 

$2.25 m-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 PRCSŲ 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. Orintaitė. Jaunamartės Takas. 
Romanas. Nemuno n leidimas 1955 m.. 180 pusi. . . $2.00 $1.50 

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, nove
les. 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.. 

$1.50 

$1.50 

džių tarimas Patogus nešioti kišenėje Minkšti kalen 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS, Balys Sruoga. Terros leidinys, k o r o viršeliai. 221 pusi Kaina $200 SI 50 Programai pasibaigus OJVO 

1954 m., 206 pusi $2.50 $1.90 j LAISVĖS MEDIS, Anatolijus Kairys, 4-rių veiksmų is- į pasivaišinta. Čia daugiausia rū-
ŽEMAICIŲ ŽEMĖJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje, torinė drama. "Nemuno leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.00 $0 .75 į p e s c i o įr darbo įdėįo mūsų darb 

A. Vilainis, 1952 m., Chicago, 111., 132 pusi $1.50 $1.10 Į LIETUVA EUROPOS NUGALĖTOJA. Alg. Gustaitis. Iš- i *jį~g seimininkė \f I *'; >nė 
ŽEMfi DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. ieįdo "Lietuvių Dienos" 1961 m. 80 iliustr.. 38 pusi. $2.50 $1.90 " " . j ; , , 

Terros leidinys. 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos j LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS, Vilius Pėterai- Minėjimo metu buvo renka-
raidės. I tomas. 455 pusi $4.50 $3.40 j tis. II laida. Liet. Knygos Klubas. 1960 $7 00 $5.25 mos aukos. Gražią auką (100 ŽEMĖ DEGA, karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. I I tomas, 410 pusi. $4.50 $3.40 

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

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

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. B. Pesarskas, 
B. Svecevičius. Redagavo Karsavinaitė ir D. Šlapo-
berskis. Žodynas apie 27000 žodžių. Žodynas viduti- , . , . . , .. 

. - . , . .. . » _< 0 „ i «CAA «Q7= garbingas mūsų kolonuos zme-
nio formato, kieti virs. 512 pusi $5.00 $3.75; » 

dol.) paskyrė senosios kartos 
lietuvis Antanas Urbu tis. Šis 

288 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto

jevskis. Verte V. Andriukaitytė. Antaras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. I tomas, 266 pusi $2.50 $1.90 

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

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Po
vilas Gaučys. Knygoje randate net 15 Pietų Ameri
kos valstybių rašytojų gražia kalba išverstas nove
les. Argentinos — 4; Bolivijos — 2; Brazilijos — 6: 
Čilės — 7; Ekvadoro, Hondūras ir Guatemalos po 1: 
Kolumbijos, Kubos ir Salvadoro po 2 noveles: Meksi
kos — 4 novelės; Nikaraguos — 3 novelės, Peru — 5 
novelės; Urugvajaus — 7 novelės; ir Venecuelos — 
4 novelės. Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina 
skaitytoją su autoriais, kurių yra net 41. Perskaitę 
šią knygą būsite jau gerai susipažinę su Pietą Ame
rikos Rašytojais. 1953 m. L. Knvgos 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 ir Pa
saulio dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas dail. Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Klubo 
leidinys. 1951 m. 214 pusi $2.00 $1.50 

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

PLAUK^ MANO LAIVELI. Petras Sagatas. Eilėraš 
čiai. 1982 m. Minkšti virš.. Įlipusi. $2.00 $1.50 

POPIEŽIAUS CĖLESTTNO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. G-
Papitif; vertė dr. P. Mačiulis, 216 pusi. Išleido Liet. 
Knygos Klubas, 1953 m $2.00 $1.50 

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

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

RYTŲ PASAKOS1, Vincas Krėvė. Išleido Terra 1954. 220 
pusi. Minkšt. viri $2.50 $1.90 

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

SAULĖS TAKAS. Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knyg. 
Klubo leidinys. 1954 m $3.50 $2.65 

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

SIDABRINĖS KAMANOS. Kazys Bradūnas. Draugo 

$2.50 $1.90 ! ŽVAIGŽDĖS IR VĖJAI, Aloyzas Baronas, novelės. Ventos 
leidykla. 240 pusi. Pati pirmoji Al. Barono knyga $2.00 $1.50 

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

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

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

MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Dan Kuraitis. 1962 
m. Kelionės į Lietuvą įspūdžiai. Minkšti viršeliai, 
321 psl $300 

KUN. NAVICKAS, kun. dr. Kazimieras Urbanavičius, 

i».č." VAIKU IR JAUNIMO LITERATŪRA ' 

gus giliai išgyvena mūsų tautos 
tragediją, supranta savo tau
tos reikalus ir glėbiais jiems 

$1.25 $0.95 | a u k ( ) j a Aukojo: A. Urbutis 100 
1 dol., E. Josen (Jasinskiene) 25 

$0.40 dol., V. Mozoraitis 15 dol.; po 
| 10 dol.: V. Liubartą, Fel. Mi

lius, A. Rimavičius, J. Šaulys, 
$2.2? J. Wisnowsky; po 5 d<:!.: M. 

1943, Marijonų leidinys, 129 pusi $1.00 $0.7' \ Dambrauskas. J. Domereckas, 

Buvo Dabar 
ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLETVYS. Algirdas 

Gustaitis. Filminis tekstas iš spalvoto kartūno, ka
riame pavaizduoti du Lietuvos kaimo gyventojai: 
berniukas Algis ir šuniukas Šleivys bei ją nuoty
kiai. Išleido "Lietuvių Dienos" 
I dalis — "Kova su gaidžiu". 28 pusi $2.00 $150 
U dalis — "Užpuola bitės", 28 pusJ $2.00 $1.50 

ANDERSENO PASAKOS, 1 4 J. Balčikonio vertimas. 
Nemuno leidinys, 1952 m., Chicagoje, 21? DUSI. . . $2.00 $1.50 

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

BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ Į MENULĮ. D Bindo-
kienė. Pasakos vaikams. 58 pusi $1.50 $1.00 

BIRUTĖS RYTAS. J. Narūne $095 $075 
BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. Ci-

vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys. 
1956 m., 170 pusi $3.00 $2.25 

DEVYNIABROLĖ Lietuvių liaudies pasaka 16 pusi. . . $0.50 $0 40 
DVYNUKES, N. Butkienė, apysakaitės vaikams. J. Kar

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

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

GYVENIMO KELIU — mintys jaunimui. Bronius Zu
meris. Jaunimo literatūros premiją laimėjęs veika
las Saleziečių spaustuvė, 1956 m., 218 pusi $2.00 $1.50 

JAUNIEJI DAIGELIAI. J. Narūne. Knyga skiriama vai
kams. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1960 $130 $1.00 

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

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

LIETUVIŠKOS PASAKOS, n laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos j šiuos skyrius: Gyvulinės pasa
kos — 5: Stebuklingosios pasakos — 30; Novelinės 
pasakos — 5; Realistinės pasakos — 5; Jumoristi
nes pasakos — 5. Gražios dail. A. Vaičaičio iliustra
cijos. Viršelis dail. P. Augiaus. Knyga, kuri patiks ir 
mažiems ir dideliems. Sudarė Dr. Jonas Balys. B-
do Liet. Knygos Klubas, 1951 m.. 230 pusi. $2.50 $1.90 

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

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

RUSSIAS ATTTUDE TOWARD UNION W1TH 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 $100 $0.75 

TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ. Br. Raila. Straipsniai 
lietuvių politikos, visuomenės idėjų klausimais, 
444 pusi $500 $3.75 

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS. Terros leid. Straipsniai-pri-
siminimai: Juliaus Butėno, Mečiaus Mackevičiaus, 
Kazio Škirpos, Andriaus Valucko, Birutės Novickie-
nės. Jono Kardelio, Antano Novickio, Liudo Šmulkš
čio, Jono Bildušo. Juozo Audėno, Juozo Mikuckio. 
Didelio formato, kietais viršeliais. 1954 m. 344 psl. $5.00 $3.75 
Minkštais viršeliais $300 $2.25 

RINKTINĖS MINTYS Juozas Prunskis. "Lietuvių Dienų" 
leidinys 1958 m., 324 pusi., kieti virš $400 $3.00 
Minkšti virš. $3.00 $2.25 

THE BOOK OF OUR PILIGRIMAGE, by Adam Micke-
wicz, translated by J. K. Tautmyla, printed in Chi 

M. Boyevienė, J. Kranauskas. 
M. Lalienė, G. Mieželienė, K. 
Rudaitytė. L. Strikauskas, M. 
Vaičaitienė; po 3 dol.: J. Jak-
sonas, S. Petravičius. Kiti po 
mažiau. 

Viso aukų surinkta 255 dol. 
ir pasiųsta, visos Phoenix lietu
vių kolonijos vardu. Lietuvos 
laisvinimo komitetui. 

Dėka visų lietuvių gražaus 
sutarimo ir nuoširdaus bend
radarbiavimo minėjimas praėjo 
jaukioj ir malonioj nuotaikoj. 

T. Š. 

Kpnosha. Wis . 
UTTANlSTINfcr MOKYKLOJ 

Kenoshos Lituanistinės mo-
cago, 1950, 63 pages $0.75 $0.55 Į kyklos Vasario 16 minėjimas į-

i vyko kovo 2 d. Mokytoja Paukš 
M j5 į telienė atidarė Lietuvos nepri-

; klausomybės minėjimą ir pa-
, kvietė mok. Antaną Milišaus-
I ką pravesti minėjimo progra-

$0.95 m ą -
Milišauskas pakvietė Marytę 

Jaraitę, vietoje invokacijos, pa 

dienraščio poezijos premijuotas eilėraščių rinkinys 
1964 m. Minkšti viršeliai. 94 pusi. $2.00 $1.50 I MANO ŠVILPA. Bale Voveraitė. Eilėraščių knyga, ihust-

SODAS UŽ HORIZONTO. Aloyzas Baronas. Liet. Kny- mota dail. P. Osmoisfcio. Augsburgas, 1949 m. 32 
pusi. 

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

$1.00 $0.75 

$150 $1.10 

gos Klubo leidinys. 1955 m. 252 pusi $2.50 $1.90 
SUTEMOS. J. Narūne Dienoraštiniai posmai. 49 psl SI.50 $1.15 
ŠERKŠNO SIDABRAS. Mykolas Vaitkus. Poezija, Lietu

viškos knygos klubo leidinys. 1965 m. Minkšti virš.. 
86 pusi $1 50 $1.10 NAKTYS KARALLŠKIUOSE, Liudas Dovydėnas. Iliustr. 

ŠULINYS SODYBOJE. Petronėlė Orintaitė. Lyrika.iliust- Vyt. Igno Įdomūs vasaros nuotykių prisiminimai. 
racijos M šileikio. 1950 m, 96 pu^. **-50 $100 1 Terros leidinys. 1955 m.. 168 pusi $2.00 $1.50 

NEKLAUŽADOS. Stasys Džiugas. Eiliuota pasaka ma
žiesiems. VI Stančikaitės spalvotos iliustracijos. Di-

SU2ADETINE, novelės. J. Tininis. Terros leidinys. 1957 
m., 180 pusi $2.00 $1.50 

THE FTRST MARIAN READER (Folktales. legends, and 
short stories translated from the Lithuanian lan-
guage) 1951, Chicago, 96 pages $100 

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 

JUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS, I tomas. A. Merkelis. 
Išleido J. Karvelis 1955 m. Kieti drobės viršeliai, 
398 pusi $6.00 $4.50 Į s a k y t i eilėrašti "Malda". Po 

TREMTINIO PERGYVENmAI, K. Baras, 1942 met. 
"Draugas", 80 pusi $0.75 $0.55 

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

VIŠČIUKŲ CKIS. Anatolijus Kairys Trijų veiksmų saty
rinė komedija Terros leidinys 1965. Kietį viršeliai, 
91 pusi Kaina $3.00 $$.25 

VYTAUTAS THE GREAT - GRAND DUKE OF LITHU-
ANIA. Kan. dr. J. B. Končius. Kruopščiai surinkta 
dokumentuota istorinė medžiaga apie Vytautą Didįjį 
Lietuvos kunigaikštį ir to laikotarpio Lietuvą. Žalgi
rio mūšį ir t. t. Tekste yra nemažai iliustracijų, že
mėlapių ir nurodomi istoriniai šaltiniai, kuriais buvo 
remtasi. Spaudė Franklin Press, Inc. 1964 m. 211 
pusi. Kietais viršeliais $4.00 $3.00 
Minkštais viršeliais $3.00 $22.") 

ŠVENTIEJI AKMENYS. Faustas Kirša. Didaktiniai eilė
raščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Išleido prel. Pr. 
Juras 19*2 m 116 Dusi $2.00 $1 .V> 

ŠVENTOJI LIETUVA lur Savickas Romanas. 248 psl. $3.00 02 25 
ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS Jurgis Gliaudą "Draugo" 

premijuotas romanas 1960 ra. 268 psl $2.50 $1.90 
SVENTADNIENTS UŽ MIESTO. Marius Katiliškis. Nove

lės. Terros leidiny* 1963. Kieti virš. 355 pusL . . . $5.00 $3.75 
TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. P. Kesrunas. 3-jų dalių 

romanas k* bolševik j okupacijos, išleido autorius. 
Chicagoje, !953 m.. 293 pusi $3.00 $2.25 

TEBCNA TARTUM PASAKOJ. l iūne Sutema, Poezija. 
Terros leidinys. 1955 m., 34 eilėraščiai. 54 pusi $14)0 $0.75 

TITNAGO UGNIS. Juozas Kralikauskas. "Draugo" pre-
tijos kūrinys. L K. Khibo leidinys 1962 m., minkšti 
virt. 205 posl $2J» $190 

dėsnio formato, 25 pusi. Kieti spalvoti viršeliai. Sa 
leziečių leidinvs 1958 m $2.00 $1.50 

SNAIGIŲ KARALAITE. J Narūne Kalėdų pasaka 
vaikams $100 $0.75 

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

TRYS SAKALAI. Alfonsas Vambutas. Pasakos ir pa
davimai. Liet Mokytojų S-gos Amerikoje 1957 m. 
premijuotas veikalas. L. K Klubo leidinys 1962 m., 
minkšti virš.. 186 pual $2*00 $L50 

UKEE — VVAGŪU. Ant. Colbachini. SDB. Perrašė Pra
nas Gavėnas. Istorinė apysaka. Saleziečių leidiny*, 
1957 m.. 216 psl.; iliustruota; spalvota; kieti viri. $2.00 $1.5C 

MUZIKA 
JAUNASIS AKORDEONISTAS, Povilas Četkauskas Iš

leido J Karvelis, Chisago, 1958 m 112 psl didelio 
formato Kaina $3 00 $2 25 

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

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

čius. J. Karvelio leidinys 1964 šis L etuviškas Dainynas 
daugiau skiriamas lietuviškam atžalynui, kad jis ge
riau pažintų ir labiau pamiltų gimtąjį kraštą Knyga 
kietais viršeliais, 110 pusi $4 50 $3 00 

TAUTOSAKINES BAGATELES. Fortepijonui. Jonas 
Zdanius Išleido T Karvelis, 1958 m 24 pusi . . . $150 $110 

PAVEIKSLAI VHJGAILfi, legenda. Petronėlė Orintaitė. Iliustruota P. 
Augiaus, 1951 m., 46 pusi. $1.20 $0 801 AUŠROS VARTŲ SVENč P MARUOS PAVEIKSLAS $100 S0.75 į 

maldos pasakė eilėraščių Vita 
Paukštelytė, Nina Jaraitė, San
dra Suduikytė. 

Mokytoja papasakojo kaip 
frontą perėjęs lietuvis senelia 
atnešė žinią Rusijoje esantiems 
lietuviams ir pasakė, kad lie
tuviškas dumblas ant mano ba
tų yra liudininkas, "jog Lietuva 
yra laisva ir nepriklausorra val
stybė". 

Po mokytojos prisiminimų 
deklamavo mokiniai Ramutis 
Pliura. Ramutis Jurevičius, Mar 
tyrias Rakauskas. Rronyte Pliu-
raitė, Antanas Milišauskas. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos him
nu. 

Po programom buvo pravesta 
rinkliava mokinių tarp*1 Altui. 
Buvo surinkta 9.25 dol. ir pini
gai perduoti Kenoshos Alto ka
sininkui J. Petravičiui. 

Po rinkliavos buvo dovanų 
paskirstymas. Plokštele laimė
jo Bronytė Pjiuraitė, o knyga 

! — Jonas Milišauskas. 
AAtaoss 

'• 



DRAUGAS antradienis. 1968 m. kovo mėn. 26 d. 
. • - • 

A. f A. JULIUI VEPŠTUI 
mirus, didžioje skausmo valandoje p. A. VEPŠTIENĘ, 
dukteris DANUTĘ BALcIENC ir LAIMUTĘ VASILIRUS-
KIENC su šeimomis, sūnų VYTAUTĄ su šeima giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Eiena Vabalienė 
Sabina ir Apolinaras Gotceitai su šeima 

Toronto, Ont.. Canada 

M1SCELLANEOUS 

» . • • • • • : • * • • • • • . • . • • • • • • • • . • > • . . • > • • • • • -

D E K O R A V I M A S 
18 VIDAUS IR lt 1 Al KO 

Kilimai ir apmušti baldai u t o m i . 
J . KLDIS. le i . CLiiisule 4-ludC 

C L A S S I F I E D G U I D E 

* SNITMUI Į LIETUvT 
COSMOS E X P R E S S 

i MAI!()I ETTK <.UT PAKO:!, SIKV. 

MISCELLANEUl'S 
. • * • ******* » ************** 

•*-* •>•*-*••>-* *-* * • * * • * • • - • « - • • • • *-* * 

KINOS IK M 'TEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

(ikMpertiftkiiai užiledam naujus Ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar 

Į bas garantuotas 

3 skyriai Cbk-ai;oje: 
2tM»s «i»th St 

A. AB ALI 
L.A l-ri047 

2."»Oi l i»l l i S t . 
3 2 1 2 S<». l l a N l f i i St 

Mokslo draugui 
J U O Z U I G V I L D Ž I U I 

jo tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžią už
uojautą reiškia 

Buvę r.auno 4-tos Valstybines 
Gimnazijos Klases Draugai 

Chicagoje 

M . \VA 5-2TS" I 
M . \VA 5-2T;Ji 
Tel. C A 5-ls«4 

Lietuvių bendrovg, kuri turi teisę 
siuntinius .siusti be tarpininku tiesiai 
savo vardu iš Chicag<os j Lietuvą. 

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis. 

E. ir V. Žukauskai 

KOOK1NG CO. 
arba RO 2-8778 

. • - • » * * * « > « « » « • » » 

Brangiam tėveliui ir uošviui 
A. + A. 

prof. dr. Vincui Kanaukai 
mirus, dukrą RLDONJį ir VIKTORE NAUDŽIUS gi
liai užjaučiame. 

Elzbieta Račiūniene 
Kazimieras Račiūnas 
Irena ir Petras Kazlauskai 
Agne ir Juozas Kižiai 
Vladas Sinkus 
Antanas Pladys 

\Sinc/oirj 
RICHMONDL^l/ SERVICE 
Kampa* Rtctunond ir «3rd Street 

Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicasro Motor 
Club. Nelaimes atveju, skumbinkHe 

GR «-SlS4 arba GR C-3S53 
Sav. — Juozas (Joe) Juraitl> 

• 4- • • 4- • • • « 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus. 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 

Chicago, 111. 60632. Tel. Y A 7-5980 

***************** 
A. ABALL R00FING CO. 

Įsteigta prieš 49 metus. 
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, ri-
nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo
me iš lauko. Taisome mūra—"tuck-
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas. 

LA 1-6047 arba RO 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku. 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metų patyrimas 
Apdraustas perkrausimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois 
-J,"~rinTiTnnnrTTiTnriTT 11 II i ><i • w 

10% — 20% — 30% piRiau mokėsi. 
už aodrauda mio ugnies ir automo
bilio pas 
* B A N K Z A P 0 L I S 

VJOstį We»t »5th Street 
Chicago. Illinoi.-

Tel GA t-8«,54 ir GR 6-433S 

K L A L E » I A T E 

Mūr. 3-ju butų namas turi būt 
parduotas. 3 po 4 kamb. ir 3 kamb 
Pajamų $120. plius butas. Apyl. 
24 ir Hotnan Pilna kaina $9.000. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street, 
LA 1-7038. 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notanatas. 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi ineome Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

MARQUETTE PARKE 
6540 S. >laplewood A ve. 
Naujas 2-jų butų — — » • 

Statybininkas — BE 8-91x5 

PROGOS — OPPORTL'MTIES 

BY OWNER (Retiriag) 
liuilding with or \vithout husiness. 
Kxcell. opportunities for any type of 
business. Building 21xlS9. lot 25x135. 
Ali brick 2 oar garage. A.-1 condition. 

Contact Mr. M. Martin at 
M A R - T O N SHADES & BLINDS 

4540 So. Westem Avenue 
TKL. LA S-K717 

HELP WANTED — VTBA1 

STOCK BOY — F I T L T I M E 
Mušt b* «xperietteed. Steady job, also 
part ume s to % Also part time 
afternooiiN. G«0d starting salary. 
Apply: 

GREIFS CERTIFIED 
935 H. \Vebstar, Chicago. 

Taverna, 2512 W. 63 St. 
Nebrangiai. 

MI 6-9846 — 12 iki 6 p.p. — J o e 

C O N T B A C T O R S 

r 

UlMllllllllllllllllllllIflIlUlllllllilItlIMilSI 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldos ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Plaee, WA 5-8063 
(illlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllliiilii 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
i > H • • • * • • » 12 Lituaisches Ulanenregiment 

(Dvyliktas Lietuvos Ulonų pul
k a s ) , stovėjęs Įsrutyje. Ir Erstes 
Litauisches Feldartillerieregiment 
i P i rmas Lietuvos Artilerijos Pul
k a s ) , taip pat Prūsijos Princo Al- I Kasdien nuo pirmadienio iki penk. 
paskelbti lietuviškoje spaudoje?! tadienio 10 iki n vai. ryto- šešta-
-_ rs.mHinčit. dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
i r vjumonieje. 9 . 3 0 v a , r y t o vakarais pirmadie-

Esu gavęs vokiečių spaudos is- j niais 7 vai. vakaro. 

S0PHIE BARČUS RADI0 

ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kas turite žinių apie 
lietuviškus kariuomenes 

pulkus Prūsijoje? 
Prūsijos lietuviai ištisais šimt

mečiais atliko daug vertingų įna
šų j bendrą lietuvių tautos veik
los lobyną. Betgi mes daugiausia 
juOs prisimename kultūrinėje veik 
loję, steigiant Tvankstės (Kara
liaučiaus) universitetą, leidžiant 
pirmąsias lietuviškas knygas, 
spaudą, steigiant chorus ir t. t. 

Keičiantis Prūsijos okupacijom, 
naikinamos ir nyksta senųjų vie
tinių gyventojų sodybos, miestų I j o r a s Šimkus, dabar gyvenantis 
archyvai, dokumentai. Naikinamos I Detroi te , y r a ta rnavęs lietuvių ar-
proamžines šeimų istorijas turin-1 t i ler is tų pulke Įsrutyje. Turėtų 

APT>RAIDL AGENTŪRA 
Namu. autoniobl 

liu. gyvvbSs, 
sveikatos biznio 

Patogioj- tšaimo j 
kf-jimo valyvo*. 

5 kamb. 17 metų, švari mūr. rezi
dencija prie 72 ir Francisco. $18,700. 

Naujas de luxe 2-jų aukštų mūr. 
Marquette pke. 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos skolai mokgti. 
$74.500. 

Restoranas ir 6 kamb. butas. Mūr. 
prie 69 ir Western. Puiki vieta — 
ceras biznis. Kaina sušnekama. 

Palikimas. 2 butai po o kamb. (3 
mieg.) Mūr. Prie 45 ir Campbell. 
$23,90«. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOMfc TAX — SOTAJRIATAS — 

IMIGRACIJA 
2735 VV. 7ls t St. Tel. 925-6015 

i. BACEVIČIUS j Marquette Parko eentre parduoda-
: mas gerame stovyje 1 aukšto mū-

6455 S. K e t e Ave., PR 8-2233 į į rinis n a m a s . Kaina $18.450.00. Del 
-o—::—,—.._ _.^»..—n — , ^ , . ^ , . . _., : susitarimo skambinti savininkui 

R E A L E S T A T E > 425-4862. Agentai prašomi nesi-

7159 South Maplewood Avenue 
Chicago. niinols 6(>62fl 

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413 

čios šeimos. Stengiamasi kiek dau 
giau ištrinti, numeluoti ten šim
tais metų įsišaknijus} lietuvišku-
mą-prūsiškumą 

karpų su aprašymais apie lietu
viškus dragūnus ir kt . 

Kas žino, a r tuo reikalu y ra me
džiagos knygose? Kokiose? Kas 
galėtų j a s paskolinti ar vertimus 
paskelbt i lietuviškoje spaudoje-
Gal kas tur i nuotraukų iš tų lietu 
viškos kariuomenės dalinių, kari-
ninku ir kareivių? Gal kas y r a tar- L £ 0 , S SINCLAIR S E R V I C E 
navęs kur iame tų pulkų ir gale- ™ A v T K r s 
tų pa rašy t i a ts iminimų? Man pra- _ ^ . t F R A N I K U S 

-f , j , rr u J_„ ; stabdžiai, >ankabos. Transmisiio«.. i 
nešta , kad buvęs Kauno brandma- _ . „ „ J 

Tune-up ir Motoni Remontas 
5759 So. Western Ave. 

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

būti ir daugiau lietuvių, asmenis- j 
kai prisimenančių l ietuviškus pul \ 
kus Prūsi joje . Visų jų atsimini- '"a*"" ĮĮĮĮ 
mai labai pageidaujami, laukiami 9*&^s*:9*iso>^ 

Labai trūksta žinių apie lietuvis kaip istorinė medžiaga 
kus dragūnų pulkus, pradėtus į-
steigti Prūsijoje bene 1717 metais. 

Apie lietuviškus dragūnus Prū
sijoje i Mažojoje Lietuvoje) Lietu
vių Enciklopedija V tomo 163 
psl. tepaskyrė 11 eilučių, nei jo
kios iliustracijos. Teminimas Pir
mas Lietuvos dragūnų pulkas. 

Tuo reikalu man rašęs dr. M. A-
nysas maloniai pranešė, kad buvo 
trys lietuviškų dragūnų pulkai 
Prūsijoje. Vokiškai jie vadinosi: 

Kas apie ta i žinote, malonėkite • 
pa rašy t i , a r spaudoje paskelbti. 

Alg. Gustaitis, 
1207 N. Detroit St.. Hollywood, 

Ligos ir kalbos 

V A L O M I 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame vi«v 
rūšių grindis 

4. BTTBNYS — Tel. RE 7-5168 

O KUR NAMAI! 
6 kamb. mūras. Gazo šildymas, ga

ražas, gražius namas, arti mūsų — 
$20,800. 

7 kamb. mūras. 2 auto garažas, 
arti llarųuette pko.. $16.600. 

5% kamb. ranch, oro vėsinimas, 
karpetai, platus lotas, prie Marąuette 
parko. $26.700. 

Graži rezidencija. 2 aukšto mūr.. 
6 kamb. 1 % vonios, mūr. garažas, ar
ti ofiso. $27,000. 

2 aukšto mūras. 2 po fi?a kamb.. 
1 nauji modernūs butai. 2 auto gara-
1 žas. arti Marquette Park mokyklos — 

$34.000. 
PARDAVIMAS - VALDYM.^ 5 kamb. S-jn miegamųjų. 8 m/Hų 

u „ , . r j modernus mūras. Prie pat parke S5 
ButŲ uuomaviiHae — Ineome Tax. į p l o t a s , a u t o ^ , - ^ 3 . $2^.500. 

Notanatas — Vertimai $12.800 pajamų, gali būti ir dau-
j giau iŠ gražaus apartmentinio 2-jų 
j aukštų mūro Marą. pke Kaina apsi-
I moka per 6^ metu 

Biznio vieta. 2-jų aukštų mūras ant 
kampo. Apie 40 p. žemSs. 2 butai ir 
biznis. 2 aufo garažas. Arti mūsij 
$21.000. 

* butn mūras. Puiki vieta Marą. 
pke. Butai blizga, visur švaru ir nau
ja. $45.000. 

KEAL ESTATE - 1NCOME 1AX 
DKAUDLMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY 
A. LAURAITIS 

*M5 S. Ashland Ave., LA J-8775 
(Currcncy Excbange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas 

NAHį PIRRIMAA -

Heating Contracto 
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rOši'j namo apšildymo 
pečius ir air conditioning bei 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS 2UKAUSKAS 
HKAilNG & SHEET METAX 
1444 S. Western. Chicago ». OL 

Telefonas VI 7-S447 

H E L P WANTETJ — MOTERYS 

E X P E R I E N C E D S E C R E T A R Y 
Kor large Melrose Park Corporation. 
Kxcell. co. benefits and working 
conditions. 

Shibaden Corp. of America 
1725 X. 33 ave.. Meiro*e Prk- IU. 

TEL. — 334-4020 

T O O L ROOM 
M A C H I M I S T 

Kxeellent. Opportunity for the older. 
^xperienot-<l man to joan a rapidly 
srrowing- plastics houseuares manu-
facturing oompany. !.̂ ad position 
open to the r.ght man. 

Apply i n person or call — 

Mr. Hatey 248-0800, Ext., 57. 

GOTHAM INDUSTRIES 
2660 N. Clybourn Ave. 

Apdraudu Agentūra 
BELL REALTY 

J. B A C E V I Č I U S * 
t»45a S Kedzw Ave.. PK 8-2233 
PAUKIMAS. Turi parduoti 3-jų j 
butų mūr. namą. 3 butai po 6 
kamb. Pilnas rūsys. Apyl. Cermak 
ir 56th Ave. Gazu apšild 3 maš 
garažas Nebrangiai už $30.900 

SVOBODA, 2134 S. 61st Ct.. 
BI 2-2162 arba LA 1-7038. 

OFHCE GIRL 
WANTED 

CRANE SAVINOS & LOAN 
ASSOCIATION 

2555 W. 47th St. LA 3-1083 

KEYPUNCH OPER. 
ALPHA NŪMERIC 
Experienced or bright 

beginner 
Call Miss Buchman — OR 4-9000 

PETER EPSTEEN P0NTIAC 
7501 N. Lincoln Avenue 

SKOKIE, ILLINOIS 

0RDER SERVICE 

STOCK MAN 
Immediate Opening 

Young man kith mechanical ab-
ility desiring to associate in tech-
nical field. To receive & store stock, 
fili & ship orders. 

Opportunity For Promotion 

S T R I P P I T 
DIVISION O F HOUDAILLE 

INDUSTRIES 
408 W. Madison Street 

Oak Park , Illinois 
Phone — 848-3800 

- An equal opportunitv employer — 

We have an iateresttag, diversified 

Office Position 
for. you. Light typing. filing and 
other general office du ties. Good 
s tar t ing salary. 5-day week. 

Phone — 281-4845 

Atvykite — visi laukiami. 

VALDIS REAL ESTATE 
2458 W. 69th St., RE 7-7200 
Skelbkite "Drauge". 

kad ir kaip malonu buvo pas ju 
mis. Ačiū už vaišes. — pasakė 

Erstes Litauisches Dragonerregi- Stolienė. — turiu vieną ligonę ap 
ment Friedrich Albrecht von Preu- lankyt i . 
ssen. (Pirmas Lietuvos Dragūnų — K a s ja i y r a ? 
Pulkas. Prūsijos princo Fridricho j Nemėgstu klausytis , kuomet 
Alberto vardo) stovėjęs Tilžėje, žmonės kalba apie ligas. Sudiev! 

Medinis. 2xn. C,ag;e p. Rūsys, 
ražas, naujas šildymas. S17.9O0. 

Mūr. 4 kamb. Garažas. Rūsys 
Man jau laikas atsisveikinti, ' į§a r

p
f i kamb? M 

jas šifd. S19.S00 
Mūr. 2x5. po 3 mieg. 62 ir Arte-

sian. Garaž.as. $26.90<>. 
Mūr. 10 butu. Prie 60 ir Kedzie. 

Tik $8 S.000. 

p. Garažas. Nau-

MIELI LIETUVIAI, 
Kas neina kartu su progresu, 

nesinaudoja techniškais laimėji
mais, tas atsilieka. Televizijos šian
dien jau daugeliui pasidarė būtiny
bė, o lietuviškos TV programos | t u r i " t garsinio filmavimo apara tą 

K A I R Y S R E A L T Y 
2943 West 59th St. Tel. HE 6-5151 

Nauja- de luxe 2-jij aukšto mūras 
prie pat Marquette pko. Butas savi-

kar tos galės spręst ir vertinti vi-1 ninkui ir 4 nuomos pajamų. Tik 
sokeriopą mūsų veiklą. įvairios mū- \ $ 5 ^ 0 0 ? r W Ostem. Mūro, 2 butai ir 

E S T A T E 

SALES* MORTGAGESa MANAGEMENT 

EXPER. TYPIST 
5 days 40 hrs. Near Loop. Paid 
insur 2 
months. 

sal. inereases everv 6 

Reikalingi patyrė 
KARPENTERIAI 

Pastovus darbas lietuviškoj 
firmoj. 

Tel - 737-8949 
Janitorial - Custodian 

Type of work — lite cleaning. Gooc 
compensation program. 
ELMHERST NATIONAL BANK 

105 S. York, Ehnhurst . Illinois 
Tel. — T E 4-2100 

MACHINE OPERATtMIS 
Kxp'<i preferred on box wraps & en-
voiope maohines. Ali co. b^nefits paid. 

American Colortype Co. 
1151 \V. Roscoe Street 

SKF. MR. YKAGER 
An equal opisortunity employer 

D R I V E R S 

g^x 
<ų organizacijos t a ip pat naudojasi 
TV savo svarbesniems praneši
mams padaryti, tampresniems su 
visuomene ryšiams palaikyti. Be to. 

tūkstančių lietuvių mielai žiūrimos 
ir laukiamos. Norint pakelti pro
gramų lygį. yra ne tik reikalingos, 
bet ir būtinos, atatinkamos tech
niškos priemonės. Viena jų svar
biausių — garsinio filmavimo apa
ratas Garsinio filmavimo aparato 
turėjimas įgalina bet kuriuo laiku, 
nežiūrint atstumų, pasiekti ir nu
filmuoti pajėgiausias mūsų meni
nes jėgas. Savaime aišku, kad visa 
tai sudaro galimybę praturtinti , 
pagerinti ir pačią programą. 

Nuoaltines lietuviškos TV prog
ramos gerokai išjudino ir pagy
vino visokeriopą mūsų kultūrinę 
veiklą Dviejų metų bėgyje šimtai 
mūsų įvairių sričių menininkų pro
fesionalų bei mėgėjų pasirodė TV 
programose. Pažymėtina, kad tose 
programose daugumoje dalyvavo 
jaunimas - - mūsų priaugantis ta
lentas. Lietuviška deklamacija, 
daiaa. tautiniai šokiai savaime pri
sideda prie lietuvybės išlaikymo bei 
ugdymo Lietuvių TV filmuoja 
svarbesnius mūsų tremties gyve
nimo įvykius Tai dokumentalu-. 
akivaizdus mūsų tremtyje nueito 
kelio jamžinimas, iš kurio būsimos I Varnas . 

bus galima galvoti apie lietuvių 
filmų studijos įsteigimą. įvairių 
organizacijų bei nusipelniusių Lie
tuvai asmenų įamžinimą ir pan. 

Daug kartų spaudoje j au buvo 
keliamas klausimas garsinio filma
vimo apara to įsigijimo reikalu. 
Tačiau tas reikalas nepajudėjo. Tu
rint galvoje LTV didelę reikšmę 
mūsų išeiviios gyvenime, atsirado 
savanorių iniciatorių grupė garsi
nio filmavimo apartui lėšoms telk
ti. 2emiau pasirašusieji tos grupės 
nar ia i prašo visus lietuvius pasiųsti 
savo auką pagal išgalę garsinio 
filmavimo aparato fondui šiuo ad
resu :Lithuanian TV Sound Came-
ra Fund. 2615 West 43rd Street. 
Chicago. 111. 60632. Ant čekio už
rašy t i : P a y to the order of LTV 
Sound Camera Fund 

Pas i rašė : dr. G Balukas. inž E 
ir Danguolė Bartkai . tėvas l. Bo-
rovičius. SJ. Jonas Jasaitis, dr. F. 
Kaunas, dr Kriaučeliūnas. tėvas 
dr J Kubilius. SJ.. komp D. La
pinskas. Antanas Milauckas. Geno
vaitė Milauckas. d r A Razma. A. 
Rėklaitis, dr. J. Šalna ir prof A. 

didelg patalpa bizniui. Tik $17.500. 
Mnr. garažas auto taisymui ir skly

pas vartotom mašinom pardavinėti. 
Kampas prie 67 ir MVestern. $35.000. 

Brijrhton prke. 2 namai *.r ta
verna su visais įrengimais. $23.000. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 7 1 * Street - R E 7-9515 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairiu atstumų 

A. V I L I M A S 
823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882 

Member of M.L.S. 
ALEX ŠATAS — REALTOR 

Main office 5727 W. Cermak. Cicero. 111.. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside. La Grange Parke 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti j mušu Įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo. 

11 butu ir 3 krautnves. $24.312 me
tiniu pajamų. 63 ir Kedzie. $127.000. 

IS butu mūr. Visi po 3% kamb 
Labai gražiai atrodo mūras. Pietva
kariu daly. $112.000; $25,000 įmokėti. 

3 butai ir krautuve. $350 pajamų 
i m§n. 51 ir Kedzie. $22.000. 

Mūr. 8 kamb. butas ir tavernos 
patalpa. Brighton pke. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rd Street Tel. CL 4-2390 

CALL 225-7982 

H E L P WANTED — VYRAI 

U N I V E R S A L 
SCREVV CO. 

MSL Industries, Inc. 
Fastener Group 

11000 Seymour Ave. 
Frankiin Park, Illinois 

TOWNSEND 
SHAVERS 
HEADERS 

TOOLMAKERS 
Has openings for the fol!owing ex-
perienced setup men: Get on the 
ground floor with a fast growing 
company with many liberal ben-
efits. 

Applv: PERSONNEL 

Tel. 671-0200 
An Equal Opportunity Employer 

Our new steel division has shown 
such rapid growth that we need 
experienced steel drivers for our 
139th and Torrence Avenue loca-
tion. High commission. high 
weekly guaranteed salary. Mušt be 
26 years or older. 

Apply in person. 

139th & TORRENCE AVE. 

FOR INTERVIEVV 

W I L L E T T CO. 

* * * * * * * » » » « » » » t . 4 t * • * • • * * * * * 
PARDAVIMUI 

(sk.) 

GARBAGE DRUMS 
WITH COVERS AND HANDLEi 

SO and 50 gal. — Free Delivery 

5622 S. Racine 434-1113 

Remkite tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje "Drauge". 

fi kamb. srražus botas ir scerai ei
nantis restorano biznis. Pramones 
raione. $42,000. 

7 kamb. gražus apynaojls mur. 
37% p sklvpas. 71 ir Maplewood. Tik 
$27.900. 

fi butiji mūr. Gražūs butai, sreros 
pajamos. Tict-ro. $43,0o0. 

23 apartmenMniai ir 4 krautuves. 
Labai gražūs butai. Visi iSnomuoti su 
sutartimis. Pajamų $35.00o metams. 
Labai gera vieta išnuomavimui ir 
saugiam investavimui. TeiraukitSs. 

3 po » karnb ir btonK Mūr. 2 au
to, mūro garažas. Gazo Šiluma. 66 ir 
Western. Tik $30,500. 

3 butai ir biznis. Mūrinis. Mūro ga
ražas Geroj Marquette pko. vietoje. 
541,500. 

1 % aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. Nauja 
Jiluma gazu. l'ž 4 kamb. $100 nuo
mos. 2 auto mūro garažas. Marquett 
Pke $27.500. • 

1 įį ankšto mftr. 5 % ir 3 % kamb. 
Apynaujis. šiluma gazu. Alumin. lan
gai. 2 auto garažas. 68 ir Pulaski 
apyl $36,500. 

- Po •">'2 kamb ir 3 kamb. angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marquette pke. $52.000. 

" kamb. mūr bun«alow. Gražiai tš. 
tais>-tas. šiluma gazu. 2 auto mūr. 
garažas. Gage pke. $21.000. 

(4 butu mūras. Visos vonios kok
liniu plytelių, puse butu su kokliniu 
plytelių virtuvėmis Nauja elektra 
T.abai dailus namas Ir geros paja
mos. Marųuette pke. Galima perimti 
morgičius i* 5%«a,. Teirautis. 

5 kamb. mūr. rezidencija. 1H vo 
nios. Šiluma gazu. Garažas Platus 
sklypas. Marquette pke $16.500. 

Gražus •' hutu mūr Remodeliuoti 
butai. Mūro garažas. Gražioj Mar 
quette pko. vietoj. $48.500. 

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie- j 

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos. 

JANITORS 
Office near north side. 

Good starting salary with overtime. 
Hospital and insurance plan. 

Mušt speak English. 
Hours daily 2:30 P.M. to 10 P.M 

Saturdays 9 A.M to 5 P.M. 

C0NS0EK, TDWNSEND 
& RSSOailTES 

360 E. Grand Avenue 
» E 7-6900 — Mr. Jauaszek 

D R I V E R S 
smrrTLE 

Experienced drivers for U-S Steel 
in Gary wanted at once. Hourly 
union wages. good working con-
ditions. Mušt be 26 years or older. 

Apply in person. 

106th & INDIANAPOLIS BLVD. 

CHICAGO. ILLINOIS 

WILLETT CO. 
Perskaitė "Draugą", duo

kite įi kitiems pasiskaityti. 

NERIS REAL ESTATE 
6924 South WHttm A V M I M Ttl. 471-0321 

HELP 

P R E S S 
WANTED — VYBAI 

OPERATORS 
FOR ALUMiNUM CONTAINER CORPORATION PRESSES. 

MTJST BE EXPERIENCED. 
lst & 2nd Shifts — 40 Hr. Week. Starting R«te — S3.20 Per Hr. 

With Periodieal Increase* — EseeUent Benefits. 

K R A F T F O O D S 
635© KIRK STREET. MORTON GROVE. ILL. TEL. 222^594 

ii 
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M Ū S Ų kolonijose 
(Atkel ta iš 4 psl.) 

gyvenimu.? Sovietų pavergtoje 
Lietuvoje, Sovietų kon^entrac*- j 
jos stovyklose ir vargus sugrį
žus į Lietuvą. A. Milukas už
baigė savo kalbą šiais žodžiais: i 
• V a r g u kas gali džiaugtis lais
ve, laisve tokia, kurią, iru? Čia 
naudojamės, kaip aš, tos laisvės 
nematęs per 28 metus Sovieti-
joje". 

Meninėje daiyjt- buvo taut i
niai šokiai i r eilėraštis. Water-
burio taut inių šokių grupė Sū
duva, vad. G. Maurutienės. pa
šoko landytinj, rugučius ir ki
t u s taut in ius šoklus Po to Al
dona Rygelienė padeklamavo 
F a u s t o Kiršos kūrinį "Wooden 
Chris t" . 

Minėjimas sutraukė daugelį 
žmonių į bažnyčią ir salę. Daly
viai pasireiškė dideliu dosnumu 
Lietuvos reikalams. Suaukota 
638.15 dol., iš kurių 213.09 dol. 
buvo sur inkta bažnyčioje, 275. 
06 salėje sur inkta aukų lapais, 
ir 150 dol. buvo paaukota a t 
sk i romis aukomis. J . 

SVEIKATA 
(Atkel ta iš 2 DSI.) 

rėti. Nereikia jomis rūpintis. O 
kas nori jomis atsikratyti, tegul 
jas gydytojo padedamas nusikrap 
što, elektros srovės pagalba arba 
anglies dvideginiu (solid carbon 
dioxide). Mažąsias karpeles ge
riausia prašalinti elektrolizio pa
galba. Dar kartą ačiū Tamstai 

SLAPTAI RUOŠIAMAM 
DEMONSTRACIJOMS 

Apie 200 prieš Vietnamo 
karą nusistačiusių "juodos jė
gos" vadų suvažiavo iš visos 
Amerikos slaptiems posėdžiams 
i dvi YMCA stovyklas Lake Vi-

milžinišką banketą rinkiminei 
kampanijai lėšų sutelkti. Banke- ' 
te pakviestas ir d a r neatsisakė 
dalyvauti prezidentas Johnso-
nas. Tikimasi sulaukti 4.000 da
lyvių, kurių kiekvienas užsimo
kėtų $100 už lėkštę. Toliau šie 
vadai, sušaukti Nacionalinės 

Ha, netoli Ohicagos. Čia įie svars . . . . •• , v, * ^x 
T7V. .» j _.. „ , \ mobilizacijos komiteto, svarstė 
te kaip išardyti demokratų par- ' tijos bal. 24 d. Chicagoje Con-
rad Hilton viešbutyje ruošiamą 

už pirmą kartą mūsų skaitytą lie
tuvių kalboj taip gražų ir tikslų 
įgytų hemangiomų aprašymą. 
Nurimk ir tais spuogais nesirū
pink, kada tiek dabar aplink mus 
rūpesčių priaugo! 

kaip sutrukdyti rugp. mėnesj Į-
vykstančią demokratų partijos 
konvenciją. Šis komitetas pernai 
spalio 21 d. suruošė didingą 
prieškarinę manifestaciją prie 
Pentagono ir bal. 15. masišką 
demonstraciją New Yorke. Slap
tų susirinkimų kalbos ir tonas 
buvo revoliucionieriški. 

A. f A. 
JUOZUI GVILDŽIUI 

Lietuvoje minis, jo sūnums MYKOLUI su 
šeima Kanadoje, J U O Z U I ir PRANUI su 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą. 

P. ir V. Geniai 
N. ir B. Poškai 
M. ir B. Arai 

mirė 

A . + A. 
KUN. KAZIMIERAS STEPONIS -

STEPONAVIČIUS, 
64 m. amžiaus. Velionis buvo Telšių vyskupijos kapitulos 
garbės kanauninkas, ilgametis Telšių Kunigų Seminarijos 
Dvasios Tėvas ir Vice-Rektorius. Paskutiniu metu ėjo 
šv. Juozapo ligoninės. Burbank. Calif. kapeliono pareigas. 

Laidojamas kovo 28 d. 10 vai. iš Los Angeles, Calif. 
šv. Kazimiero bažnyčios, vietos Kalvarijos kapuose. 

Prel. i. A. Kučingis, Velionio testamento 
vykdytojas 

Telefonas: 213-664-4660. 

TURTAS 9 0 MILIJONŲ 

Chieago Savings 
tą^. and Loan Associatioa 

John Pakel, Sr., President and 
Chairman of the Board 

INSURED 
" 

» • • • • • 

! f 

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS 

Chieago Savings Janis siūle Šešių mėne
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5' 4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datas. Lakštę sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C. 

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS 

Chieago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžias taisyklas. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
na pusmetį. 

DAUGIAU TAUPYSITE... 
DAUGIAU PELNYSITE. 

Chieago Savings and Loan Assn. 

6 2 4 5 S0. VVESTERN AVE. 
TEL GRovehilI 6-7575 

Šiuo pranešama, kad kovo 23 d. širdies priepuoliu 

• 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1968 m. 
kovo 23 dieną Los Angeles staiga mirė 

w> 

Kan. Kazimieras Steponavičius 
Nuliūdę liko seserys: Barbora. Konstancija. Pran

ciška ir Magdalena Lietuvoje; giminės Elizabeth Gorb. 
Liudas Arbas su šeima ir Josephine Lewis Amerikoje; 
ir pusbrolis Kostas Kalendra su šeima Kanadoje. 

Laidojamas Los Angeles. California. ketvirtadieni" 
kovo 28 dieną. 

Nuliūdę — GIMINftS. 

v\. 

*•! 
A A 

ALEX C. MICKELIŪNAS 
«>V\ITK) t>2» Mesulou \\v. .lolict. III. 
Miiv k m o 2 3 «!.. 19<>.V Ii \:tl. \ak. . -HI.UIUI ~ 75 m. amžiau-.. 
(iiim' I.k*tu\»j<-. ,\i»MTikoj<' i~;t>\<"n<> r>3 m. 
Pasil iko . l i . l i l i .mn tiiiliii<liun žmona Augustina (Kukuti-1 

paual |>ii-iua \yi -4. Stapoiiku*. |X»sūni> IYli \ Stafumkus. -«—-it<> 
Kniilk* K a « . ^ n j r t n s •fnhn tr>» Oitoastoj**. l.i<'tu\oj< ,«esuo ir kil i 
snninr--. (liaukai ir | w « H . 

hiin:i> pašarvota* <'<I>IK-. I IUMTSI Home ki>j»l><'-ioj«'. I'lain-
n«ni n«m«i. (Rout« so.) loii.-t. m. 

Koplyčia atdara nuo wZ iki •". vai. |K>|>i<l ir nuo 7 iki l«t\;i l . 
popiet. 

I ,ai<lolu\i - j y v k s tni ' \ . k o \ o 27 <l. iš koĮilyiio^ 9 \ a l . ryl«> 
l>u> atlytK-ta-o i St. 4or-«i>h pai I|>M<>- hažnyi-ią, lioc^dalo. III., ku-
rto.i«- 9:30 i \yks įj«-<liiliii«*>- |»am;il<los u/. \<-li«>ni*-> >i«-la. I'o pa
maldų biis nul»dfHa> į St. l*atrk-k kapine*. 

Nuoširdžiai kvietMame visti*: irimim-*. ilrauuu* ir pni|>tamn* 
<lalt \anti ši<»*e laMotuveM-. 

Nnlitkie: ŽMONA, P O S f VIS. SK.SCO IK KITI I.IMINKS. 
I aiilotiiMii «l*refc toriu* t'ovne l-'imeral Home. Telefoną* 

Sir>-72«-52:SI. 

Garbes nariui profesoriui med. daktarui 

A A 

VINCUI KANAUKAI 
mirus, gilią užuojauta jo seimai reiškia 

Pasaulio ir Amerikos Lietuviu 

Gydytoju Sąjunga 

A. + A. 
ALBERTAS KRAU2AS 

Gyveno 3220 W 66th Street. 
Mirė kovo 24 d.. 1968, 11:30 vai. ryto. sulaukęs 43 m 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Kilo iš Šilalės valso.. Balsių k. 
Amerikoje išgyveno 16 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona 2 sūnūs: 
Ailan ir Edvardai motina Marijona, sesuo Morta Rot h švo-
geris Pranciškus, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje 2424 W. 69th St 
Budetuves bus antrad . Lietuvių Evangelikų Liuteronų 

Tėviškes bažnyčioje, 7 vai. vak. 
Laidotuves įvyks treč kovo 27 d. 10 vai. ryto Po gedu 

iingų pamaldų bus nulydėtas į Bethansa kapines. Nuoširdžia: 
kviečiame visus: grmmes. draugus ir pažįstamu- dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Žmona, sartos, motina, sesuo ir kiti suminės. 

Laid. direkt Lackawicz :r Sūnus. Tel. RE 7-1213 

lYaiKšaiiic gkninėms. draugams sr pažjstaniicra***. k.id 
1968 m kov\> 24 duiią. .suiaukuM 70 metų amžiau^ Boire 

A. f A. GABRIELĖ ŠEIKIENĖ 
l į jrv. .'70' \\est 21th S t * M 

A menkoji- j£g) venų 20 aietų 

Pašarvota Mažeiko- Evans koplyčioje, 6845 S Westen 
Avv 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 27 dieną, y vai. i \ to 
iš koplyčios bu- išlydėta f Aušros, Vaitų bažnyčią, kurioj.- įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės siela. 

P> pamaldų luis nulydėta } kapmes 

Nuliūdę Draugai ir pažįstami 

P E T K U S 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUMERAL HOME 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

<533 West 71 st Street Tel. GR 6-2345 - 8 
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3*108-09 

AIKŠTP AUTOMOBILIAMS STATYTI 

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

Trys Moderniškos Koplyčios: 
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741 -2 
4330 • 34 South California Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

i*a,-»w. 

KfiPT£*ni5 

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

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3911 West l l l t h Street 
Didžiausias Paminklams - Janų 

Pasirinkimas Visam* Mieste 
Telef. CEdarcrest 3 - 6335 

Vienas blokas niu> k-ipunŲ 

GUŽAUSKU BEVERLY HILLS GĖUNY6IA 
Otriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 

34SS West 63rd Srroet, Cbica^o 

Telef. PB 8-0833 PK 8^)834 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Uetavtų Laidotuviq DirektoriŲ Asooiarijos Nariai 

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
2424 W. 69th STREET Td. KEpublic 7-I21S 
M H W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-fi672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4848 8. CALITOENTA AVE. Tel. LAfayette S-S572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3SO! S. UTTJANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 8. HAJ.STED STREET Tel. YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 SO. MICHIGAN AVE Tel. COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
SS19 SO. LJTTJANICA AVE Tel. YArda 7-1138— 1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO 50th AVE., CICERO. I U * Tel. OLympk 2-11)0$ 

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus 

7909 STATE RD„ OAKEAWNS II>I^, Tel. — «S6-232© 

» t 

http://li.lili.mn
file:////est


DRAUGAS, antradienis, 1968 m. kovo mėn. 26 d. 

X Lietuvių Filatelistų d rau 
gijos "Lietuva" narių susirinki- i 
mas įvyks 1968 m. kovo mėn. 26 
d. 7 vai. vak. Jaunimo Centre. 
Bus demonstruojamas filmas — ; 
Jubiliejinė pašto ženklų paroda. 

Kviečiame narius ir svečius ! 
gausiai atsilankyti. 

SoL Genovaitė Mažeikienė X A d v - ^ ^ ^ S k i P i t i s ' *" 
ir aktorė Elena Blandytė i š p i l - 1 b u v ę s P ° r a s a v a i č i ų E v a n š e l i c a l 

dys menine programos daų kovo j n - o n i n ė J e - J a u &&° * m m n a " 
31 d. 4 v . ' p . p. Marąuette P k . ' m u s tolimesniam gydimuisi. 
parapijos salėje. Popietę "Lig. | Jani buvo padaryta vidurių ope-
tuva ir Putnamas"~rengia N. Pr. | r a c i J a - J i s a i y r a š a u H ų ^ n g o & . 
M. seselių rėmėjai. 

x Už a. a. Kunig. L. Jankaus 
sielą, bus laikomos šv. Mišios 

garbės narys. J a m šauliai linki 
sveikatos. 

X šakių "Žiburio" gimnazija 

Vaizdas š paskutinio veiksmo Fidelio operos. Bendro operos choro priešakyje solistai: (iš kalves.*): D. 
Mongirdaite, St. Wicik. D. Stankaityte. St. Bar*s. J. Vaznelis. V. Liorentas Nuotr. Z. Degučio 

GARY, IND., Šv. Kazimiero b u v o i s t e i S t a 1 9 1 8 m - k u r i P1**" 
cažnyčioj kovo 31 d., sekmadie- į d ėJ° d a r b s * b i r ž e l i o m ė n e s *- T ° -
nį 10 vai. Apylinkės l ie tuvia i : d ė l š i e m e t s u e m a **&** D° m e " 
prašomi gausiai dalyvauti, (pr.) j t u - š i a š a r b i n š a sukakti vertėtų 

x Karolinos Balzekaitės di-
atžymėti. Pirmoje vietoje turė
tų pasisakyti jos buv. direkto-

NUOSTABIAI PASISEKUSI 
FIDELIO OPERA 

Sunkiausia scenos meno rūšis, 
be abejo, yra opera, nes ji ap
jungia vaidybą, vokalistus (so
listus ir chorą), instrumentalis
tus (orkestrą), dažnai ir baletą, 
net ir dailininkus, kuriančius 
scenovaizdį. 

Ir išeivijos lietuviai šioje sun 

diulę spalvotą nuotrauką pir-1 r i a i mokytojai ir mokiniai. Tokį 
mame puslapy išspausdino praė! minėjimą būtų galima suruošti 
jusio šeštadienio "Chicago Tri- m Tautinių Šokių šventės išva-
bune" gėlių parodos atidarymo k a r ė s e — liepos mėnesio pra-
proga. Karolina y ra Irenos ir džioje. Liko dar t rys mėnesiai 
Stasio Balzekų, Lietuvių kultu- p a s i r e n g i m n i . R e i k ė t ų s u d a r y t i j ^ ^ " ^ o i T ^ u k S i a S 
ros muziejaus savininkų. duKra, |komitetą. Iniciatorių vardu: A. 
lankanti lituanistinę mokyklą. 

x Liudas Sagys, po sėkmingo 
Grandinėlės pasirodymo Chica-
goje, atsiuntė laišką, kuriame 

siliepė apie dirigentą Aleksand
rą KuČiūną, pažymėdamas, kad 
kai "Fidelio" buvo statomas Ly
rinės operos, dirigentas buvo pa-

vykusių (atvažiavusių aplankyti kviestas g V i e n o s ( b e r o d s J o . 
gimines). 

Meniškos dekoracijos 

Gintneris, 3221 W. 61 st.. Chi 
cago 111.. 60629. 

x Už "Draugo 
atviru <us po 2 dol. atsiuntė A. 

iškilę, ką rodo jau pastovia ta 
I tusi Chicagos lietuvių opera. Iš 
kur mūsiškiai semia entuziazmo 

kalėdinius i išeiti laimėtojais nugalint visus 
I didžiuosius sunkumus, galime 

ir šokėjų vardu dėkoja kun. Pr. j kūtė. J. Serapinas, M. Mocka-
Garšvai, MIC ir kun. A. Spur- į petris. B. Andriušaitis, P. Va-

savo, muz. J. Pažemio, orkestro | Jascemskas, J. Liubinas. E. Jan Į s P r e s t l i š Lietuvių operos pasisa 
kymo, išspausdinto "Fidelio" 
meniškoje programoje: 

giui, MIC, kad "CLevelando šo-1 hmas. Dienraščio leidėjai dėkoja 
kėjai ir muzikantai galėjome pa į už paramą spaudai. 

Illinois Lietuvių Gydytoju 
kurios pirmininku 

šiuo metu yra Dr. Povilas Dar-

siekti plataus mas to lietuvišką 
auditoriją. Sukauptas darbas , 

7. . . .., . . . Draugija 
prasiveržė jaunu, lyrišku lietu- . 
višku šokiu ir muzika. Mums Da . , .. ' , • , -x „ gis, gyvenas Westchester, 111., ir 
tiems teko išgyventi kiekvieną ° ; OJ . . . _ » . . . 

, , , ,. r . _ . I šiais metais efektingai pareme 
spektakho minutę ir užbaigos 

— Minėdami 50 metų Lietu- j 
vos Nepriklausomybės sukaktį, 
šios operos pastatymą skiriame 
lietuviu tautos kaliniams: tiems, 
kurie mirdami kalėjimų tamsoje, 
veltui šaukėsi šviesos, tiems, ku
rių dangus buvo ir tebėra surai
žytas grotų virbalais, sudrasky-1 

Visi buvo iki širdies gilumos 
sujudinti ir pritaikytu mūsų go
doms operos turiniu ir puikiu jos 
atlikimu. Jau meistriška Beetho-
veno uvertiūra sutelkė visų dė
mesį. Scenai atsivėrus žiūrovus 
nustebino taip išradingai meniš 
kai dail. A. Kurausko sukurtos 
dekoracijos, kuriam pavyko rei
kiamai išspręsti ir kalėjimo kon
strukciją, ir sukelti slegiantį ne
laisvės įspūdį, ir surasti akį pa
gaunančius spalvų derinius. 

Rinktinės solistų jėgos 

Z~ m • i • • i- v.-- Chicagos Lietuvių Operos darbą.! / ,. . . , 
džiaugsmą. Tai ką visi stebėjo • „ . , ° ., ^ r •* , t a s spygliuotomis vielomis, 
scenoje tebuvo tik dalis pilnu- '• 

, . , .-, j - ; aukojo oOO dol. 
mos, kuri buvo jausta Grandį- ; , J 

nėlės jaunimo. Didelė dalis įspū-; 
džių degė viduj eilę valan 
prieš sceninį pasirodymą ir ji 

Fidelio" operos pastatymui pa-
kojo 500 dol. 
Nepaprastai džiaugiasi visas 

ir 
tiems, kurių rankos nebuvo sura 
kintos, bet lūpos užčiauptos tie
sos žodžiui išpažinti, o siela su 

d ų ; operos kolektyvas tokia didele g n i u ž d v t a n e l a į s v ė į e . Su atgims-
visuomenės moraline i r | t a n č i o p a v a s a r i o d a i g a i s i r f i n a _ 

? r - ' Į line pergalės giesme tegu ir mū-
musų 

atlikus. I r gal ši vidinė liepsna, įm a t e r i a l i n e P a r a m a -
šie nematomi pergyvenimai įbrė; x Marija ir dr. Norb. Weber, j sų širdyse suplazda viltis - - jau-
žia tą gilesnę, pastovesnę žymę '< 10604 Kolin Ave., Oak Lawn, | n o J i Lietuva, gražiausius savo 
jaunose širdyse. Žymę, kuri jau-1111., "Fidelio" operos pastatymui į metus praleidus kalėjime, numes 
noras dienoms lekiant nebus nei j atsiuntė 25 dol. auką. 
pamiršta, nei pamesta, bet su 
augančiais metais bujos ir neš 
vaisių gal lietuvišku galvojimu, 
nuotaika, darbais ir tikėjimu 
ateities Lietuva". 

X Chicagoje Al tas Vasario 16 
d. minėjimo metu surinko aukų 
4000 dol. Vėliau gauta dar 
6,500 dol. Didžiausia auka Chi
cagos ateitininkų 1.172 dol. Iš 
minėjimo Operos rūmuose gauta 
nedidelio pelno. 

x Rimas Penčyla patikslina. 
kad jis nėra Lietuvių studentų 
c. v. narys, kaip buvo "Drauge" 
paskelbta, nes d a r vasario 28 d. 
parašęs atsistatydinimą. 

x Trečias, paskutinis, "Fi
delio" operos pas ta tymas įvyks
t a š. m. kovo 30 d. 8 vai. vaka
ro, Maria Aukšt. M-los salėje. 

Bilietų da r galima gauti 
"Marginiuose". Užsisakę bilietus 
maloniai prašomi iš "Marginių" 
atsiimti iki kovo 28 d. 8 vai. 
vakaro. 

Chicagos Lietuviu Opera. 
(pr.) 

x Puota J ū r o s Dugne, tradi
cinis L.J.S. balius. įvyks bal. 20 
d. "VVestern Ballroom. Salė bus 
dekoruota jūriniais motyvais 
Veiks tur t ingas bufetas ir baras. 
Paaugliai nebus įleidžiami. Įėji
mas tik su rezervacijom. Staliu
kus prašoma užsisakyti telefonu 
LA 3-5499. (pr.) 

X Jonas Narukynas sukūrė 
labai įdomius žiogų, skruzdžių 
ir gėlių kostiumus Alvudo Vai
kų Teatro "Džiaugsmas" vaidi
nimui, kuris įvyks š. m. kovo 31 
d , sekm., 3 vai. p. p. Jaunimo 
Centre. Bilietai gaunami "Mar
giniuose" ir pr ie įėjimo. (pr.) 

x Dr. Vi. Simaitis — Inoome 
Tax Service — jau 16 metų lie
tuviams apskaičiuoja pajamų 
mokesčius. 2737 West 43 St 
M CL 1-2300 r«k > 

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai ir greitai užpildo įvairius 
INCOMT? TAX blankus. 4259 S. 
Maplewood. CL 4-7450 arba YA 
7-?046 kasdien 9—8 vai. (sk ) 

Jus tas Lieponis, Liet. Preky
bos Namų, 6211 So. Western 
Ave. Chicagoje. savininkas, tam 
pačiam tikslui irgi paaukojo 25 
dolerius. (pr.) 

X Alytaus Gimnaziją lankiu
sių, baigusių ir buv. mokytojų 
susirinkimas įvyks š. m. kovo 
mėn. 31 d., 4 v. v.. Jaunimo cen
tre . Susirinkimo tikslas aptart i 
Alytaus gimnazijos 50 metų nuo 
Įsikūrimo sukakties paminėjimo. 
Visi Chicagoje ir apylinkėse 
gyv. buvę šios gimn. mokiniai ir 
mokytojai prašomi j sus-mą at
vykti. Platesnė informacija tel. 
424-9442, nuo 8 iki 10 v. v. 

(pr.) 

vergijos grandines! 
Lietuvos meilė — didysis mū

sų operos organizatorių įkvėpi 
mas — ir jie, visas jėgas įtempę 

Solistų jėgos — rinktinės, vi
si įsijautę į savo vaidmenį, pro
fesionališkai pasiruošę, geroje 
formoje. Publika labai šiltai su-

j tiko iš Burlingtono, Mass. atvy-
• kusią Daiva. Mongirdaite (Marce 
i liną) ir vietinius mūsų solistus: 

Daną Sta n kaitytę (Leonora), 
- Joną Vaznelį (Rocco), Algirdą 

Brazį (Pizarro), Julių Savrimą 
ir Vaclovą Momkų (kaliniai), 
Stasį Barą (Florestanas), Valen
tiną Liorentą (Don Fernando), 
Stefaną VViciką (Jaąuino). Žiū-

I rovai susikaupę sekė jų dainavi-
_ į mą. Kai kurios jautresnės mote-

• riškos, įsijautusios į visą situaei-
Į ją, ašarojo. O jau kai pasirodė 

cum) , ir jis, esą, nebuvo geres
nis, kaip A. Kučiūnas, E. Van-
das taip pat negalėjo atsistebėti 
lietuvių muzikiniu pajėgumu. 
Jis pasakojo, kad kai "Fidelio" 
statė Lyrinė opera, buvo su or
kestru daryta 12 repeticijų, iš vi
so 48 valandos, o lietuviams sta
tant, taupiai viską ruošiant, te
buvo repeticijos tik dvi dieni, 
užtrukusios tik 7 valandas. Ir pa 
siektus rezultatus muz. E. Van-
das vadina pažymėtinais, ža
viais, įspūdingais. 

Pastatymas kainuos apie 

$27.000 

PAMINĖTA ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ 
SUKAKTIS 

Chicagos Šv. Kazimiero kapi-1 bėtojai, pvz. V. Šimkus, A. Gul-
nių sklypų savininkų draugija binskas, Stankienė, Mažeikienė, 
kovo 24 d. West Lane klube —i Maggenti, Navickienė, Navy-
pobūvių salėje, 5350 So. Kedzie -, liūs, Valinskas, Markauskienė, B. 
ave., suruošė sukaktuvinę vaka- , Brazdžionis ir k t 
rienę, minint šių kapiniu įstei- § b Q v į p a s v e i k i n o A r n e r i k o s 
gimo 65 metų sukakų. P o k y l i - ; L i e t u v į ų B e n d r u o m e n ė s p i r m į -
vakarienę pradėjo draugijos pir; n i n k a s R r N a J b r e ž d a m a s 

mininke Giedraitiene, pakvies- k a d ^ ^ ^ k o v o j a u ž s a_ 
dama sukaktuviniam banketui ^ t e i s e s n e ^ ^ ^ . į m t m e . 
vadovauti Bali Brazdžion,, pra- Kalbėtojas nuoširdžiai pa-
mogų ir informacijos vadovą, a L ^ g ^ A R i o k o m i t e t ą i r ra
dijo ,r TV atstovą. : g i n o . . t ę s ė t i į k i g a l o ? k o l b u s 

Chicagos Šv. Kazimiero kapi-. apgintos lietuvių teisės, 
nių sklypų savininkų draugijos \ S u k a k t u v i n i a m e bankete daly-
valdybą sudaro sie asmenvs: pir-; . OAA • .<__•-. ,-;. , . . . . .' y

c ; vavo apie 300 asmenų, mm. Giedraitiene, vicepirm. Su; r 

cilla, sekr. Stončienė, kasininkė-—• " " 
Jakutienė, pramogų ir informa
cijos vadovas B. Brazdžionis; na
riai — Jasius, Karazija, Drange-
lis ir Deveikis. Šios draugijos tiks
las išlaikyti lietuviškas tradici
jas kapinėse ir jas atgavus val
dyti... Ši draugija dirba kartu su 
ALB Chicagos apygardos komi
teto pasauliečių teisėms apsau
goti Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. 

Algis Regis, ALB Chicagos a-1 
pygardos komiteto teisėms apsauj 
goti Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse, savo kalboje pabrėžė, kad 
kova vyksta už išsaugojimą šven, , . , , 
to palikimo. Ir toji kova s u a k J gelzkelie^iams pasisekė lokomo-
tyvėjo šiemet švenčiant 65 m e . tyvą sustabdyti. Laime, kad tuo 

t v„ • • \ „ - laiku neuzvaziavo ekspresinis a r tus nuo Sv. Kazimiero lietuvių """-1* " c u ~ "•» v 
kapinių įsteigimo. Ši šventovė j Pakin is traukinys, 
buvo įsteigta su dideliu prama-

Chicagos žinios 
PAVOGĖ DIZELINĮ 

LOKOMOTYVĄ 

Nežinomi asmenys pavogė m a 
į žą dizelinį lokomotyvą pastatytą 
i Vulean Materials kompanijos 
į kieme, Gary mieste, ir su juo 
išvažiavo ant Blgin, Joliet & 
Eastern geležinkelio pagrindi-

inės linijos bėgių kur valandą 
laiko važinėjosi ta rp 9-tos ir 26-
tos gatvių. Vėliau, jie iššoko ir 

Operos pastatymas — didelis i tymu, kad lietuviai katalikai tu-
ir rizikingas užsimojimas. Pvz. j retų savo nuosavą amžino poil-
"Fidelio , ' yra surišta su arti i sio vietą šimtmečiams, kur mir-
$27.000 išlaidų. Vien orkestras: t'es nuo gyvųjų pašaukti bran-
kainuos arti £5.000, skolintieji; gūs šeimos asmenys ir visuome-
kostiumai—daugiau kaip S 1.000 i nes veikėjai pasiliktų gyventi su 
dekoracijos — per S3.000. Ta-! mumis dvasiniais ryšiais, iš čia 
čiau publikos prielankumas ir ir plaukia gyvųjų su mirusiais 
parama pralenkė net organiza- bendravimas. Mūsų tautos mu-
torių viltis. Buvo aukotojų net rusiųjų bendruomenė Šv. Kazi-
po S500. Programos knygoje pa- miero kapinėse prabyla į mus iš-
skelbti aukotojai davė arti kilmingai gražiais paminklų įra-

| šais, žvelgia į mus pagarbiai ka
pų įprasminimais ir tarsi ragina 
tęsti jų pradėtus darbus. 

A. Regio mintis vystė kiti kal-

kalinių choras ir mišrus operos davė mums puikų didžiojo Be-i 
ethoveno operos "Fidelio" pas-i 

B _ . , , , , Į publika Muzikinis operos tver 
tatymą. Per pirmus du spek tak-p 
liu — šeštadienį ir sekmadienį I 
— visi bilietai buvo išpirkti, o į 
ir paskutiniam spektakliui kovo; 
30 d. jau tik keliasdešimt laisvų ; 

vietų buvo belikę. Opera pasigė- ! 

rėti atsiskubino ne tik Chicagos 
ir artimųjų apylinkių lietuviai, 
bet buvo net ir iš Lietuvos at-

choras, dainos meliodija purtė 
publiką (Muzikinis 
tinimas bus vėliau). 

Orkestras ir dirigentas 

Solistams ir chorui sudarė stip
rią, melodingą palydą 31 muzi
kanto orkestras. Jo vadovas E-
mil Vandas ypatingai šiltai at-

$5,000 UŽ ŽMOGŽUDŽIO 
IŠDAVIMĄ 

A & P maisto krautuvių tink
las siūlo $5,000 už informacijas, 
kas nužudė Paul Truscke, vedė
ją A & P krautuvės 3429 W. 
Diversey ave. 

Būkime gvvi ir vieningi 
(Atkelta iš 3 psl.) gino gausus dalyvių skaičus. 

c , «. pirmininkų geras vadovavimas. 
Suvažiavime padare praneši- . . . ° . . 

T R^rt " s n e s K l t a i P suvažiavimas butų 
mus apylinkių pirmininkai ir d i s f l ė j ę s t ę s t i s k e l e t ą d i e n ų ' * J 
kuš lo se dalyvavo A. G u l b i n s - į a n ^ V1S1 ^ k o **>*&• 

Padėka ' k a s . dr. K. Bobelis. F . V a l i n s - ! " * ? ^ Paklauso 
kas, P . Narut is , D a m b r a u s k a s . s a u 

T. Blinstrubas. B. Juška . Spety 
la ir eilė kitų. 

KENNEDY PRABAS VTSAS 
PIETŲ VALSTIJAS 

Georgia gubernatorius Lester 
Maddox O'Hare aerodrome pa
sakė laikraštininkams, kad jeigu 
sen. Robert Kennedy laimėtų 
demokratų partijos nominaciją į 
prezidentus, t a i tuo pačiu jis 
prarastų kiekvienos pietinės 
valstijos paramos. 

SAVAITĖS KONCERTAI 

Šią savaitę nebus Chicagos 
simfonijos orkestro koncertų, 
nes jis koncertuoja Rockforde, 
Macomb ir Quiney. UI. Kovo 30 

cobson ir Miss Earl labai šiltai j d. bus populiarus koncertas su 
įWeber, Franck, Čaikovskio ir 
Ravel kūriniais. Solistė smuiki-

apie ją kalbėjo. 

Didelis muzikinis laimėjimas 

Šis pirmaeilės vertės muzikinis 
laimėjimas pasiektas dėka mū
sų turimų puikių solistų, stip
raus choro, gabaus dirigento, i 
ryžtingų chormeisterių ir ener
gingosios Operos vadovybės, ku-' 
rią sudaro pirm. V. Juška, I. vi-Į 
cep. G. Kazėnas, II vicep. St. '•• 
Džiugienė, III vicep. V. Petraus- L f c į Y - - 3: aukšto auartmen-
cl\ ^ 1Alf: K l e , ? ? į s ' i ž d- A l b - į tinių namų 3108 Arthington. 

Viena moteriškė susižeidė. Nuos 
tolių padaryta apie $10.000. 
Gaisras sudarė $25.000 nuosto
lių McBreen Shoe kompanijoje 
310 S. Peoria. i 

ninkė bus Estbjer Glazer. Bosto
no simfonijos orkestras kovo 28 
d. koncertuoja Orchestra Hali 
salėje. 

PENKI ŠOKO te TREČIO 
AUKŠTO 

Gaisro metu penki asmenys 

apygardos 
rios pirm. 

yra Steponas Ingaunis. Miela D . Stanka.tyte--Leonora "Fidelio" 
buvo stebėti pačios gyviausios, ' operoje Nuotr. Z Degučio 
pačios svarbiausios ir reikšmin-

Suvažiavimas buvo suorgani-giausios ir pagrindinės lietuvių ; $9.000. Taigi, tikimasi šiuo kar-
zuotas su mažomis išimtimis la organizacijos darbingą susirin- į tu galus su galais suvesti, o gal į P i r m a u Janc ios solistų jėgos, o di 

Smolinskas, narys V. Stropus 
Ketvirto operos seanso nenu

matyta, taigi šeštadienis — pa
skutinė proga pamatyti nuosta
bųjį lietuvišką "Fidelio". \ šį 
spektaklį kai kurie atvyksta net 
iš Bostono. 

"Chicagos lietuvių opera jau 
išsidirbo nepaneigiamai aukštą 
meninę markę", — rašo laikraš
tis "Dzienik Chicagoski" savo j 
kovo 22-23 d. laidoj. Pažymi, į 
kad "Fidelio" operai parinktos i 

bai gerai, kiekvieną lietuvi džiu-kimą. J. Galinis ! net liks šiek tiek lėšų išlaidoms r i & e n t u ~ S e a t t ! e universiteto 

B A N G A 
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W 63rd SU Tel. — 434-0421 

P. Kudfnas K. šimulis 

mūsų operai birželio 2 d. vyks
tant į N'e\v Yorką su Karnavi-
čiaus "Gražina". Ateinantiems 
metams svajojama į sceną išves
ti lietuviškąją Gaidelio "Daną". 

Karštos publikos ovacijos 

"Fidelio" pastatymą vertinda-
ma publika sukėlė karštas ovaci
jas ne tik solistams, chorui ir di
rigentui bei dailininkui, bet taip 
pat ir chormeisteriams Alf. Ge
čui, Alke Stephens. akompania-'. 
toriui Alv. Vasaičiui. Publika gė 
rėjosi sklandžiu B. Pūkelevičiū-
tės atliktu libreto vertimu. Nu- j 
sipelne taip pat scenos techniki-
nis vadovas Č. Rukuiža. apšvie-'-
tėjas K. Cijūnėiis. scenos techn. 
patarėjas K. Oželis. Tiksliai gri
mus atlikę ir perukus pritaikę E. 
Yleekin ir St. VVarzaJa. 

muz. profesorius A. Kučiūnas 
Laikraštis aukštai vertindamas 
operos chorą vadina jį žinomu 
lietuvių choru. Pažymi, kad Lie
tuvių operoje jau trečiu kartu 
dainuoja St. Wicik ir straipsnio 
pabaigoje sako: "Karštai skati
name geros operos mylėtojus vy 
kti į šį pastatvmą". 

J.Pr. 

T E L E V I t I J A S 
»«prast..£ u spalvota* nebrangiai 
'ais*i. UI paiaraa vutm <netoj &} 
ii ai-ntuve*. darbtt 4iu 0< u lai>». 

'asiteiraukitt- apit aaujs» 

į M I G L I N A S 
'.549 H 99 St. II MK. PK 6-I06S 

on 
per annuni 

regular sa^mgs 
per annuai 

investment bona?-
Savmgs Insured to $15.000.00 

BRIGHT0N SAVINGS ANO L0AN ASS0CIATI0N 
W7l Archer Avemie. Chicago. niinoi*. 60A32 

ALB Chicagos apygardos komiteto pasauliečių tekėms apsaugoti šv. Kazimiero lietuvių kapinėse s-ušnukto 
visuomenės susirinkto dalyviai. Susir'nkimas ivyko kovo mėn. 17 d Ford City Exhibition Hali. kur 
daugiau kaip 2.000 dalvvių reikalavo Kapiniu ndmi n stracijos. kad laidojimo ?.!>oigose būtų išreiškiama 
daugiau pagarbos mirusiems ir atsižvelgiama j nuo pat kapinių įsteigimo praktikuotas lietuvių katalikų tra
dicija-; Nuotr. A. Gulbinsko 

Lenkas solistas St. Wicik pasa
kojo, kad Ghicagos lenkai, nors 
jų čia daugiau, tokios operos ne
turi, jie šiuo metu stato opere-j 

FRANK'S TV and RADIO. INC*"1 
S34fl SO. HAI^TED STREET Tefcrf. — CA 5 -7352* 

te ir pasikviečia iš Varšuvos opo-C! DIDELIS PASERINKrMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADK>, 
r* gastrolėms Mū<u nnera sekė 1 STKBEO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO 

į" Daily News" meno kritikai Ja-, į ^ g S i Ž ^ S S S S S ^ S S S S i S Ž ^ S 
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