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Lenkija, 
w\i-Vėlines" 
ir laisvės ilgesys 

VVilly Brandt 

V Vokietijos užsienio reik 
inisteris vakar sužeistash 

Tai, kas vyko Lenkijoje pra-
ėjusią savaitę ir kovo 8 — 9 j 
dienomis, atskeidė nepaprastai 
svarbų dalyką: režimui uždrau-! 
dus vaidinti Adomo Mickevičiaus J 
"Vėlines", jaunimas, režimo są- [ 
lygose išauklėtas, pasirodė suge- Į 
bąs ne tik savarankiškai galvo
ti, bet ir esąs pakankamai drą- į 
sus — didesnės laisvės siekdamas \ 
— eiti į gatves ir protestuoti į 
prieš komunistinio režimo varž- į 
tus. Kovo 15 režimo įsakymu j 
Varšuvos gatvėse pasirodę patai
kūnai su plakatais, skelbiančiais 
"Šalin sionistai" tegalėjo kelti 
šypseną. Tokio pobūdžio komu
nistiniai triukai, "atsipirkimo o - į v a i t g a H praleisti jo ūkyje Te
zių" — žydų vertimas riaušių i x a « valstijoje (cia jis buvo su-
sukėlėjais, tiek patriotinę lenkų! *>ūręs visą šeimą .atvyko ir abu 

žentai, šio mėnesio pabaigoje 
vykstą karinės prievolės 
į Vietnamą >, iš patikimų sluoks
nių paskelbta, kad prezidentas 

i sutinkąs 8-9 bilijonais dolerių 
sumažinti kai kurias federali
nės, mažiau esmines išlaidas. Ta
čiau jis tikisi, kad Kongresas šį 

i kartą sutiks su mokesčių pakė
limu. Galima, kad prezidentas 
gali prašyti juos pakelti 15%. 
tačiau greičiausia Kongresas su 
tiksiąs su 10%. 

Išlaidos mažinamos, 
kels mokesčius 

Austin. Texas. — Prieš prezi
dentui Johnsonui išvykus sa-

Auksas ir doleris — dėmesio centre 
Washingtone vyko pasitarimai aukso krizei pasauly nugalėti — Vyriausybe nusi
stačiusi išlaikyti seną aukso kainą — JAV tenka skubiai griebtis priemonų suma
žinti mokėjimų balanso deficitui — 150 tonu aukso i Londoną — Nurodoma i išlai
das Vietnamo karui — Sovietai turį aukso 9 bil. dol. vertes. 

Washincton. — Ryšium su 135 dol. už vieną unciją. Pakak- bankai Europos miestuose atsi-
aukso krize, svarbesni praėjusio! tų prezidento parašo įstatymui, sakė priimti dolerio valiutą, tu-
savaitgalio įvykiai: pats svar- kuriuo atsargose esą 11 su vir rištinius ar asmeninius čekius 
biausias, tai šeštadienį ir va- šum bil. dol. vertės aukso būtų doleriais. Turistams pagalbon 
kar VVashingtone įvykusi sep- j panaudoti apsaugoti doleriui. 
tynių kraštų. Aukso fondo 
tpool) narių konferencija. Dar; 
prieš jai susirenkant. VVashing
tone tarėsi Tarptautinio mone-; 
tarinio fondo valdyba. Jos na
riai dalyvavo ir septynių kraštų 
konferencijoje. 

Prez. Johnson seka krizės eigą ' 

Prez. Johnson savaitgalyje 
turėjo eilę pasitarimų su krašto 
finansiniais sluoksniais. Ryšium 

Atsisakius auksu padengti do
lerį, tai JAV vyriausybę įgalina 
griebtis priemonių išlyginti mo
kėjimų balanso deficitą ir kraš
te panaudoti visas galimybes 
(pvz. mokesčiai), siekiant su
stiprinti dolerį užsienio akyse. 

Vokiečiai už dvigubą aukno 
kaina 

tegalėjo ateiti tik "Am. Ex-
press" atstovybės ar JAV ban
kų padaliniai. 

Senatoriai ir kiti skelbia savo 
savo pažiūras 

Sen. J. Sparkman. senato ban
kinės komisijos narys, pareiškė 
nuomonę, kad JAV sugebėsian 
čios sustabdyti dolerio puolimą 
ir kad galutinoje išvadoje nu-
kentėsią aukso spekuliantai. Sen. 
W. Proxmire nuomone, sckan-

P Blaiberg. "Žmogus su svetima 
širdimi" užvakar, po 74 dienų, jau 
grižo iš ligoninės namo 

Prieš išvykdamas į JAV Fed 
su septynių kraštų bankininkų I Vokietijos valst. banko valdyto- čios kelios dienos būsiančios 
pasitarimu, prezidentas gyvai. jas Blessing pareiškė gavęs vy- lemtingos. Jis nemanąs, kad tek-Į 

atlikti'- ^ ^ įvy*"118- I š Baltųjų Rūmų nausybės pritarimą VVashingto- tų nuvertinti dolerį, tačiau tai j 
buvo pranešta, kad, priešingai ne palaikyti dvigubos aukso kai- esą galima. 
Europoje paskelbtoms žinioms, I nos pasiūlymą, šis planas VVash- k r a š t e m a k a d 

prezidentas nebuvo telefonu kai- • ingtone svarstytas. Pagal ji. vie- ^ J A y n e s u m a ž į n s m o k ė j i m u j a u k s o 

bėjęs su britų min. pirmininku į na aukso kaina nustatoma vy-
Wilsonu. prieš šiam sulaikius Į riausybių sandėriams, kita ski-
aukso prekybą Londone. 

Vyriausybė, siekdama mažinti 
deficitą, turės kelti mokesčius. 
Tačiau, jei karas dar plėsis, 
kraštui teks susidurti su įvai
raus pobūdžio varžymais iš vy
riausybės pusės. 

50.000 daugiau vyrų į Vietnamą Lenkės Varšuvoje perka maistą, i 
Jis kiek pigesnis, bet krašte trūks- I 
ta laisvių Washington. — Vyriausybė 

; yra nutarusi pasiųsti daugiau 
visuomenę, tiek Vakarus dar la- j k a r i ų j Vietnamą, tačiau žymiai 
biau įtikina — Gomulkos rėži 
mas išsigandęs, jis pajuto pavo
jų, jis graibstosi išsigelbėjimo 
šiaudų. 

Kodėl "Vėlinės" sukėlė 

režimo baimę? 

Įvykiai Lenkijoje turėjo savo 
užuomazgą režimui uždraudus 
vaidinti A. Mickevičiaus "Vėli
nes". Režimui buvo sunku pakel
ti, kai reprezentaciniame teatre 
— Teatr Narodovvy — Kazimie
ro Dejmek pastatytos "Vėlinės" 
nuolat keldavo publikos ovaci
jas. Publika plojo veikėjams sce
noje ištarus įsidėmėtinas Micke
vičiaus mintis apie rusus. Gomu! 
ka tiek paklusnus Maskvai, kad 
režimui buvo koktu stebėt prieš 
rusus, prieš Maskvą nukreiptus 
ne tik žodžius, bet ir — visuo
menės reakciją. Visuomenė savo 
entuziazmu teatro salėje režimui 
skelbdavo: ir jūs esate Maskvos 
tarnai, ir jūs leidžiate išnaudoti 
kraštą. 

Dėl to režimo reakcija buvo 
laukta: ji sausio m. 30 d. už
draudė toliau vaidinti "Vėlines", 
du studentai, protestavę prieš 
partijos nutarimą buvo pašalin
ti iš universiteto (vienas jų, 
Shlejfer bus teisiamas), netrukus 
prieš partijos cenzūrą pasisakė ra 
šytojų sąjunga, pagaliau — jau
nimas, studentija įvairiuose mies 
tuose išsiliejo į gatves. 

Rašytojai pasisakė prieš 
"kultūros politika" 

Rašytojai yra jautrūs tautos 

Skatins apvaldyti infliaciją 
JAV-se 

Iš \Vashingtono pranešama: 
dviejų dienų posėdžiuose (jie 
vyko už uždarų durų, (neįsi
leisti žurnalistai) šešių Europos 
kraštų bankų valdytojai JAV-
bes skatino: visomis galimomis 

, riama laisvajai prekybai. Bles-
singo nuomone, doleris nukentė
jęs dėl mokėjimo balanso defi-

į eito, bet vokiečių markės 
; (Deutsche Mark) pastovumui jis 
nematąs jokio pavojaus. 

Europiečiai nepriėmė JAV 
dolerių 

Šiuo metu Europoje viešį JAV 

l.iO tonų aukso į Londoną 

Siekiant papildyti Anglijos 
atsargas, savaitgalyje 

deficito, prieš dolerį bus vykdo-į JAV vyriausybė iš Fort Knox. 
mas spaudimas ir kurį metą do- j Kentueky valst., į Angliją iš-
leris tegalės būti laikomas silp
na valiuta. 

Vis iškyla išlaidos Vietnamo 
karui 

siuntė 150 tonų aukso. Jis nu
gabentas šešiais karo aviacijos 
lėktuvais ir didelės apsaugos ly
dimas pristatytas 9nglijos Ban
kui Londone. 

SUGLAUSTAI 
R. Kennedy pasiskelbė 

kandidatuosiąs 
prezidento rinkiniams 
\Va~shington. — Sen. Kennedy 

kovo 16 d. senate paskelbė, pasi
ryžęs būti kandidatu prezidento 
rinkimams. Jis pranešė daly
vausiąs ir keliuose pirminiuose 
rinkimuose: Nebraskoje. Orego
ne, Kalifornijoje. 

Buv. prezidento J. F. Kenne-
džio brolio žygis laikytinas de
mokratų partijos skilimo ženk
lu. Kennedžiui teks sunkiai rung 
tis su ligšioliniu prezidentu 
Johnsonu. kurį remia partijos 
vadai ir su kitu demokratu, Eu
gene McCarthy. neseniai laimė
jusiu 42'< balsų New Hampshire 
pirminiuose rinkimuose. 
K. Kennedy žygis prieštarauja 

jo anksčiau buvusiems pareiški
mams. Jį paveikė McCarthy. 
Vietnamo karo politikos prieši
ninko, sėkmė. Dabar R. Kenne
dy, matyt, buvo nuomonės, kad 
McCarthy sėkmė parodžiusi, jog 
partija jau esanti suskilusi ir, 
svarbiausia, dėl Vietnamo karo. 

Lenkijos studentai 
protestuoja 

priemonėmis apvaldyti infliaci- j turistai ar prekybininkai savait 
jos reiškinius, kelti mokesčius, 
pradėti vykdyti didelio masto 
svetimos valiutos paskolas iš 
Tarptautinio monetarinio fondo. 

mažiau, negu yra prašęs gen. 
VVestmoreland (206.000). Dar 
nepadaryti galutiniai sprendi
mai, tačiau sostinėje vakar 
buvo žinių. k?d per ateinančius 1 Senatas prwh dolerio padengimą 
kelis mėnesius i Vietnamą nu- j auksu 
matoma pasiųsti vieną diviziją! - « _ - . 

. . , ; u JAV Senatas 39 balsais pnes 
su viršum, drauge su papi'do- I _ ' _ . K . 

. . . . . . . . -, • ̂ ^ (3< nubalsavo Atst. Rūmų iau 
mais daliniais, iš viso iki oO 000. . . * f 

, priimtą nutarimą, kunuo atsisa-
Pentagono žiniomis. tek& pa- j koma dolerį padengti auksu. Pa

lies*! ir krašto aisaTgtmm. Šiuo! gal senąjį įstatymą, buvo rei-
metu JAV karių Vietname yra ! kalinga laikyti atsargoje 10,5 bi- j 
510.C00 Prezidentas an>sčiau lijonų dol. — kiekvienas apy- j 
vra sutikęs vynj skaičių Viet- į vartoje esąs doleris turėjo būti 
name iki rudens pakelti ikij padengtas 25 centais aukso. 
525.000. Ta proga VVashingtone nuro-

1 dyta. kad vyriausybė savo ran
kose turi svarbią priemonę, sie-

galyje turėjo sunkumų su mokė
jimais. Viešbučiai, krautuvės ar 

Varšuva. — Varšuvos univer-
K-ašto hankininkn sluoksniai i » 7 71 , siteto studentai atsisakė, pto-
K.asio oanKininkų siuoKsniai \ Aukso kaina uakelu.s — paiama , , , . .. 

primena, kad pagrindine mokė- Į ' . , testuodami, lankyti paskaitas 
jimų balanso deficito priežastį-1 &*Mtmm»l i k i šio pirmadienio - jie iš ko
mi yra Vietnamo karas ir JAV Maskva. — Manoma, kad da- munistų partijos vis lauke at-
kariniams reikalams skiriamos į bartinė krizė galinti pasitar- sakymo dėl pareikšto protesto 

nauti Sovietų Sąjungai. Per pa- ryšium su i tuden < 
staruosius trejis metus sovietai 
didino savo aukso atsargas ir 
tuo pačiu metu auksą telkia iš 
savo kasyklų. Sovietai savo auk-

išlaidos svetur. Tikrąja krizės 
priežastimi esančios išlaidos ka
rui. 1 

?' nuotaikoms. Tai stebime Sovie
tų Sąjungoje, kur jau dveji me
tai vyksta prieš rašytojus nukrei 
ptos bylos, kur rašytojai bei kiti 
intelektualai kelia protesto bal
są prieš lais\o žodžio varžymus, 
prieš pastangas nustelbti gyven-

kiant išlaikyti aukso kainą 

Pasisako prieš režimo k'šimasi 
į kultūros sritį 

Varšuvoje susirinkę rašytojai 
i griežtai pasisako prieš režimo ki-j 

so ištekliais kasyklose jau bus 
pralenkę didįjį aukso gamintoja 
— Pietų Afriką. 

Yra nuomonių, kad tuo atveju. 
jei aukso kaina būtų pakelta 
daugiau 35 dol. už unciją, Sovie
tai galėtų pradėti auksą parda 
vinėti Vakarams. Sovietai, kaip 
įprasta, neskelbia statistikos. 

Jų rankose 9 bil. aukso? 

VVashingtono žiniomis, sovie 

jų tramdymu. Reikalaujama 
daugiau laisvės kultūrinėje sri
ty. 

Suf'rnimai Krokttwjc ir 

Poznanėje 

Pranešta, kad per praėjusios 
savaitės demonstracijas Kroku
voje 20 asmenų buvo sužeista ir 
24 buvo suimti. Poznanėje 81 
suimti, bet valiau paleisti. 

Varšuvos universitete) rėkto 
rius St. Turski, pirmą kartą po 
kovo 8 d. prasidėjusių riaušių, 
studentų susirinkime kreipėsi j 
.;tudenius. Jis pareiškė nesutin-

tai. dabartinėmis kainomis, turi kas su studentų veiksmais ir jų 
aukso apie 9 bil. vertės. Jiems priimtus nutarimus pavadino 
patiems gaminti auksą gali kai- "beverčiais popieriaus gaba-
nuoti 70 dol. už unciją. Aukso lais". Liublino Marle Curie uni-
kainai pakilus, aišku, tai sovie- versiteto dėl riaušių pasalinta 
tams išeitų i nauda. 

teinamo karys ir jo globojamas sužeistas vaiką 

tojų siekimą turėti daugiau lais- į šįmasi ne tik į rašytojų kury 
bą, bet ir į jos skelbimą bei jos 
perdavimą visuomenei. Rašyto
jai pažymi, kad režimo cenzūra 

vių, prieš teismus, kuriuose ne
siskaitoma su įstatymais. 

Tie rašytojai sukilo ir Lenki
joje. Mėnesiui nuo "Vėlinių" už
draudimo praslinkus, š.m. vasa
rio 29 d. Varšuvoje įvyko Rašy
tojų sąjungos, Varšuvos skyriaus, 
nepaprastas susirinkimas. Jis 
priėmė rezoliuciją, kuri pakanka 
mai aiškiai atspindi komunisti
nio režimo vykdomą "politiką 

promisine rezoliucija'". Susirinki 
me dalyvavo tik vienas režimo sojo eilėje ueeKlfOS miestu. Į 
atstovas, o rašytojas Jerzy Put- lieininkus mėtomos plytos ir ak 
rament. režimo tarnas, skatino: menys turėjo Kremliaus vaido 

esanti vienašališka, veikianti sla j pasmerkti dėl "Vėlinių" uždrau vans sukelti įvairių minčių. 
Žinoma, šarvuotos sovietų di 

vizijos Lenkijoje šį tą reiškia, ta 

Valymai Čekoslovakijoj 
Praha 

14 studentų. Demonstracijų ska-
tintojais buvo apkaltinti Liubli
ne veikiančio Katalikų uruversi 
teto studentai. 

Čekų žinių agentūra 
į tų - nauses, demonstracijos u- Mbį.. a t l e j g t i g p a r v l g u v i . 

daus reikalų min.steris J. Kudr 

ptai. ji darosi grėsminga pačiai I aįmn vykusias demonstracijas, 
tautos kultūrai. Rašytojai pažy-! 

kultūros srityje" 
elono šaltinius, čia skelbiame bū
dingesnius tos rezoliucijos bruo
žus. 

mėjo — turi būti atsižvelgta i 
rašytojų reikalavimus ir į kūry
bos laisvę. Tie rašytojai pareika
lavo vėl leisti statyti Mickevi-

j čiaus "Vėlines"—pažymėta, kad 
Pasekdami Lon į Ju uždraudimas buvo sukėlęs "su 

pra n tarną v)Stines gyventojų pa
sipiktinimą". 

Kas gi įvyko? Kalbėjo žinomieį 
ji rašytojai—J. Andrzefevvski. S. I 
Kisielievvski. filosofas L. Kola-
kovvski ir ... visi jie pasmerkė re
žiminę cenzūra, ir reikalavo dau
giau laisves. Dar daugiau, šiomis 
dienomis, po Varšuvos riaušių, 
režiminės spaudos pasmerktas Ki 

Vakaruose patirta, kad Varsų- į siclevvski apkaltino režimą, nes 
vos suvažiavime dalyvavo 431 r a j i ^ obskurantams vadovaujant, 
šytojų sąjungos narys. Balsuo- į žalojąs lenkų literatūrą ir įsto
jant už rezoliuciją, prieš cenzu-į riją. Pagaliau, rašytojai pateikė 
rą pasisakė 221 narys, gi 121 bal-Įsavo solidarumą su čekų rašyto-
savo už kompromisinę rezoliuci-, jais. nes jie kovoja, už kūrybinę 
ją, kurią buvo pasiūliusi komu- \ laisvę. Sis klausimas atidėtas ligi 
nistų (darbo) partija. | kovo m. pabaigos, kai turėsiąs į-

. . . . .vykti Rašytojų sąjungos, Varšu-
Balsavimas buvo smūgiu lenkų Į v m s k v r i a m f , t i n i s S u s i n n k i -

eiau už divizijas esama dar stip
resnių veiksnių. Numatomos by
los, sionistų kaltinimai — tai re
žimo atsakymas. Tačiau, ar jis 
nebus supratęs, kad jaunimo žy
giai gatvėse reiškia ir visos tau
tos protestą prieš 
prieš laisvės užgniaužimą 

Rašytojai ir jaunimas 

na ir vyr. prokuroras J. Bar-
tuska. Jie kaltinami perilgai dle- bih 
sę su rehabilitavimu 40-000 če
kų, buvusių aukomis stalininiu 
laikmečiu. Apie atleidimus pra
nešdamas, čekų kabineto narys 
pažymėjo, kad "kietojo stalini
nio laikmečio komunizmas Ce 
koslovakijoje jau pasibaigęs." 

KALENDORIUS 

Kovo 18 d : šv. Kinias. šv. Si-
Kimutis. Gintarė. 

Kovo 19 d.; šv. Juozapas, šv. 
Kvintilė. Vilas. Nautilė. 

Oras 

Tuo būdu. pastaruoju metu, 
diktatūra, vykdant liboralizacijos vyksmą. 

iš svarbių vietų pašalinta aštuo-
sukilo ni partijos bei vyriausybės pa-

prieš komunistinį režimą. Tai jė- reigūnai. Ta proga, vienas mi-1 
gos. kurios norima laikyti komu
nizmo ramsčiais. Tai būdinga ir 
drauge įsidėmėti t •.,.. 

VA. 

Pasitraukė G . Brovvn 

režimui mas. 

Lenkų studentija per savaitę demonstravo pneš režimą 
Varšuvos universiteto rūmais 

Lowl//nas. — Praėjusį penk 
tadienj pasitraukė iš pareigų 

Parržiaus dienraščio "Le Mon- , , , . , . Anglijos užsienio reikalų minis-
. ... , . r, XM Bet Maskva... vis tvli t , n M 

de korespondentas B. Vlargue- " teris George Brovvn. Naujuoju 
ritte savo korespondencijoje pa- Maskvos spauda apie įvykius ministeriu Wilsono paskirtas 
brėžė, kad minėtos rezoliucijos Lenkijoje, apie lenkų rašytojų prieš Brovvną tas pareigas ėjęs 
priėmimas buvo aiškiu smūgiu maištą vis tyli. Netenka abejo-' Michael Stewart. 62 m. amž. 
gomulkiniam režimui, nes porą • ti, kad ji bus supratusi, kf»dėl . Brovvn ministeriu buvo nuo I fH 
dienų prieš susirinkimą režimo Varšuvos visuomenė triukšmin- m. rugpiūčio m. Jis pasitraukė 
politrukai skatino atsisakyti nuo gai plojo "Vėlinių" veikėjams, protestuodamas prieš tai. kad 

t i € s į prieš cenzūrą nukreiptos rezoliu- Po mėnesio prasidėjusios Lenki- aukso krizės metu 
Įujos ir ragino ją pakeisti "kom- jo«, studento — ir ne tik studen- ; su juo nesitarusi. 

nisterių per radiją pirmą kartą 
viešai paskelbė. kad sovietų 
kom. partijos pirmasis sekr. 
Brežnevas gruodžio m. j F'rahą 
buvo atvykęs kištis j č«jkų rei
kalus (gelbėti A. Novotną), ta
čiau įsitikinęs, kad nieko nepe-
šiąs, grįžo atgal j Maskvą. 

Oro biuras praneša: Chicagoj 
ir jos apylinkėse šiandien dide
lis debesuotumas, galimi kritu
liai su griaustiniu, vis šilta, 
tempetatūra sieks apie 60 i. V 
Ryt debesuota, vis palyginti 
šilta. 

Saulė teka 5:59. leidžias 6 00. 

W. Brandi. V. Vokieti jos už
sienio reik. ministeris, vakar 
buvo nesunkiai sužeistas j gaivą 
studentų N'uernberge. kur vyko 
soc;alis'ų suvažiavimas. 

Sovietų delegacijos J. Tautose 
du nariai sunkiai sužeisti auto-

vyriausybė mobilio nelaimėje Long Island. 
šalia N'evv Yorko. Vaikai Indijoje 

file:///Vashingtono
file:///Va~shington


• v Jų kūnai grjzo Į žemę, 
bet jų dvasia saugoja mus 

Vasario 16-ji Rochestery, N.Y. 

Lietuvos valstybės atkūrimo nu , kovoti už Lietuvos laisvę, o 
50-ties metų minėjimas fvyko tie, kurie nesideda prie bendros 
vasario mėn. 18 dieną Šv. Jur- kovos, jis taip pareiikė: "Atsisa-
gio parapijos bažnyčioje prade-į kydami pagrindinės teisės, jie pa 
dant iškilmingom pamaldom Į rduoda dalį savęs. Jie atsisako 
už žuvusius dėl Lietuvos lais- savo asmenybės ir ateities! Mes 
vės. Šv. Mišias atnašavo ir tai,kovosime visur ir visada, iškly-
dienai pritaikytą pamokslą pasą dę visuose pasaulio kraštuose uz 
kė kun. Liudas Januška. Pamalj Lietuvos laisvę! Tarptaut inė pa
dų metu giedojo Rochesterio lie 
tuvių b-nės choras, vadovauja-

dėtis nebuvo palanki mūsų at 
žvilgiu. Pasaulis nori užtušuoti 

mas dir. Jono Adomaičio ir solo' žemėlapyje Lietuvą, bet Lietu-
Birutė Čypienė. ivos vardas šiandieną, yra dau-

s ;giau ir plačiau žinomas visame 
pasaulyje, negu bet kada... Pabaigai choras galingai už

traukė Apsaugok Aukščiausias 
ir Lietuvos himną, kas ne vie
n a m iš susijaudinimo ištraukė 
ir gilią ašarą. Kiek vėliau, 3 v. 
p. p . parapijos salėje, įvyko į-Įšachmatų žaidime. Vakarų straj 

Rochester io N. Y., skautes ir ateitininkai, su vėliavomis eisenoje j iš
k i lmingas pamaldas Nuotr P. M a t u k o 

MŪSŲ KOLONUOSE 
Pasaulio sąžinė nerami, bet ji I W o r c e S t e r , M a s s . 

rami Lietuvos atžvilgiu, nes Lie 
tuva yra tik mažytė figūra m\ 

pildė L. Jakubauskas. 
Valdyba praneša, kad dar ga-

MOTERŲ S-GOS 69 KUOPOJ įima labai prieinama kaina gau-

spūdingas minėjimas, kuris bu
vo pradėtas Amerikos ir Lietu
vos himnais. Visus, atrodo, pa
lietė šios, didžios šventės reikš
mingumas, nes jau prieš savai-

tegija ekonominiai savanaudiš
ka. Jis čia metė realų žvilgsnį į 
politinę įvykių raidą. Amerikos 
politika paremta daugiausia ant 
ekonominio verslo ir naudos pa-

Moterų s-gos 69 kp. metinis « M ; M * * * < > * ° " > ? l o k ^ 
hų smo adresu: V. Rozevicius, 
98 Harr ison St., Worcester, 
Mass 01604. 

susirinkimas jvyko vasario 5 d. 
Auš ros Vartų parapijos salėje. 
Susirinkimas buvo gausus. Pir
mininkės Antonia Weckell pas
veikino, linkėdama geros sėk
mės. 

Valdyba paliko ta pa t i : pirm. 
Antonia Wackell, vicepirm. Liud 

LIETUVIŲ 
LABDARINGA DRAUGIJA 

NAUJOSIOS ANGLIJOS APY-
GARDOS MOTERŲ SĄJUN

GOS SUVAŽIAVIMAS 

Balandžio 21 d. Moterų Są
jungos 5-toje kuopoje įvyks 
Maine. New Hampshire ir Mass. 
valstijų apygardos (apskrities) 
suvažiavimas Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, Providence ir 
Waverly gatvių kampas, Wor-
cester, Mass. Suvažiavimas pra
sidės šventų Mišių auka Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje. 
Apygardos valdyba kviečia kuo 
pas gausiai suvažiavime daly
vauti. 

KUOPOS NARIŲ SCNŪS 
VIETNAME 

Kuopos narės Šermukšnienės 
sūnui Juliui grei tai bus metai 
laiko, kaip kovoja Vietname. 
Prieš porą mėnesių ten pateko 
ir kitos narės Garsienės sūnus 
Įeit. Algis, apie kurį '"Drauge" 
ne kartą buvo rašyta . 

NAUJŲ NARIŲ VAJUS 

4545 WEST 63rd ST„ CHICAGO, 1LL. 60629. Td. LUdkm 5-9500 

Second class Postage paid at Oncago, Illinou, K * * " " * 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by tbe Lithuaniaa 

Catholic Press Society 

Subscription rates: $16.00 per yr. in Chįcago, Cicero & foreign 
V $14 00 per year outside of Chįcago and m Canada 

P r e n u m e r a t a Metams >/2 g g 3 mėr^ 1 » « o 
Chicagoj, C ceroj ir užsienyje $16.00 $8.50 **•»> g - * * 
JAV ir Kanadoj $14-00 $7.50 $4.00 $1.50 

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

Dr . Ant . Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas 

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

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr., 
fcetv. 2—6, 7—9 vai. Penkt. 2—5 ir 
Šeštad. 10—2 vai. 

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

Šiuo laiku Moterų sąjunga I 
yra paskelbusi naujų narių va
jų. Prisidėkime prie jo kiekvie
na, kad jam pasibaigus galėtu- j 

Maironio Parke, kurio šeimi-1 me pasidžiaugti našiais vaisiais. | 
ninkas y ra Lietuvių Labdarin-

visė Sprindžiūniene, ižd. Mari- Į ga draugija, pastatų praplėtimo 
j a Lapinskiene, fin. ras t . Nei-1 statybos darbai eina prie pa-
lie Sinkevičienė, iždo globėjos I baigos i r jų šventinimas įvyks 

tę, artėjant Vasario 16-jai, prof. • grindo. Lietuvoje nėra strategi-
Antanas Klimas kalbėjo, ta pro-jnių žaliavų. Dėl tos priežasties 
ga, radijo bangomis ir pasakė nebuvo kovojama už pavergtų-
gražią kalbą. Minėjimui susirin-;jų laisvę! Nei Budapešte, nei Ry 
ko pilna salė, nebeužteko ir s ė - t ų Vokietijoj, nei Lenkijoj! Mū-
dimų vietų. Invokaciją paskaitė sų kova šventa! 
iš Sibiro maldaknygės kun. L.1 Nepasiduosime vilionių vilio-
Januška, o pati minėjimą atida- nėms. Šiandieną a tnauj iname sa _ . _ . , 0 , mmm 
rė dr. Vladas Lelis. Birutė Litvi vo ryžtą, pat ikr iname savo sąži- į Paleckiene. Korespondentes lie- j T r a d i c i n i g Margu&ų balius į Mišių aukoje 
nienė pristatė svečius amerikie- nę ir nubrėžiame planą, kaip ge- j tuvių kalba Elzbieta Kalvyme- į i € k v i e n a i s m e t a i s įvyksta per j . 
čius ir kitų tautų atstovus, susi- riau ir efektyviau siekti tikslo.! n ė ir anglų kalba pirm. Antonia ; A t v e l y k į ^ i v y k g ^ g ^ m e _ ' 
rinkusius minėjime. Po to sekė Nepasidavimas ir ištesėjimas y- j Wackell. Toliau sekė ra^ės | ̂ g balandžio 21 d. Maironio 
kalbos ir sveikinimai. 

Ofs. 7*8-4477, Be*. PB S «s««* 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
&PECIALTB£ — NERVE IB 

EMOCTSES LIGOS 
CBAWFORI> SCEDICAL BLDC 

644P So. PtOMkl Rosd 
Valandos pagal susitarimą 

Anelė Sinkevičiene ir Marija gegužės 19 d., t. y. sekmadieny. į g a l ė t u m e a k t y v i a i d a l t i 
Pnlprlriprip K o r e s p o n d e n t e s l i e - . _ . - - - . - - ! - -

NAUJAS MIŠIOLAS 

Narės prašomos įsigyti lietu
vių kalba išleistą mišiolą, kad 

šv. 

ra "tik viena mūsų kovos fazė. I veiklos apžvalga. Fin. raštiniu- p a r f e e 

. . . , „ . . „ . les įsvystvsime toki tempą, 
Visų puma kalbėjo Rocheste- • , • •. ._, Z ., . I* „ 

? * , r , T , . kad pnesas nespėtų atsikvėpti, 
n o miesto galva rrank Lamb ir v 1U - j -

, 6 _ , TT Kalbėdamas apie mūsų parei-
po 10. kongresmanas r rank rior _ , m , . v . 

} ., r. , . . . gas svetur, prelegentas pabreze 
ton. Abu ,.e, kaip ir paprastai, r e i k d į š k i k £~ k a l b J 
paluiKeio visokeriopos sėkmes .. J - i i • u 

_ ^ , . . , . . teraturą ir nurodė, kokią svarbą 
mūsų tautos laisves kovoje ir pa . . ,.„ • .- . « . i , 
, . . ; . _ turi lituanistine mokykla, kurios 
zadejo remti mūsų pastangas. , ._,- a ž į į . u . -
T. , / , . . f,». & paskirtis yra vesti Į lietuvybės i-
iohau sekė miesto valdžios pa- j . - •- - . • _ ^ 

. . . . ^ dejų pasauli mušu jaunimą. To-
reigunų ir pavergtųjų tautų at- i- , ,i •• - __-

& •* t- &>*i4 -* n a u kalbėjo apie mūsų parapijų 
svarbą, kėlė religinės savivaldos 

amas savo reikš-

kė Nellie Sinkevičienė davė pra 
nešimą iš praeitų metų veiklos. 

I 
šalia linksmų žinių draugija Į 

9R. MINA BALIUKAS 
4KIŲ. A U S Ų . N O S I E S IP 

G E R K L f i S LIGOS 
PRITAIKO AKI.MTS 

4858 W e s t 6Srd Stroet 

Iž-d. Mariia Lapinskienė nrane- turi ir liūdnesnių. Draugijos pir \ ak 9e*tadi©ciai» i»—i vai Trečia 
1 * MenJ uždaryta Ll^onla: priimam* šė apie iždo stovį. | mininkas K. Adomavičius y ra 

69 kp. valdyba ruošia kiek- j susirgęs ir reikalingas gydy-
vienais metais kortavimo pra- mosi ilgesnį laiką, 
mogą ir pyragų išpardavimą. • 
N a r ė s ne tik moka pajamas tau į 
pyt i , bet ir 

Prašykime Dievą jam sveika-

:«ttara» 
Often tetoToHM: PB »-522» 
« w telef. WAIbrook &A078 

Kn tol 2S9-468S 

DR. K. G. BALUKAS 
lietuviškus reikalus | ̂ : k a d . g ! e i C i a ^ . g t i e ? . _ g ! P ; ! ****«»* m M O T E B T U G O « 

stovų kalbos ir sveikinimai. Ven 
grų, ukrainiečių, estų ir latvių reikala B a d 
atstovų kalbose pasireiškė gnes 
tas protestas prieš dabartinę A-
merikos aklą politiką, aiškiai nu 
rodant artėjančius komunizmo 
pavojus ir jų pačių (JAV) lais
vei. Po sveikinimų, žodžiu ir te
legramomis, dr. Vladas Lelis gra 
žiai pristatė mūsų jaunosios kar
tos šaunų ir energingą lietuvį, 
visuomenininką, Korėjos karo 
veteraną, svečią iš Clevelando, 
Algirdą Kasulaitį, pagrindinei 
tos dienos kalbai. Jis pradžioje 
kalbėjo angliškai į svečius ame
rikiečius, aiškiai leisdamas su
prasti savo griežtą nusistatymą 
šių dienų Amerikos politikai ir 
kaipo karo veteranas, priminė 
savo kovą su komunizmu Korė
jos kalnuose, o šiandien dar te
bekovoja, jau jaunesni už jį, lai 
plodami po kalnus Vietname. 
Padėkojęs Rochesterio miesto ga 

ir savo parapiją parėmė stam
bia auka. 

Valdyba užprašė šv. Mišias 
minga kalbą, jis apeliavo į su-į už Teklės Mažeikienės sielą, ir 
sirinkusiųjų širdis: "Tėvynė, tai j S10 aukojo Lietuvos laisvės at-
mūsų visų mirtini namai!.. Gra! kūrimo reikalams. 

Šiuo metu sunkiai serga Ne
le ^I^tačinsk'enė. Rozaliia Ale-

žiausią Tėvynės meilės pavyzdį1 

parodė mūsų partizanai. Jū kū
nai grįžo į žemę, bet jų dvasia į i įu j į enė. Marcelė Kureišienė. 
saugoja mus! Mes negalime bū- j Kovo 23 d. 5 vai. v. Aušros 
ti abejingi ir kurti mūsų paverg | V a r t ų parapijos salėje ruošia-
tos tautos šauksmui! Negalime | 
būti kurti šešiolikametės 

m a kortavimo pramoga. Pra-
m e r " i šome nares ir viešnias gausiai 

atsilankyti . Bus laimėjimui gra-
K . G . 

MENO MEGftJU RATELIS 

gaitės bolševikų sumuštos, ap
draskytos ir pasmerktos mirti I £ „ (30vanų 
Kaune šauksmui — "Tegu bū
na laisva ir nepriklausoma Lie
tuva!" Negalime užmiršti moti- i 
nos skausmo, klūpančios prie,; Vasario 24 d. Maironio Par-
partizano lavono. Dėl Lietuvos j ke įvykusi Užgavėnių vakarie-
laisvės, turime atiduoti viską, Į nė praėjo su dideliu pasiseki-
nes kas to nepadaro, nepadaro į mu. Svečių prisirinko* tiek, kad 
nieko!" baigė savo kalbą prele- j užpildė visas patalpas ir buvo 
gentas. į sužavėti gražia programėle, ku-

Po prelegento kalbos, Birutė I rią išpildė M. M. Ratelio pen-
Litvinienė perskaitė rezoliuciją, ke tukas : Garodeckienė, Bran-

prie savo pareigų, kurias visa 
širdimi draugijai atsidavęs at-
Leka. Šiuo laika draugijai v?-
dovauja vicepirm J. Pipiras. 

J . M. 
• - * 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
5-TOH KUOPOJ 

Kovo 3 d. įvyko susirinkimas, 
kurį atidarė pirm. Watlrins ir 
pakvietė dvasios vadą kun. Jut -
kevičių sukalbėti maldą. Pirmi
ninke padėkoje 9anders i r vi
soms narėms už prisidėjimą 
prie kortų žaidimo vakaro. Pri
minė, kad kuopa yra numačiusi 
aukomis prisidėti prie Moterų 
sąjungos Stipendijos fondo ir 
prie ruošiamos Sibiro kanki
niams pagerbti Kankinių Kara
lienės šventoves Romoje. 

GnfEKOIjOGrVC CHTRX3GUA 
8449 8. P O I M U Road (Crawford 
Hedica] Boi lding) Tel. I X 5-64441 

Priima Ugonlua pagal msltartma 
l«4 neatsiliepia, skambinti BU 8-S22 

61 &087S 
DR, W. M. EISIN-EISINAS 

Akošertis fef motery Bgae 
61S2 So . K e d a e A v e ^ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001 

• Administracija dirba 
di«i 8:30 — 5:60, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

ASS<X"IATK OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalta 

DR. FRANK PLECKAS, OPT. 
3424 W. 63rd St., G E 6 - 7 0 4 4 

Tikrina aki?. Pritaiko akinius ir "OOB-
taot lins«-s". 

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

T'ždaryta antrad. ir tref-iad. 

DR. A. PUSTELMKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAIS LIGOS 
Tel. Ofiso PK 6-7»<)e: Namn »25-Tfti>T 

5159 So. Damen A v e n u e 
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

ISskyrus trečiad.ienj 

Tel. 423-2660 
DR. L RINGUS 

RENTGENOLOG AS 
9760 So. Kedzie A v e n u e 

Vai.. pirma<3.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. S v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
fteSt. % v r. iki 3 v. popiet. 

*lao HE 4-1414. Be*. B E l-Mf 
DR. B. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
*l»ctalyb€ eknšerlla ir moters Uco« 

2454 West 7 U t Street 
C/1-4M Ir Camobell Ave. kampas) 

VaJ. kaadien 1—t Ir 6—t vai. 
3e*tad. 12—> vai. popiet 
Trečiadieniai* uždaryta 

1148 Veat SSrd Street 
Tet : P R O p e c t 8-1717 

•teeld.: S341 West 6«th Fteee 
TeL: RFpobik- 7.78«t 

DR. S. BIE2IS 
C H I R U R G A S 

«alando»: Kasdien nuo 1 1VU S, tre-
;iadleniais uždaryta. Antradieniais ii 
penktadl^nlaJa vak nno 7 Iki 8 ra' 

DR. VL BLAŽYS 
P t A U C I \ ' IR VTDAUS U G O S 

SSdi W e a «Srd Street 
Įf«mpaw 63-dioe Ir Callfornia 

V%L: kaedlen nuo 6—8 raL vak 
Seetad. 2—t ml 

~re«ad. ir kitu laiku pagal rualtar 
Oftac tetef. 47«-4042 

Beeld. teL WAIbroot »-SQ48 

DR. C K. BOBELIS 
i (nJatrj ir i l a p a m o takų chirurgija 

Oftoo teL P B 8-2220 
vamq — ren, PBoepect 8-8081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
i O K 8 A 

JYDYTOJA IR CHIRURGI 
VAIKŲ LIGOS 

2tS6 Wea* 68rd Street 
r>irmad. antrad. ketvirt. ir penkt. 
auo 11 Iki S T. Ir nno B H t •. • . 
SeMad. nno l Ud 4 n L 

Otm. PB 6-602S Bes. PB 8-696t 
DR. L JATULIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Jtlao ral kaadien nno 6 iki $ T. T.; 
leftt. nno I Ud II rat ; arba •nat-
**roa 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPP:C. ORTHOPE3HJOS LIGOS 

2745 West 69th S t r e e t 
Prieš §i'. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: pirmad., antrd., k^tv.. penkt. 
nuo 9 iki 1! v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeStad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kjtn 
laiku susitarus telefonu: 

Telef. KKpnblic 7-228© 

Ofa, PO 7 * 0 6 0 Bez. GA S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 68rd Street 
Vai.: kaedlen nno t—4 n D Ir 8 
tkl 8 Tai. Trsdiad. Ir eeetad. uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. P Ū S L £ S IR P R O S T A T O 

CHIRURGUA 
Ofisas 2454 W. 71st S t r e e t 
Vai . antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 v a k . 
Ofiso telef. 776-2886 

Rezid. tetef. P R 9-6730 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR'CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTTS 
15542 So. Cicero, Oak F o r e s t , m . 

KaUneto M. RST-202O 
.Vamn tel. 838-1071 

Vizitai pagal susitarimą. 

Apygardos suvažiavimas bus 
balandžio mėnesį mūsų kuopos ! 

globoje. Artimiausiu laiku turė-
, — . . > . — ^ r — — — "— —J-« ' i sime pvTaeų ir kitų kepimų par-

Ivai F r a n k L a m b uz gražius hn- k u r f s u s i r i n k u s i ų j ų b u v o v ienba l ' t i enč . Naikelienė. Roževičienė j davimą. kėjimus Clevelando lietuviams 
savo trumpais žodžiais anglis 
kai pareiškė: "Mes lietuviai, nie 
kada nenustosime kovoti, kol 
Lietuva ir kiti pavergti kraštai 
bus vėl laisvi!" Atsiprašęs ame
rikiečių svečių, perėjo i savo mo 
tinos kalbą — lietuviškai. Jau 
pirmaisiais sakiniais sukaustė vi 
sus klausytojus. Kalbėjo ilgai, 
bet jo kalba niekam nenusibodo 
ir, gal būt, ne vieną silpnesnį 
lietuvį jis pastatė vėl ant kojų 
-— į naują atgimimą. Jis pats 
būdamas jaunosios kartos atža
la, subrendęs ir mokslus baigęs 
svetimame krašte, prabilo į mus 
visus, nepaprastai gražia ir tai
syklinga, lietuvių kalba. Kad to 
kių daugiau būtų mūsų išeivijo
je, tikrai netektų abejoti mūsų 
tautos likimu! Jo žodžiais: "Va-
s-irio 16-ta yra įdeginta negęs
tančiomis raidėmis visų mūsų 
Širdyse! Tai vienintelė šventė 
sujungianti visus lietuvius. Iš 
mūsų yra atimta tik valstybinė 
laisvė, bet niekas neatims lais
vės kovoti už teisę mūsų tautai, 
į nepriklausomą gyvenimą. Dar 
nėra pastatytas toks kalėjimas, 
nėra nukaltos tokios grandinės, 
kurios pajėgtų įkalinti ir sura
kinti tautos laisvės troškimąr 
Kadangi mūsų ateitis laikinai y-
ra išplėšta iš kiekvieno lietu

siai priimta. Čia pat, dr. Vladas ir Roževičius. vad. muzikui Bur 
Lelis, pristatė filatelistą Vladą dūliui. Humoru programėlę pa-
Keibą, kadangi lietuviai filatelis 

TeL 695-66SS — Eig i s 
426 N- U b e r t j Street 

Koote 25. Elgin. ū l i n o * 

Ofleo Ir boto teL Oliymple 8-1881 

DR. F. ¥ . KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1467 So. 49th Oavrt. Cicere 

Vai. kaadien 10-12 tr 4-f. Tročlad. 
ir tattad. tik saattaroa 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Adresas: 4256 W. 63rd Street 

Ofiso tel. BEliance 5-4410 
Rez. tel. GBovehiU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ftetv. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir R B « 7 iki 8 V. vak.; 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
r vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 926-8296 
Valandos: 2-S v. v.. penktaA. 10-12 
v. r.. 2-S v. vak. geštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trecHad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-3088 

TH 

tai, draug su šia, mums taip Žmuidzino. 
svarbia švente, mini šiais me
tais ir kitą svarbią sukakti, kai 
1918 metais gruodžio mėn. 27 
d. Vilniuje, buvo išleista pirmie 
ji du Lietuvos pašto 10 ir 15 
skatikų ženklai. Filatelisto Kei-
bos, kruopščiai surinkti visi pas 
to ženklai ir nepriklausomos Lie 
tuvos pinigai — monetos, buvo 
gražiai įrėminti ir išstatyti salė 
je per visą minėjimą. T a pačia 
progra, Vladas Keiba pristatė ir 
du jaunus lietuviukus, būsimuo 
sius filatelistus: Petrą Matiuka 
ir Raimundą Dziakoną, įteikda
mas abiem po rinkinį Lietuvos 
pašto ženklų. Po mažytės pert
raukėlės, kurios metu buvo ren 
karnos aukos Lietuvos laisvini
mo reikalams, prasidėjo meninė 
dalis. Rochesterio Lietuvių ben 
druomėnės choras, diriguojamas 
Jono Adomaičio ir akompanuo
jant Kęstučiui Saladžiui, sužavė 
jo publiką visai nauju dar ne 

Berniukai nokini vėliavėles, o 
mergytės po tulpę, vaizdavo Lie 
tuvą ir visi choru pareiškė išti
kimybę savo tėvų žemei. Neatsi 
liko nuo }u ir Pranas Puidokas, 
padeklamavęs tai dienai parink 
tą labai gražų eilėraštį. Toliau 
sekė solistės Vlados Sabalienės, 
akomp. muz. Z. Nomeikai, kele
tas liaudies dainelių ir ištrauka 
iš operos "Carmen". Meninin
kams nutilus, prabilo naujas B-Į g 
ALFo ir ALTo pirm. Juozas į S 
Jurkus, neseniai perėmęs tas pa-Į 
reigas nuo ilgamečio tos organi 
zacijos pirm. Petro Norkeliūno. 
J. Jurkus nustebino visus, prane
šęs, kad tokioje mažoje koloni
joje, surinkta Lietuvos laisvini
mo reikalams $1,276.61. 

Dr. Vladas Lelis viešai pareis'£ 
kė padėką Petrui Norkeliūnui [E 
už 25-rių metų BALFo ir Alto j S 
veikloje ir dėl senatvės pasitrau'S 

Susirinkimą pirmininkė sten
gėsi pravesti greičiau, nes visos 
laukėme pamatyti nuotraukas, 
kurias padare dvasios vadas 
atostogų laike, važinėdamas 
Retų Amerikoje. 

Pirmininkės pakviestas, dva
sios vadas rodė nuotraukas iš 
savo kelionių. 

OOK> OF 4-584* m 

PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I H S 4 West 71st Street 
i vai. pirm., ketv. 1-4. vakar. T-t 

mtr.. penktad. 1-5. tree. tr Se6t dk 

Tel. — REIiance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

(Lietuvis jrydTtojas) 
3925 West 59tb Street 

B y r * 5 i I S ^ T T «$IBE*BRA r«AKimA"s'5Si5w 
DR. VYT. TAURAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p.. trefįad 
uždaryta. 

— U E 4 4 T U . 

DR. M. BUDRYS 
4LERGUA 

m i Wea* 5 1 * Street 
Valandos: antradieniais, peaktadle-

: riais t-9 •., *e*tadl»nlal» 10-1 p.p. 
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•11% 
I v ^ ^ ^ ^ 1 a n t visu taupymo i 

Mes mokame 
certifikatu 

kusio iš tų pareigų. Sis reikšmin'g 
girdėtu repertuaru. Visiems be i gas minėjimas, su turtinga pro- r 
galo patiko "Karvelėlis" kuria-Į gramą ir gausiai dalyvavusiais į :g 
me kun. Liudas Januška atliko 
solo partiją. Solistė Birutė Čy
pienė, labai gražiai išpildė solo 
"Mano protėvių žemė", kuriai 

į pritarė visas choras. Taip pat, la 
vio širdies, jis pabrėžė, kad tai bai gražiai pasirodė pirmo sky-
yra visų reikalas — jaunų ir se- ' riaus mokinukai, paruošti Vyt. 

rodė, kad dar mes esame tvirti j § 
lietuvybėje, nesužaloti svetimų-1 £ 
jų įtakos ir toliau, dirbdami vie-jc 
ningai, drąsiai galime tikėtis kijg 
tos Vasario 16-osios, jau savoj* 
laisvoje Tėvynėje! £ 

Petras Mariukas'* 

MIDLAND 
SAVINGS 

MIDLAND SAVINGS! 
4040 Archer Ave. 

Chicago. III. 60632 
Tetephone CL 4-4470 

August Saldokas 

T«L ofiso tr Imto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, d c e r o 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—S vai. vak.. 

iSskyros trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KCmKH: IK VAIKV UGŲ 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL. BUTLDIXG 
715« V>irth We««eTn Avenae 

Pirmad.. antrad., ketvirt ir p*-nkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Treįiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p.. šeStad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Ofiso telef. R E 7-iiKS 
Rez. tel. 239-2919 
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DR. MARIJA UNAS 
A K U ^ E R U A IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

S 1 Ofiso t d . PR 8-7773: Rez. PR S-4732 

I DR. A. MACIŪNAS 
I I C H I R U R G A S 

2858 West 6Srd Street 
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LIGOS 
Ofisas ir rez. 2B52 W. S9& St. 

Tel. FRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., Trefi. ir 

p^nkt. nuo 2 iki 4 va i ir nno 6 Ud 8 
v. v.šeštad 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 
Of. tel. HE 4-2123, Narni) GrI 8-8195 

DR. V. TUMĄSOMIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st S t r e e t 

Priiminėja ligonius lik saettmne 
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

Trečiad. ir SeStad. nz iaryta 

Telefonas — GRovemU 

DR. A. VALIS-UBOftAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECTALVRf. J\Kl-gERTJA IR MOTERl, LIGOS 

Vale 
J524 West 69th S t r e e t 

\dos: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 • . vak. 
šeštadieniai* 1 iki 4 vai . 
Trečiadieniais uždaryta. 

Vai.. 
vak.: 

Tel. PRospect «-t400 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

6648 So. Albany A v e , 
pirm.. «ntwid., kPtv. 6—8 v. 
p«>nkt. ir įeitad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pairi i misltartma 

Valandos: pirmad.. ketv., 5—% vai. 
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus 

Ofiso HE 4-1818 Rea. PR 8-9«ol 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 We«t 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampai) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

Šftitad. J v. r. — 2 v. p. p 

TH. ofiso PR «-MM, rm. R E 4-S13* 

DR. F. C. DDNSKttlAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 1*W 71* Street 
Vai.: 2 ikt 4 v p. p. ir 7 Iki 8 *. V. 

Tret*. ir šešta d. piural inisjta.rtma. 

Ofiso tel. 787-2141. Nftmn «3«-48.V» 

DR. PETRAS ZUOtA 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6449 So. Polaski Road 
Vai. pirmad., antrad., penktoj . 1»—4 

ir $—• v. v. ketvirt. 5—S T. vafe. 
šeštadieniais 10—2 vai. p. p. 



Dean Rusk — didis ii 

RIMTAS VALSTYBININKAS 
Jungtinių Valstybių sena

to užsienio reikalų komiteto 
pirmininkui Pulbright, jau se
niai norėjusiam prispirti prie 
sienos valstybės sekretorių 
Dean Rusk, pagaliau pasisekė 
prikalbinti jį įį komiteto susi
rinkimą pasikalbėti Vietnamo 
karo ir bendrai užsieninės po
litikos reikalais. Sekretorius 
Rusk buvo apklausinėjamas 
dvi dienas — kovo 11 ir 12 d. 
Apklausinėjimas tesėsi vienuo
lika valandų. Senatorius Ful-
brigbt, nors i r tos pačios de
mokratų parti jos narys, nors 
yra pas ta ty tas pačio svarbiau
sio sen. k-to pirm. demokra
tų partijos, kuriai priklauso 
ir pa t s prezidentas Johnsonas, 
tačiau Fulbright pasidarė pik
čiausias ir įkyriausias Johnso-
no vedamos užsienio reikalų 
politikos kri t ikas. J is nepra
leidžia nė vienos progos, kad 
galėtų užpulti prezidentą i r 
valstybės sekretorių Rusk ir 
"sukri t ikuot i" jų užsieninės 

politikos veiklą. 
* 

Sen. Fulbright, pasikvietęs 
sekr. Rusk savo komiteto na
rių apklausinėjimui, siekė ke
lių dalykų: priversti Rusk vy
riausybės vardu atidengti toli
mesnių ka ro veiksmų ir užsie
nio politikos planus; priversti 
vyriausybę nedaryti tolimesnių 
k a r o žygių bei nesiųsti į ka ro 
frontą daugiau kariuomenės, 
neatsiklausius kongreso, i r 
pagaliau paveikti vyriausybę 
padidinti pas tangas baigti 
Vietnamo karą, nesiekiant jo 
laimėjimo. 

Fulbr ightas dar ir kitą t iks
lą turė jo : parodyti plačiai 
Amerikos visuomenei ir net p a 
šauliui, Mek daug jis nusima
no užsienio politikoj ir kaip 
gerai ir "moksliškai" jis suge
b a s ta ty t i klausimus ir kalbė
ti . J is norėjo pasirodyti esąs 
didesnis i r gudresnis už patį 
prezidentą ir sekr. Rusk. Be t 
jis, reikia pasakyti , pralaimė-

VAKARU VOKIETIJOS PREZIDENTO VARGAI 
Nors nėra erelis, bet savo aukštas pareigas eina garbingai 

sen. Frank Lausche. Atsakė ir 
pats sekr. Rusk. Jie visi labai 
teisingai pažymėjo, kad ne 
tikslu ir pavojinga yra svar
styti tokia viešame susirin
kime karinės strategijos rei
kalus. Tai yra pasi tarnavimas 
priešams. 

Šį Rusko apklausinėjimą, 
be abejonės, akylai sekė Hano
jaus, Maskvos ir Pekino agen
tai, nes jiems svarbu buvo su
žinoti, kokius tolimesnius žy
gius darys Jungt. Valstybės 
Vietnamo kare ir kokie y ra 
ateities planai santykiuose su 
visa pietrytinės Azijos padėti
mi. Juk Amerikai ir jos sąjun
gininkams tikrai būtų naudin
ga, jei panašūs vieši apklausi
nėjimai apie Vietnamo karą ir 
ateities užsieninius veiksmus 
įvyktų Hanojuje, Maskvoje ir 
Pekine, kad ten būtų panašiai, 
kaip Washingtone atskleidžia
mi komunistų planai, karinė 
s t ra tegi ja ir t. t . Bet priešai 
tokių klaidų nedaro ir neda
rys. Tokie dalykai galimi t ik 
Amerikoj, kurioj išaugo tokie 
neatsakingi politikai, kaip Ful
bright i r kiti, ku r y ra pilna 
laisvė komunistų agentų veik
lai, kur jau tiek daug privai
šinta komunistų bendrakelei
vių, darančių įtakos į visas šio 
kraš to gyvenimo sritis ir la
biau tarnaujančių Amerikos 
priešams, negu pačiai Ameri
kai. 

* 
Labai gerai, kad sen. Mundt 

šiame komiteto posėdyje iškė
lė JAV vyriausybės kai ku
riuos netikslumus. J is konsta
tavo faktą, kad net dabar, kai 
Vietname kariaujama su ko
munistais, JAV siunčia į ko
munistinius k raš tus taip vadi
namą strateginę (karišką) me 
džiagą, kuri y r a persiunčiama 
komunistams į Vietnamo 
frontą. Tai reiškia, kad ko
munistai grumiasi karo fron
te su iš Amerikos gautais 

Vokiečius dar ilgą laiką kan
kins nacizmo šmėkla. Vieniems 
ji vaidenasi ateityje, nes įsikū
rusi neo-nacių partija pamažu 
vis daugiau gauna balsų rinki 

J . SAV. 

bmiais dokumentais . Kai Lueb-
ke tai pamatė , tiek pasakė: "Be 
gėdiška falsifikacija". Panašiai 

muose. dėl ko siunta Kremlius į galvojo ar vyriausybe, kur, a 
ir rytų Vokietijos komunistai, 
pasaulį gąsdindami atgyjančiu 
nacizmu. Kitiems rūpesčio su
daro nacizmas praeityje. Juk 
nedaug yra šiandieninės Vaka
rų Vokietijos žymesnių asme
nų, kurie vienu ar kitu būdu 
nebūtų talkinę Hitlerio režimui. 
Tiesa, jie po karo buvo nuna-
cinti, išteisinti, tačiau laikas 
nuo laiko iškyla praeities bė
dos. Šį kartą tokios "bėdos" 
susilaukė prezidentas Luebke. 

Jo atvejis iškilo jau prieš po
rą metų. Iš karto atrodė, kad 
tai tik paprastas komunistų 
manevras suniekinti Vakarų 
Vokietijos galvą. Dėl to niekas 
į ta i nekreipė rimtesnio dėme
sio. Rytų Berlyno komunistai 
iškniso, kad Luebke karo metu 
yra dirbęs vienoje firmoje, ku
ri gaminusi koncentracijos sto
vykloms barakus. Toje firmoje 
Luebke suprojektavęs barakus 
garsiai Buchenwaldo koncentra 
cijos sotvyklai. įrodymui ko
munistai pateikė škicų ir planų 
fotokopijas, kur aiškiai mato
si Luebke parašas, lygiai toks, 
kokį dabar padeda po valsty-

kreiptis j imigracijos įstaigą, ku 
rios yra visuose didžiuosiuose \ 
miestuose. 

Jeigu čia negaunama reikiamų 
dokumentų, gal galima gauti met 
r iku išrašą savo gimtojo kraš to . 
Jeigu gi ir iš ten jokių dokumen 
tų įrodančių amžių, neįmanoma 
gauti, tai tenka surast i liudinin- j 
kus, kurie galėtų paliudvti. 

J. Žrilb 

pie tai painformavo visuomenę 
specialiu komunikatu. 

Maža žarijėlė po pelenais 

sada yra tas pats. tačiau me-
I kas nesugeba pasirašyti visiš-
i kai identiškai, kad nebūtų skir-
! tumų mažuose išlankstymuose 

ir parašo linijose. Niekad to 
paties žmogaus parašas nėra 
pilnai toks pat: mažų skirt amų 
visada lieka. Tad, jei Luebkės 
parašas yra visiškai toks pat , 
t a s rodo. kad jis yra nukopi
juotas. 

eitį, kaip ten iš t ikrųjų buvę, 
arba patrauktų į teismą kaltin
tojus ir taip apgintų savo gar
bę. Rektorius atsidūrė nema
lonioje padėtyje. Ar jis gali į-
sakinėti Valstybės galvai? To
dėl ir susilaikė nuo bet kokios 
intervencijos. Bet s tudentus pa 

Luebkės pasiteisinimą parė
mė ir s ta tybos firma Schlempp. 
kurios vadovybė pareiškė, kad 
ji niekad negaminusi barakų 
statybos planų. Savaime su
prantama, kad Kiesingerio -

Brandto vyriausybė pritarė to
kiam prezidento gestui ir dar 

rėmė ir Vestfalijos - Reino kraš , pridėjo: 'VVeimaro respublikos 
to vidaus reikalų ministras so- j ir nacių laikais, — rašo vai 

Bet vokiečių Vakarų Vokie
tijoje yra daug. Iš 60 milijonų 
ne visi buvo įtikinti. Įtarimo še
šėlis pasiliko ne vieno vokiečio 
širdvje. Liko po pelenai* mažai., . . — 
. -:.,. , • i -, , •, ;t)aige. Dabar j sceną įsejo stu-
žarijele. kuri laikas nuo laiko! . ° . . . . . . . . . . . . 

Studentai politiniame bare 

Bet ir tuo reikalas dar nes 

išsiverždavo liepsnele. Kabare
tuose ne kar tą pajuokaudavo 
iš "prezidento barakų", kas pub 
likovje sukeldavo gardaus juo
ko. Vienos Frankfurto krautu
vės lange pasirodė daugybė fo
tokopijų su aiškiu Luebke pa
rašu. Tai buvo ištisa paroda ir 
ji tęsėsi visą savaitę, ko! pa
galiau policija tuos "ekspona
tus" konfiskavo. Bet preziden
tas Luebke dėl to nesijaudino: 
dėl jo toji paroda galėjo būti 
ir nuolatinė. 

Šių metų vasario mėn. vie
nas mėnraš t i s paskelbė sensa
ciją: vienas amerikietis specia
listas, ga r sus profesorius, nu
statęs, kad parašai tose foto
kopijose esą tikri, t. y. tikrai 
Luebkės. Tuojau išėjo į areną 
valdžios paskirt i grafologai spt 
cialistai, irgi nemažiau garsūs 

'profesoriai, ir paskelbė, kad 
ano amerikiečio ekspertizė yr?_ 
geriausias argumentas prieš jį 
ir jo "atradimą". Tas faktas, 
kad pa rašas ras tas visiškai iden 
tiškas mažiausiose smulkmeno
se, rodo, kad tai falsifikatas, 
net nors žmogaus parašas vi-

dentai, kurie ir Vokietijoje 
; kaip ir kituose kraštuose, neri

mauja, mitinguoja, protestuoja 
į ir keikia viską, pradedant Viet-! 

namo karu, baigiant savo uni- \ 
; versitetais. Jie, pasiskaitę apie į 
; "prezidento barakus", ėmė rei-! 
i kalauti, kad prezidentas atsista-; 

tydintų iš pareigų. Dar dau- j 
j giau: Bonnos universiteto, ku-

ris Luebkei yra suteikęs garbės 
daktaro laipsnį ir pakėlęs jį į, 
universiteto senato garbės na
rius, studentai vieną gražią die
ną įsiveržę į rektoratą, garbės 
svečių knygoje prie Luebkės 
parašo prirašė: "KZ Baumeis-
ter". (Koncentracijos stovyklų 
statytojas) . Neramūs ir maiš
tingi studentai Bonnos univer
sitete įrengė porą minėtų foto
kopijų parodų: vieną universi
teto patalpose, o antrą miesto 
aikštėje. Socialistai studentai 
pareikalavo, kad rektorius at
šauktų Luebkei suteiktą dak
taro titulą ir akademinę garbę. 

cialistas. Pagal jį s tudentų dva 
sinės krizės priežastis ir iš lo 
kylą neramumai esą ka ip tik 
neaiški prezidento laikysena ir 
jo nenoras eiti į teismą. 

Taip pamažu Luebkės atve
jis pasidarė valstybine proble
ma. Kancleris Kiesingeris ir mi
nistrai atsidūrė nemalonioje pa 
dėtyje. Mažiausiai jaudinosi 
pats prezidentas Luebke, kuris 
to viso sąmyšio metu atosto
gavo Schwarzwalde. J i s buvo 

; nusistatęs jokiu būdu nesinau-
I doti teismu, kad savo ga rbę ap

gintų. O reaguoti į spaudos vul-
'• garius priekaištus neleidžia pre

zidento orumas. 

Prezidento Luebkės 
|x»r televiziją 

/.<»di> 

Vasario mėn. gale a tostogau 
jantį prezidentą aplankė jo ar
t imas draugas. Federalinės Vo
kietijos vidaus reikalų minis-
teris Luecke, kad d rauge i p -
ta r tų susidariusią padėtį. Minis 
teriui dar nepradėjus kalbėti 
reikalu, Luebke tuojau pareis- . 
kė. kad neturi minties atsista- • 
tydinti, nes, viena, tai būtų tau-
tai t ikra nelaimė, o, an t r a , atsi- I 

Į 
statydinimas būtų lygus prisipa 

Į žinimui prie kaltės. P o to dar « 
kar tą susitiko prezidentas ir 
vidaus reikalų ministerįs, o le
miamas pokalbes įvyko Bonnoje t a i u • u u i a ii an ,au« , i i i u i y f , u i u y . > 

Prie to reikalo prisidėjo i r apie ' t a r P Prezidento ir kanclerio. Bu 
dvidešimts Bonnos universite vo apsvars tytas toks eventua'.u-
to profesorių, kurie pasiūlė, kad ' m a s : Prezidentas parašo laiš-
rektorius pašauktų Luebke pa 
siteisinti ir atskleisti savo pra 

jo visais taškais . J is dar la- ginklais. Prieš šitokį mūsų vy-
biau įrodė savo aroganciją, po- riausybės netikslumą tikrai 
linkį diktuoti h* norą girdėti reikia pasisakyti ir protestuo-
pa t s save kalbant. Jis, t a r p t i . Sen. Mundt, tarp kitko, la-
S t k o , siekė sumalti į dulkes baį g e r ą klausimą pastatė 
valstybės sekretorių, bet ir t a i sekretoriui Rusk. J is paklausė 
iam nepasisekė. Dialoge su a r ^ k r . Rusk gali nurodyt 
Rusku Fulbr ightas negalėjo 
atsilaikyti prieš j i Pastarasis 
da r kar tą įrodė esąs visų ne 
t ik užsienio, bet ir vidaus poli-
kos reikalų kurse. Jis yra kur
se ir k raš to gynybos bei sau
gumo reikaluose. Nors jam 
buvo progos pasikarščiuoti, 
bet jo šalta ir korektiška lai
kysena visus stebino. Ful
br ightas Rusko ne tik nepaže
mino ir nesukompromitavo, 
bet jį d a r labiau išaukštino. 
N e t ir Chicago Tribūne savo 
vedamajame straipsnyje pri
pažino, kad dialogo laimėtoju 
y r a Rusk (The winner of the 
main bout on Viet Nam was 
Secretary Rusk) . Taip ir bu
vo. Taip mano ir prez. Johnso
nas . 

* 
Bet t enka pasakyti, kad 

Rusk ir, žinoma, prezidentas, 
be kurio žinios, aišku, jis nebū
tų sutikęs eiti j tokį dialogą 
su komitetu, padarė šių žo
džių autoriaus galvosena, klai
dą, sut inkant priimti komiteto 
kvietimą būti apklausinėtam. 
Butų tiksliau ir saugiau, jei 
būtų susiderėta tokį dialogą 

bent vieną komunistinį kraštą, 
kuris neremtų Amerikos prie
šo Vietnamo kare? Sekr. Rusk 
į tą klausimą neatsakė. Nuty
lėjo. Vadinas, jis nežino tokio 
komunistų krašto, kuris nerem 
tų agresinio karo Vietname. 
Tad vyriausybė privalo iš to 
padaryti ati t inkamas išvadas. 

Senato užsienio reikalų ko
miteto Rusko apklausinėjimas, 
be abejonės, padarė daug ža
los, iškeldamas aikštėn kai ku
riuos karo ir užsienio politikos 
dalykus, kuriais priešai galės 
pasinaudoti. Be to, buvo pa
demonstruotas pasaulio aki
vaizdoje Jungtinių Valstybių 
nevieningumas, susiskaldymas 
viduje. Tai nebuvo naudinga 
Amerikai. Bet, sakoma, nėra 
to blogo, kas neišeitų į gerą. 
Taip buvo ir šiuo atveju. Pir
miausia parodyta, ko siekia 
savo veikla ir pikta JAV po
litikos kritika sen. Fulbright 
ir kad jis toli gražu nėra toks 
jau didelis užsieninės politikos 
ekspertas, kokiu skelbiasi. 
Taip pat visai ne pro šalį, kad 
buvo iškelti ir vyriausybės kai 
kurie netikslumai, kurie tuo-

ką kancleriui, kuris jį apsvar; 
tęs su ministeriais paskelbia 
tautai . Buvo numatyta ir kita 
galimybė — prezidento žodis į 
tautą per radiją ir televiziją. 

Galutinai pasirinkta šį pas
taroj i galimybė. Kovo 1 d. va 

diškame pan-įškime, — Lueb
ke elgesys buvo be priekaištų. 
Kaip įsitikinęs demokratas, jis 
net kalėjime sėdėjo už savo idė
jas". 

( rarbingas valstybininkas 

Moralinėje plotmėje Luebkės 
atvejis baigtas. Geros valios vo
kiečiai negali abejoti preziden
to garbingu, kukliu, be jokios 
retorikos žodžiu. Betgi pačiam 
prezidentui šis visas reikalas 
buvo tikra vidaus drama. Kai 
pats vidaus reikalų ministeris 
jį prikalbinėjo viešai pasisaky
ti, jis atvirai aiškinosi: "Aš e-
su tvirtai įsitikinęs, kad nepa
sirašiau kaeetų barakų projek
tų, bet šiandien negalėčiau to 
prisiekti". Suprantama kodėl. 
Tai buvo 1944 metais, o šian
dien prezidentas yra jau nejau
nas (73 metai ) , atmintis nėra 
jau tokia, kaip seniau. Tad ir 
po priesaika nedrįstų tvirtinti 
nei "taip", nei "ne", kai tauta 
laukia iš jo arba "taip", arba 
"ne". Galėjo dar vienu moty-

j vu išsisukti: tvirtinti, kad ne-
' žinojęs tų suplanuotų barakų 
! paskirties. . . Bet Luebke yra 
i perdaug garbingas, kad ieškotų 

išsisukinėjimų. 
Kraštut iniams žmonėms, ku

rie gal ir toliau bandys kom
promituoti prezidentą ta is "ba
rakais", laikraštis "Die Zeit" 
pasakė tokį pamokslą: "Jei val
stybė ir t au t a pakenčia buvusį 
nacį kancleriu, kuris karo me
tu dirbo užs ;enio reikalų mi
nisterijos propagandos skyriu
je, tai galime užmerkti akis 
prieš faktą, kuris yra tik "teeh 
ninio" pobūdžio". 

Reikia manyti, kad ir viešoji 
j pasaulio nuomonė užmerks vie-

kare prezidentas Luebke pri- I n ą a k į t i e s Luebkės atveju, kaip 
s is ta tė tautai per radiją ' r te- • v r a s u s įgyvenusi su daue svar-

Iš Waterburio Lietuvos sukakties minėj mo. įvykusio vasario 25 d. Sėdi iš kaires: M. 
Vileišis. kongrepm J. Monagan. dr S. Bačkis. kun. P. Sabulis. komp. A Aleksis Stovi 
gramos vedėjas A. Campe. lenkas C. Baldovvski mr-ras G Harlaman lenkas A. Hechko. miesto sekr. Fr. 
Šaknaitis .polic. viršininkas J Guilfoile. latvis E. Petersons ir L. Garsienė 

Andrikytė. dr. P. 
Alto pirm ir pro-

leviziją, kad pasiaiškintų dėl sa
vo veiklos antrojo pasaulinio 
karo metu. 

"Agitacija prieš mane stip
rėja sakė Luebke tautai , — 
tvirtinama, kad aš padėjęs sa
vo parašą po kalin ;ų stovyklų 
barakų planais. Suprantama, 
kad aš šiandien, jau praslinkus 
šimtmečio ketvirčiui. negaliu 
atsiminti kiekvieną dokumentą, 
po kuriuo padė-au savo para
šą. Tariau nebuvo mano kom
petencijoje tvirtinti barakų sta
tybos planus, kaip lygiai ir ki
tų pastatų, o be to . Schlempp 
firmos statybos skyr ius (kur 
Luebke dirbo kaip inžinierius) 
niekad negamino planų barakų 
s tatybai . Tie, kurie mano šmei
žia ir kaltina, tai labai gerai 
žino". 

besniu Kiesingerio atveju. 
Luebke yra geras žmogelis. 

Niekad nebuvo ir nėra erelis. 
Tai žino visi, žino ir jis pats. 
Nėra not fiz'škai reprezentaty
vus. Tačiau savo aukštas parei
gas oina garbingai, gera valia, 
be jokios arogancijos. Pasku
tinis jo pasielgimas dar labiau 
pakels jo orumą tautos akyse. 
O savo kalbose yra aiškus ir 
tikslingas. Jei kas, kaip nese-
n>ai padarė Amerikoje su John-
sono mintimis (imituoįant Mao 
Tse-tungo mintis), surinktų ^as 
į draugę ir paskelbtų "Hein-
rich Luebke mintys", tai tu
rėtų didelio pasisekamo, o lei
dykla gero pelno. 

— Amerikoj 6 iŠ 7 dirbančių
jų dirba privačioj įmonėj. 

AIDAS TARP DANGORAIŽIU 
O. NENDRE 

Romanas 

— Man rodos, kad šis reikalas dar tik pradėtas, Į dos, kad jums daugiau padėtu Amata! — rimtai atsako 
o nebaigtas! Naujoji unija suras naują būdą, kad įei-' Aldona. 

pravesti prie uždarų durų. Ko- jau privalo būti atitaisyti. Tu 
dėl? rimą galvoje JAV santykius 

Į tai labai gerai atsakė už- su komunistiniais kraštais , ku-
sienio reikalų komiteto nariai riuos reikia peržiūrėti ir tai-
— sen. Mundt, sen. Dodd ir syti bei keisti -I 
Spaudoj ir Gyvenime 

AMŽIAUS ĮRODYMAS PENSIJAI 
PraktiSkų informacijų teikia! Naturalization Service ir čia iš 

"American Cotmcil for Nationali-
ties Service". Viename iš jų pas
kutinių biuletenių yra klausimas 

pildyti prašymą, pasinaudojant j -
g^aigos duodama Form N-585. Y-

I ra vilties, kad imigrantui atvyks 
ka daryti jeigu norėdama* gauti Į tant į šį kraštą turėta kokie do-
nėasiia netari dokumentų, įrody-1 kmnentai, įrodantieji jo amžių, ir 
tTkad jau esi p e r j o s a r fUas? »kad Jie g»U būti to«' i ? * * * " * * 

MmėU įstaiga visa pirma patą 
ria kreiptis į US Inunigration and 
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Dar prieš darbo pabaigą pasirodo Tomas. Iš jo 

veido spindi džiaugsmas. Aldona, jį pamačiusi, be sa
kymo žino, kad darbininkai nubalsavo naujos unijos 
neįsileisti! Tomas, sutikęs Pauliną, garsiai jai sako: 

— Mes laimėjom! 
Jis linksmai kalba su Agne, o paskui eina pas 

vyrus. Netrukus ateina Marina, ją pamačiusios moterys I n a į p a u ] j n a 

choru šaukia: 
— Marina. M laimėjai! 
— Ar aš nesakiau! Nesu kvaila, nors jūs manim 

netikite. Kiekvienas ima naują daiktą, o ne seną! 
Salė pradeda kvatotis. 
— Marina, tu nepirk saldainiu! Rytoj atneš Ma

rija. 
Marina nusispjauna ir, nieko nesakius, išeina 

iŠ salės į savo kambarį. 
Iš kažkur moterys sužino, kad senoji unija surin

kusi beveik du trečdalius balsų. 
— Aldona, žinai, vyrai kalba, kad daugumas mo

terų balsavo už Tomo uniją. 
— Kodėl jie taip mano? — domisi Aldona. 
— Rūtų kvailos, kad Belinos brolį rinktų sau už

tarėju. 
— Vienos moterys nebūtų to padariusios, turėjo 

daugumas vyrų pasisakyti už senąją. 
— Žinoma! Mūsų aukšte ir vyrai balsavo už To

mą. Jie sako, kad dabar Belina jaučiasi, kaip kuni-

tų į šį fabriką. Bet mudviem rytoj reikia atnešti sal 
dainių. Šį vakarą važiuoju į State gatvę, užeisiu pas 
Marshall Field, ten yra gerų!.. — prižada Marija. 

Moterys linksmos, net Klara ir Amata Šventiškai 
nusiteikusios, viena tik Marina, kaip žemes pardavus : 

— Ar manote, kad Amata sutiktų? — klausia Joe 
susirūpinęs. 

— T o aš nežinau. Pakalbėkite! 
— C"Aa man staigmena. Norėčiau sužinoti, kas ga

lėjo jiems siūlyti? — mąsto eidama į fabriką, — ge-
Belina nuduoda neklausanti moterų kalbų, ji rodosi la-i rai, kad jis taip lengvai sutiko kreiptis į Amatą. Man 
bai užimta darbu. būtų nesmagu, kaip lietuvei, kovoti prieš Tomą. fdo-

Belina įsiutusi, bet nenori parodyti! Jei neduok,! mu, kodėl jis neprašo Marinos. Ji taip uoliai agitavo 
Dieve, kada į Ši fabriką įeitų naujoji unija tai visos, 
kurios rodo džiaugsmą Tomo laimėjimu, turėtų atsi
skaityti su ja, už šį džiaugsmą! — tyliai sako Aldo-

ve. Šu prašymu reikia pridėti $3 i-
mokesčio. Tuo visu reikalu tenka gaikštiene, o pasKui butų karaliene. 

— Galimas daiktas! — sutinka su ja Aldona. 
Naujoji unija kitą rytą prie fabriko durų atei

nantiems darbininkams dalija lapelius, kuriuose dėko
ja už jai parodytą pasitikėjimą. 

— Mes nemanėme, kad iŠ pirmo bandymo įeisi
me į jūsų fabriką. Bet esame nustebinti, kad radome 
tiek pritarimo. Pasitikėkite, mes dėsime visas pastan
gas, kad galėtume jums tarnauti! 

Tokiais žodžiais baigiamas lapelis. 
— Jie galvoja apie dolerius, kuriuos jie gaus kiek

vieną mėnesį iš darbininkų, o kalba apie tarnavimą!1 

— piktinasi Paulina. 
Porai savaičių praėjus, prie fabriko durų Aldoną 

i pasitinka Joe, naujosios unijos atstovas. Jis maloniai 
pasveikina ir klausia, ar ji nesutiktų savo skyriuje mo
terims pakalbėti apie Šios unijos pirmenybę prie* se
nąją. 

— Mūsų žiniomis jums moterys pasitiki, jūs 
geriausiai galėtumėte unijai padėti. 

— Labai mane jaudina jūsų žodžiai, bet man ro-

už naująją uniją. 
Amata tą rytą labai laiminga ir linksma. Ji il

gai kalba su Belina. 
— Ji tur būt sutiko, jaučiasi pagerbta ir išskirta 

iš kitų. Dar niekumet taip nespinduliavo Amata, kaip 
šį rytą,— galvoja Aldona stebėdama besikalbančias. 

Tą rytą, atėjus kavos laikui, Amata užveda kal
bą su Paulina ir įrodinėja, kad būtų labai naudinga 
darbininkams, jei šiame fabrike būtų laimėjusi naujo
ji unija. Paulina neprieštarauja, tik pritariamai link
čioja galva. Kai Amata nueina į virtuvę, Paulina atei
na prie Aldonos: 

— Ar girdėjai, ką Amata kalbėjo. Atrodo, ją nau
joji unija pasamdė, kad mums apsuktų galvas. Juk sė

tinoji unija turėjo tik mus, o naujoji turi tūkstančius 
darbininkų, tai kuri gali labiau domėtis mūsų reika-

1 lais? — tyliai kalba Paulina, stengdamosi, kad jos žo
džiai kitų nepasiektų. 

Fabrike daug dirba ispaniškai kalbančių: meksi-
(kiečai, kubiečiai ir portorikiečių. Vieną rytą Joe dalina 
ispaniškai parašytus lapelius. Juose sakoma, kad jei li
nija įeis į fabriką, tai vienas tarnautojai bus skirtas rū
pintis ispaniškai kalbančių reikalais. 

(Bus daugiau) — .-



Mūsų kolonijose 
GARY, Ind. 

PAMINĖJO VASARIO 16 

Vasario 18 d. lituanistinės mo 
kyklos jaunimas atskubėjo į iš
kilmingas pamaldas Šv. Kazi
miero bažnytėlėje. Apsirengę 
tautiniais rūbeliais ir nešini t au 
t inę vėliavą nužingsniavo prie
kin. Žavingai sugiedojus "Ma
rija. Marija", buvo susikaupta 
maldoje už kovojančią tėvynę 
Lietuvą ir kenčiančius bei žu
vusius už jos laisvę brolius ir 
seses. Labai gražiai giedojo pa
rapijos choras, o vienas tėvelių, 
p. Raudonis, giedojo solo kele
tą giesmių. 

Klebonas kun. dr. I. Urbonas 
savo šiai dienai pr i ta ikytame 
pamoksle kėlė seno i r jaune lie
tuvio dvasią, bei drąsino pasi
justi garbingos ir narsios tau
tos vaikais. Po mišių sugiedo
tas Lietuvos himnas. 

Po pamaldų visi tautiečiai bu
vo pakviesti į parapi jos mokyk
los salę, k u r p. Ruzgienė, mo
kyklos tėvų vardu, pavaišino 
pyragaičiais su kavute . Mokinu 
kai savo programėlėje visus su
sirinkusius nukėlė į ne taip to
limą praeitį. Tai gyvas vaizdelis 
apie Lietuvos kaimą 1918 m., 
kuomet žmogus sekdamas pa
saulio įvykius, džiaugėsi, kad 
ateina geresnės dienos lietu
viui, nes radosi drąsuolių, ku
rie, nebodami pavojų, ieškojo 
laisvės perspektyvų Lietuvai. 

Mažieji ar t is ta i buvo gerai pa 
siruošę. Tai R ū t a Tavaraitė, 
Rita Ruzgaitė, R ū t a Seferytė 
ir Edvardas Ruzgą — būsimi 

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

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

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 $0.40 $0.30 

DIDŽIOJI PADĖJĖJA, Dr. A. Maceina, švč. Mergelės Ma
rijos būties ir veiklos apmąstymas. 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 $5.00 $3.75 

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

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

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

«»KELBK ŽODĮ, pamoksliukai seiunaaieniams ir prmuo-
1 moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršelis 

xail. T. Valius. Išleido Immaeulata Press. Putnam, 
'•onn.. 1957 m. 150 pusi $2.00 $1.50 

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

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

ŠVENTOJI VALANDA nakties adoracijai nanrmose. Pa
ruošė Kun. Mateo Crawley-Boevey. Vertė M. Pu-
lauskas, MIC. Išleido Tėvai Marijonai, Chicago, 111., 
1958 m. 63 pusi $0.25 $0.20 

TĖVAS PIJUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Ku
nigų Marijonų Seminarijos leidinys, 1955 m. 152 psl. $2.00 $1.50 

TRISDEŠIMT MEILES ŽODŽIŲ. Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Gj'venimo temomis Kristaus dvasioje. Kny
ga turi įžangą ir 30 skyrių. Tinka birželio mėnesiui, 
kuris skirtas Svč. Jėzaus širdies garbinimui, bet įdo
mi skaityti ir kitu laiku. Liet. Knygos Klubo leidi
nys. 1957 m. 168 pusi $1.50 $1.10! 

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

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

ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. 1965 m. To-
mas H, knyga 2 (6), minkšt vu* 244jpusL • — _ * * • « > 

TU IR JL Hardy Shilgen, S. J. Bverte ^ ^ ^ ^ ^ 
nas S T launuo l io santykiai su mergarte. Te*» Jė
zuitų leidinys, 1952 m., 212 pusi 

$3.75 

$1.50 

$5.50 

$2.00 

V A I ^ G A ^ M A S ; E. Drąsutienė. O. * * » » ! " " * • * 
Starkienė ir A. Šnžienė. Išleido J. Karvelis, 
Chicaga. 546 pusi >V ' 

ŽMONIJOS ŪKIMAS SV. JONO . A p R ¥ S ^ ° J ^ 
GOJĘ, Kun. Vyt J. Bagdanevičuis, L. Knygos B u -
bo leidinys. 1953 m. 406 pusL L. ' '". ' C " 

ŽMOGUS BE DIEVO, Dr. Juozo Girniaus. LaimejęsAidų 
premiją. Veikalas skirtas ne teisti žmogui be Dievo, 
o jam padėti. 564 pusi. ĮLaisvę fondas, 1964 met. 
Kieti viršeliai ir aplankas. $5.50 $4.13 

GROŽINIAI RAŠTAI 

ISTORIJA, FILOSOFIJA MOKSLAI 
Buvo Dabar 

ANGLA-LIETUVIA KALBOS ŽODYNAS, V. Baravykas 
583 pusi $6.00 $4.50 

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

BODAS SENOVĖS LIETUVIŲ KALNfiNŲ ir ŽEMAI
ČIŲ, Simonas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 
1954 m., 362 pusi $4.00 $3.00 

DABARTINES LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, išleistas 
vadovaujant mūsų didžiajam kalbininkui prof. J. 
Balčikoniui. Žodynas turi apie 45.000 žodžių, su žo
džių paaiškinimais, kalbiniais pavyzdžiais, kirčiavimo, 
linksniuočių ir asmenuočių atžymėjimais. Žodynas 
turi 990 pusi $12.00 $9.00 

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

ir Rusijos atsivertimas" $3.00 $2.25 i JUOZAS PAUTTENIUS, fenas Šlapelis, Studija apie me-
DIEVAS SUTVĖRĖJAS, Kun. M. Durickas, 149 pusi. $0.75 $0.60 
GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J. Vaitkevičius. Mąstymai 

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

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

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, TU 
tomas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, kun. dr. J. 

j T. . • - -o-, • - - Vaitkevičius, MIC, 622 pusi $5.00 
scenos darbuotojai . Eilėraščius | GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV 

t o m a s n u o žolinės iki Advento, kun. dr. J. Vaitke-

3.75 

$3.75 

sakė J. Vaičeliūnas, Linda Ruz
gaitė. Ri ta Tavaraitė, Vytau
tas Brazaitis, o Danutė Lapins
kaitė vedė grupinį eilėraštį 
"Pirmyn į kovą už tėvynę". Ga
na sunkios dainos, bet jos bu
vo dainuojamos jaunimo Lietu
voje, todėl pabandy ta ir mūsų 
jaunimėlio, o jų buvo keletas: 
"Kur lygūs laukai", "Augo so
de klevelis". "Tykus vakars be 
vėjo". "Sutems tamsi naktužė
lė" ir, pr i tar iant Edv. Ruzgai 
su akordeonu. "Atskrend saka- i 
lėlis". 

1 
t 

Pabaigoje p. Pečkaitienės mo 
kinukų grupė, pašoko jonkeli ir 
kalvelį. Griežė Leonardas Ruz
gą, kuris su savo broliuku pri
sideda prie tautinių šokių ir 
dainų akordeonais. Visuomet 
linksma ir smagu matant jau
nimą apsirengusį tautiinais rū
beliais. 

Mokyklos vedėjas V. Lape
nas pažymėjo, kad mokykla y-
ra dėkinga jos rėmėjams, kaip 
L. B. Chicagos apygardai ir 
Beverly Shores lietuvių klubui. 
Mokykla laikosi gerų, pasiry
žusių tėvų valia. Dalyvis 

KANADOS ŽINIOS 

SAULT STE. MARIE. Ont. 

REKOLEKCIJOS 

Šiais metais vietos lietuviams 
susikaupimo dienos — Reko
lekcijos įvyks kovo 30 - 31 die-

vičius, MIC. 672 pusi $5.00 $3.75 
JĖZUS KRISTUS — PASAULIO IŠGELBĖTOJAS, Vysk. 

P. Būčys, MIC. "Draugo" spausdintas 1930 m., 514 
pusi., kieti drobiniai viršeliai, paauks. raides $3.00 $2.25 

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

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 $3 50 

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. Kama $1.50 $1.10 

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

MARIJA MUMS KALBA, Kun. J. Kuzmickis. Knygoje 
yra 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 $1.50 

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

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

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Kun. J. Vaiš
nora, MIC. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
leidinys, Roma, 1958 m. Didesnio formato, 445 pusi. 
Knyga yra padalinta į 2 dalis. I-je dalyje: Litur
ginis Marijos garbinimas, Bendruomeninis Marijos 
garbinimas ir Liaudies pamaldumas į Mariją. II-o.įe 
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. AUunmimai. Au
toriaus pažintis su Dievo Tarnu Arkiv. Jurgiu Matu
laičiu. Tėvų Marijonų leidinys 1962 m., 31 pusi. . . $0.50 

MEILES UGNIS. Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. Spau
de 'Draugo" spaustuvė 1961 m. 360 pusi $4.00 

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

nomis. Kolonijos kapelionas ; MOTINA GAILESTINGOJI, kun. dr. Juozas Prunskis. 
kun. Aug. Sabas ac'aikys šv. 
Mišias lietuvių kalba kovo 30 
d. 7 vai. p. p. Po mišių bus 
klausoma išpažinčių. Sekmadie
nį, kovo 31 d., šv. Mišios bus 
1:15 p. p. Pamaldos įvyks Ka
tedroje ir visi lietuviai yra kvie 
čiami jose dalyvauti. 

K. A. Sabas 

KATALIKV VYSK! 'PIJA 
AFRIKOJE 

Gulu vyskupija I'gandoje, ap
imanti 40,000 kvadratinių kilo
metrų plotą, su 300.000 katali
kų, yra viena iš didžiausių vys
kupijų Afrikoje. Vyskupijoje dir- PSALMYNAS 
ba 90 kunigų. 43 broliai vienuo-

Knygoje yra 31 skyrius, pritaikytas kiekvienai ge
gužes mėnesio dienai. Pabaigoje yra Švč. Mergeles 
M3rijos Litanija ir kitos reikalingos maldos. Liet. 
Knyvos Klubo leidinys, 1957 m., 117 pusi $1.30 

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

PASTSEKLMO 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 $050 

PAŽVELKIME Į 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 APTE PASAULIO PABAIGĄ, Prel. P. 
M. Juras. 1927 m., 112 pusi $1.00 

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

S3.00 

$0.40 

$3.00 

$1.10 

$1.00 

SI. 10 

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. $100 

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 $100 

KOVOS METAI DEL SAVOSIOS SPAUDOS, Redagavo 
Kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, Petras Jonikas, Juo
zas švaistas Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenes 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 dail. Jono Pilipausko. 1958 m. 367 psl. $5.00 

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

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

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA, M. Krupavičius. Saleziečių 
leidinys 1959 m. 140 pusi. Turinyje: Bendras žvilgs
nis į išeiviją; 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. Un-to vaikų ligų profesorė. Čia yra aprašytas 
jos asmeniškas gyvenimas ir jos profesinė veikla 
kaip gydytojos ir profesorės. Išleista 1957 m. 175 
puslapių. $2.50 

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

MISTINIAME SODE. Atsiminimai. Mykolas Vaitkus. 
"Immaeulata", 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 $2.50 

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

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

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

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

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

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

$3.75 

$0.75 

$1.50 

$0.75 

Buvo Dabar 
AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. Euėraščiai. 

Liet. Knygų Klubo leidinys, 1956 m., 70 pusi. . . . . $1.00 $0.75 
ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Mykolaitis Putinas. 3-jų dalių ra-

manas vienoje knygoje Kieti viršeliai $6-00 $4-50 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — literatūriniai reportažai. A. Vi-

lainis. Nemuno leidinys, 1953 m. 166 psl $2.00 $1.50 
ANNA KARENTNA, I ir H tomas, L. N. Tolstojus. Ver-

tė Pr. Povilaitis, 1954 m. 440 pusi **-w *>-w 
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 pusL Kietais viršeliais • • $5.UU $3.75 
APIE LAIKĄ IR ŽMONES, Jonas Aistis, Terros leidi

nys. 1954 m. 252 pusi. Kietais viršeliais $300 $2.25 
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkis. Romanas, išleistas 1055 

m., 468 pusi. Kieti viršeliai. $450 53-00 
AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno 

leidinys. 1954 m. 84 pusi. Didelio formato $100 $0.75 
AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai, 1950-

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. S*-50 J2-6 5 

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

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

BROLIAI DOMEIKOS. Liudas Dovydėnas. Terros l«di-
nys, Chicago, 1952 m. 260 pusi $2.50 $1.90 

DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas. A. 
Baronas, 1952 m. Chicago, 111., 260 pusi $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 $2.60 $L50 
GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antanas Venys. Eilėraščhi "*" „ 

kinys. Nemuno leidinys. 1955 m. 64 pusi $1-00 $0.75 
GĘSTANTI SAULĖ, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Lietuvių 

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

— — $2.25 

$3.75 

$2.65 

$6.40 

$1.50 

$2.65 
$3.00 

$0.75 

$0.75 

$1.50 

$1.50 

liai, 160 seselių vienuolių ir 600. SAULES GIESME. Antanas Maceina, šventasis Pran 
katekizmo mokytojų. Gulu vys-i £ * " Asyžietis kaip krikščioniškojo^ gyvenimo šauk-
, .. .,, ., , ' • ,. . rvs. Išleido prel. Pr. M. Juras. 1954 m. 454 pusi. 
kupija .sla.ko keturias ligonines. K i e t a i g v i r f c L i r a p l a n k u T e f e s f Valiaus. Laimėjęs 
vieną raupsotųjų ligoninę ir dau-, 1952 m "Aidų" mokslo premija Kiet. virš. $5.00 

$0.40 i RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE Aif Šeš-
plaukis Atspaudas iš K. M. Akademijos Metraščio 
III t. 133-220 psl S2 00 

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

TAUTOS PRAETTIS. Istorijos ir gretimųjų sričių nepe
riodinis žurnalas. 1963 m. baigtas leisti I tomas. 
Tomą sudarančios knygos: 1. 2. 3 ir4. nėra įriš
tos ] vieną knygą. I tomo knygos sudaro 659 psl. 
minkšti viršeliai $10.00 $7.50 
Atskiros knygos $3.00 $2.25 

TAUTOS PRAETTIS. Redaktorius J. Dainauskas. Istorijos 
ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. 1964 m 

215 psl. Kietais viršeliais $3.00 
GIESME APIE GEDIMINĄ. Balys Sruoga. Iliustravo 

Vikt. Petravičius. Terros leidinys, Chicago, 1952 m. 
Didelio formato. Knyga gražiam jaunimėliui .i $2.00 $150 

GIMDYTOJA, Prancois Mauriac, Prancūzų Akad. narys 
Nobelio premijos laureatas. Vertė A, Vaičiulaitis. 
Terros leidinys, 133 pusi $L75 $155 

GINTARO TAKAIS. J. Narūne. Lietuvos vaizdai eilėraš
čiuose. Knygoje daug iliustracijų bei Lietuvos vaiz
dų. 64 pusi $1-80 $1.30 

GINTARINIAI VARTAI, legendariaio pobūdžio novelių 
rinkinys. Nelė Mazalaitė, 1952 m., L. Knygos Klu
bas, Chicago. DI. 248 pusi $2.0C $L50 

GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertas. Auto
rius piešdamas margą didmiesčio gyvenimą, ryš
kiais brūkšniais parodo jo tikrovę su visomis gero
mis h* 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 $ i55 

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

ILŪŽĘ TTLTAL 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 P. Ne-
veravičius. I-mas tomas. Išleido "Nemunas". 352 
pusi $3.00 $2.25 

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

KAIMIEČIAI — Pavasaris, m tomas. Vertė Neveravi-
čius. 392 pusi. Išleido "Nemunas" $350 $256 

KAIMIEČIAI — Vasara, TV tomas. Vertė F. Neveravi-
čius, 392 pusi. Išleido "Nemunas" $350 $255 

KALNŲ GIESME, Vacys Kavaliūnas, "Draugo" 12-jo 
konkurso premijuotas romanas. Liet. Knygos Krabo 
leidinys 1963. 201 pusi $250 $150 

$2.65 j KARKLUPENUOSE. Albinas Baranauskas. Lietuviškos 
knygos klubo leidinys. 1965 m. minkšti virš $2.50 $150 

$1.90 KAROLIAI. Guy De Maupassant. Novelės. 278 pusi. N $2.50 $150 
KATRYNA. Sally Salminen. Romanas. Iš originalo ver

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

$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-
$1.00 sys Vainoras. Terros leidinys. 1954 m. 416 puri.. . $3.75 $250 

LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikus. Romanas, 1954 
m- 2 4 2 pusi $250 $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 kurmiai. 
Liet. Knygos Klubo leidinys, 607 pusi. 1957 m . . $7.00 $5.25 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA, n dalis. 
Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos autorių kūriniai. 
Lietuv. Kn Klubo leidinys 1965. 700 pusi., kiti virš. $10.00 $750 

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

LIKIMO ŽAISMAS. Henrikas Lukaševičius. Romanas. 
L. Knygos Klubo leidinys, 1953 m. 232 irasl. $2.50 $150 

LUKšIUJAI, Antanas Giedrius. Tai autoriaus gimto
jo kaimo istorija, čia sunku atskirti, kur baigia
si realybė ir prasideda pasaka. 231 psl $250 $150 

LŪŽIAI. Jeronimas Ignatonis. Romanas. Autorius prieš 
skaitytojo akis pastato naują žmogų, praėjusio karo 
išdavų išmestą už Įprastosios ribos ir nejaukiai išgy
venantį dvasinį lūžį. Išleido Lietuv. Knygos Klubas 
1963 m. Minkšti viršeliai 301 pusi $34© 

$1.50 

$1.90 

$2.65 

$2.25 

$190 

$4.90 

$0.95 

•Ac\\ kitu bažnytiniu institucijų. 
$3 75 . Tomas U knyga 1(5). Minkšti virš.. 108 pusi $5.00 $3.75 LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis. TerroV 'leidinvs 

Minkštais viršeliais $3.00 $2 25 į TAUTOS PRAETTIS Redaktorius J Dainauskas Istorijos 1954 m. 1 8 0 P 0 8 1 $2.50 

$255 

$150 



(Tęsinys iš 4-to pusi.) I 
MARIJOS 2EM£, lietuvių poetų Marijos eilių vainikas. 

Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Mariją. 
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršeliai, 63 pust 
1959 m. $1.00 $0 75 

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

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

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

METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. Lyrikos rinktinė. 
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 PAUNKSMfi, Balys Sruoga. Trilogiška istori
jos kronika Terros leidinvs. 1954 m.. 174 pusi . $2.50 $1.90 

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

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

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

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

UPĖ TEKA VINGIAIS, Vytautas Volertas. Romanas. 
Liet. Knygos klubo leidinys, 1963. Minkšti viršeliai. 
332 pusi $350 $2.65 

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

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

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

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

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

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vert: Vikt. Kamantaus
kas. Antras leidimas. Nemuno leidinys. II tomas. 
1956 m. 216 pusi $2.00 $L5C 

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

PHILADELPHIA.Pa. ! pirm., ir A. Gečys , vicepirm.) 
•• ryžosi p radė t i pagrindinį šios 

apygardos uždavinį — LB min-
L B PIETRYČIŲ APYGARDA I kės. Ten sudaryta laikinoji vai- | t i e s P l ė t i m 5 * Pennsylvani jos ka-

i ldyba (St. Mankąs, dr. K. Gudė- s > ' k l u r a J o n e - k u r vietomis he-
Ši JAV LB apygarda buvo \ nas, J. Stikliorius. J. Janulaitis. t u v i u k i l m ė s gyventoja i sudaro 

įsteigta 1965 m. gegužės mėn. 1 J. Ardys ir P. Baublys) per pir- k o n t ' l š t l s u s miestelius. Tai la-
ir 2 dienomis, Baltimore įvyku- : muosius dvejus metus ruošė b a i s u n k u s uždavinys, tačiau 
sk) suvažiavimo metu. Jon tada , veiklą dirvai. 1967 m. gegužės J a u v , a v a d ž i a naujai apyhn-
įsijungė Baltimorės Philadeiphi-' mėn. Philadelphijos suvažiavime ' k e i E&ston- P a < k u r s u d a r y t a 
jos, Pietinės N. Jersey. VVilkes -: išrinkta antroji valdyba (B. l a l k l "o j i valdyba I k m A . Ba-
Barre ir VVashingtono apvlin-1 Raugas, pirm.. A. Jurskis, vice- b o n a s ' * • ZloS**' P S tankus , 

_ _ , B. Aponavicius, J . Vi rku t i s ) . 
' Per tą laiką naujoj i apyl inkė 

jau susisiekė su CV, pradėjo 
IVAIRCS LEIDINIAI 

AMBAR1TA-AMBARELLA. B v J. Narūne. Legenda. The 
story is a beautiful version of Lithuanian Folklore $1.00 $0.75 : rinkti aukas Jung t in i am finan-

_ _ __ _ $2 25 
MIRUSIOS SIELOS, "N. Gogolis. Vertė M. Miškinis.'Ter-

ros leidinys, 1954 m. 292 pusi Dide'io formato $3.25 $2.45 į VARGDIENIAI. Victor Hugo, vert: Vikt. Kamantaus-
NAUJAS VEIDAS, Andrius Norimas. Novelės. 1955 m. k a s- Antras leidimas. Nemuno leidinys. IV tomas. 

273 pusi. 
NEMUNO SŪNŪS, romanas. Andrius Valuckas, I to-

$2.50 $1.90 1957 m. 350 pusi. $3.50 $2.65 
VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 

mas, 280 pusi. 1955 m $3 00 $2 25 Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. V tomas. 1957 
NEMUNO SŪNŪS, romanas, Andrius Valuckas, H tc^ ' m-> 382 pusi. $3.50 $2.65 

mas, 1956 m. 430 pusi $4.00 $3 00 VEIDU PRIE 2EM£S. Kotryna Grigaitytė. 
NUOŠALIU TAKU, Mykolas Vaitkus. Godos. Vaizdai, 

Svajos. Terros leidinys. 1955 m. lOOpusl $2.00 $1.50 
NUO IMSRĖS IKI ORINOKO, miojonieriaus įspūdžiai, 

kelionės, pergyvenimai įvairuiuose pasaulio kraštuo
se, kun. Ant. Sabaliauskas, II iliustruota laida. Kiet. 

Noveles. 
L. K. Klubo leidinys 1962' m. Minkšti virš., 206 psl. $2.00 $1.50 

VIDURNAKČIO VARGONAI. Česlovo Grincevičiaus ne
įtikėtinos istorijos. Išleido Liet. Knygos Klubas. 1953 
m. 132 pusi $150 $1.10 

VIENIŠI MEDŽIAI, Aloyzas Baronas. Romanas. Pavais-

ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS Dan Kuraitis. Įdo
mus Dan Kuraičio anapus geležinės uždangos apra
šymas. 1959 m., 237 pusi $2.00 $1.50 

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

J. B. Končius. Atspausta Draugo spaust. 1966 m., 
404 psl. Kietais viršeliais $600 $4 50 
Minkštais viršeliais $5 00 $3 75 

BAISUSIS BIRŽELIS. Pranas J. Naumiestiškis. 3 dramos 
veika-lai: Baisusis birželis, Varpinė ir šiaurės pa
švaistė. Immaculata Press. 1965. Minkšti viršeliai, 

sų komitetui, pa ruošė dirvą nuo 
latinės valdybos išl inkimui, nu
matomam anks tyvą pavasarį . 
Pradėti žygiai ir ant ros ios nau
jos apylinkės įsteigimui. 

Apygardus va ldyba spėjo su
šaukti mokytojų suvažiavimą 
Baltimorejv (gruodžio mėn. 3 
d.), ir šiuo laiku jos iniciatyva 

23g pusi $3.50 $2 65 Į organizuojamas mokyklų vyrės 
niųjų mokinių a t s i l ankymas 
Lietuvos a t s tovybė je VVashing-
tone. J i s n u m a t o m a s gegužės 
mėn. 25 d., ir jo metu Lietuvos 
atstovas J . Kajeckas asmeniš
kai įteiks Bal t imorės , Philadel
phijos ir VVashingtono mokyk-

viršeliais $2.00 $1.50 I duotas lietuvio grįžimas iš Amerikos į Lietuvą 1970 
NUSIDĖJĖLE, Karolė Pažėraitė, apysaka, D laida is- m- 117 pusi $1.50 $1.10 

leido Australijos Lietuvis. 1952 m $2 00 $150 VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, romanas, n dalis. A. Vienuolis. 
NUSIKALTIMAS IR BAUSME. F. M. Dostojevskis. Ver- Terros leidinys. 1957 m., 333 pusi. $3.00 $2.25 

tė J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. j VYNUOGES IR KAKTUSAI. Julija švabaitė. Poezija 
Išleido Nemunas 1952 m. antrą leidimą. I-mas to- Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1963 m. Minkšti 
mas 302 pusi. $3.00 $2^5 i viršeliai, 96 pusi $2.00 $1.50 
n-ras tomas 256 pusi $2.50 $1.90 i ŽEMAITIS NEPRAŽUS, Balys Sruoga. Terros leidinys, 
ni-čias tomas 300 pusi $3.00 $2.25 \ *&54 m., 206 pusi $2.50 $1.90 

ORA PRO NOBIS. Jurgis Gliaudą "Draugo" premijuotas į ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje, 
romanas. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 448 p. $4.00 $3.00 I A. Vilainis, 1952 m., Chicago, UI., 132 pusi $150 $1.10 

i ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 

$L50 i raidės. I tomas, 455 pusi $4.50 $3.40 
Į ŽEMĖ DEGA, karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 

Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. II tomas, 410 pusi. $450 $3.40 

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

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

PASKUTINIS PROSŲ 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 II leidimas 1955 m.. 180 pusi. . . $2.60 $1.50 

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, nove-

BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai. 
1951 m. išleido J. Bachunas. 128 pusi $1.50 $1.1'» 

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

apybraižos, kritika, kronikos. 430 pusi $5 00 03 75 
150 psL $100 $0.75 

JUSTINAS TUMĖNAS. Redagavo ir išleido Dr. Vanda 
Tumėnas-Mingilaitė, V. D. universiteto profesorė. 
Jubiliejinis leidinvs. Atspausta 1959 m. M. Morkūno, 
174 pusi. $1-50 $1.1U I l a s baigusiems jaunuol iams pa-

KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ Dr J Prunskis. ; žymėjimus. Tai bus šių mokyk-
1950. "Draugas". 46 pusi $0.20 $0 15 S lų pats graž iaus ias atžymėji-

KELIAS I PASISEKIMĄ, J. Grabau-Grabauskas. New m a s įubilieiiniu metu 
York. 1953 m. Gražaus elgesio vadovėlis. 144 pusi. $2.00 $150 A ' „ r d " „ i r m R R - , . - , , 

KIŠENINIS LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR ANGLIS- .-\p\ ._.u vios puru. l». K ^ g a > 
KAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNĖLIS Nurodamas žo
džių tarimas Patogus nešioti kišenėje Minkšti kalen 
koro viršeliai 221 pusi Kaina $2 00 SI 50 

LAISVES MEDIS Anatolijus; Kairys, 4-rių veiksmų is liejaus minėj ime (pagrindinis 
tarinė drama. "Nemuno leidinys 1955 m. 120 pusi. $1.00 $0.75 į" J l fe 

LIETUVA EUROPOS NUGALĖTOJA. Alg. Gustaitis. Iš- kalbėtojas lietuvių kalba) , kur i s 
leido "Lietuvių Dienos" 1961 m. 80 iliustr., 38 pusi. $2.50 $1.90 buvo su r eng t a s Eas ton , Pa . 

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS, Vilius Petkai- P I R U * A * w k V r v m K 
tia H laida. Liet. Knvgos Klubas. 1960 $7.00 $5.25 PIRMAS P O s \ ANTINIS 

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. B. Pesarskas. fVYKIS 
B. Svecevičius. Redagavo Karsavinaitė ir D. Šlapo- . . . , , . , 
berskis. Žodynas apie 27000 žodžių. Žodynas viduti- ! Šeštadieny pr ieš Atvelyki (ba-
nio formato, kieti virš. 512 pusi $5.00 $3.75 landžio mėn. 20 d., 7 vai. 30 

LTTHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Variakojytė-In- ; m i n punktua l ia i ! ) Philadelphi-
kenienė. Labai gera knyga padovanoti tiems, kurie ; j o j e l a u k i a m a s g y v o s p r o g r a . 

vasario mėn. 18 d. kalbėjo Lie
tuvos nepr iklausomybės a tkūr i 
mo penkių dešimčių metų jubi-

lės. Liet. Knygos Klubo leidinys 1954 m., 176 pusi. $2.50 $1.90' ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas Švaistas. Romanas iš Be-
PAVASARIŲ AUDROJ, Ieva Simonaitytė, Mažosios Lie

tuvos Laisvės Kovos, Terros leidinys, 1956 met., 
288 pusi. $2.50 $1.90 

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

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 tn. 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 i : 
Kolumbijos, Kubos ir Salvadoro po 2 noveles: Meksi
kos — 4 novelės: Nikaraguos — 3 novelės. Peru — 5 
novelės; Urugvajaus — 7 novelės; ir Veneeuelos — 
4 novelės. Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina 
skaitytoją su autoriais, kurių yra net 41. Perskaitę 
šia knygą busite jau gerai susipažinę su Pietų Ame
rikos našytojais. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 
480 pusi $4.50 $3.00 

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

tuv. spaudos draudimo laikotarpio. L. K. Klubo 
leidinys 1962 m. 233 psl. $2.50 $1.90 

ŽVAIGŽDES IR VĖJAI, Aloyzas Baronas, novelės. Ventos 
leidykla. 240 pusi. Pati pirmoji Al. Barono knyga $2.00 $1.50 

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, K. Žukas. Žmogaus ir kario 
atsiminimai. Medžiaga istorikams. Terros leidinys 
1959 m. 477 pusi. Kieti drobiniai viršeliai su paauk
suotom raidėm. 1 $5.00 $3.75 

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA 
Buvo Dabar 

ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLETVYS. Algirdas 
Gustaitis. Filminis tekstas iš spalvoto kartūno, ku
riame pavaizduoti du Lietuvos kaimo gyventojai: 
berniukas Algis ir šuniukas Šleivys bei jų nuoty
kiai. Išleido "Lietuvių Dienos" 
I dalis — "Kova su gaidžiu". 28 pusi $2.00 $1.50 
II dalis — "Užpuola bitės". 28 pus) $2.00 $1.50 

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

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

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

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

vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys. 
leidinys. 1951 m. 214 pusi $2.00 $1.50 į 1956 m.. 170 pusi $3.00 $2.25 

PIRMOJI NAKTIS. Luigi Pirandello. Nobelio premijos j DEVYNIABROLĖ. Lietuvių liaudies pasaka. 16 pusi. . . $050 $0 40 
laureatas. Novelės. Terros leidinys. 1954 m. 124 psl. $1.50 $1.10 • DVYNUKES, N. Butkienė, apysakaitės vaikams. J. Kar-

PLAUK, MANO LATVELI. Petras Sagatas. Eilėraš velis. 1956 m. Didelio formato, 34 pusi $1.00 $0.75 
čiai. 1962 m. Minkšti virš.. Į l ipus i . $2.00 $1.50 GULBE KARALIAUS PATI. Liaudies pasaka. J.A.V. 

POPIEŽIAUS CELESTTNO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. G. L. B-nės Kultūros Fondo leidinys, 1962 m. Minkšti 
Papmi, vertė dr. P. Mačiulis, 216 pusi. Išleido Liet. viršeliai, 45 pusi $1.25 $0.95 
Knygos Klubas, 1953 m. $2.00 $1.50 GYVENIMO KELIU — mintys jaunimui. Bronius Zu-

VYT. MAČERNIO POEZIJA, 238 pusi. didelio forma- meris. Jaunimo literatūros premiją laimėjęs veika-
to. Balti odos imitacijos viršeliai. Pauliaus Augiaus. las Saleziečių spaustuvė, 1956 m., 218 pusi. $2.00 $1.50 
Į Laisvę fondas, 1961 m. iliustruota. $4.50 $3.38 JAUNIEJI DAIGELIAI. J. Narūne. Knyga skiriama vai-

RUDENS SAPNAI, Kotryna Grigaityje. Draugo prenii- kams. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1960 $1.30 $1.00 

mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir lietuviškai. 
146 pusi $1.25 $0.95; m o s koncer tas . Tai dainos, žo-

LITHUANIA AND VVORLD WAR H, Prof. Kazys Pakš
tas. Lietuvių Kultūros Instituto leidinys. 1947 m. 
80 pusi 50.50 $0.40 

MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Dan Kuraitis. 1962 
m. Kelionės j Lietuvą įspūdžiai. Minkšti viršeliai. 
321 psl $3 00 $2.2? 

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

džio ir išraiškos šokio kūrybi
nis derinys, kurį išpildys solistė 
Daiva Mongirdai tė iš Bostono, 
aktore Zita Kėvala i ty tė - Visoc-
kienė iš Chicagos ir šokėja Ele
na Kepalai tė iš New Yorko. 
Koncertas įvyks Neptūne Club 

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE ,1M»ai,,„••«> <Q9* ir M„„«„^ M - „« r 
by A. Vaičiulaitis. 1942, Chicago, 54 pusi $0.50 $0.401 P u l p o s e (928 E. Moyamensmg 

PABUDIMAS. Antanas Škėma. Drama. Terros leidinys. ! A ve., latvių klube) . Manoma, 
1965 m. Minkšti virš. 64 pusi $1.50 $110 j savo stiliumi j i s įneš daug nau-

RUSSIAS ATITUDE TOWARD UNION VVTTH ROME 
Redagavo ir išleido kun. J. B. Koncevičius, M. A. 
S. T. D. Autoriau* 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 pus! $5-00 $3.7". 

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 $3.00 $2.25 

RINKTINES MINTYS Juozas Prunskis. "Lietuvių Dienų" 
leidinys 1958 m., 324 pusi., kieti virš $4.00 $3 00 Andriejaus 

jumo, visuomenėje pal ikdamas 
kūrybines p a s k a t a s ir kul tūri
niu gyvenimu domėjimosi nuo
taikas. 

T R I / M P A I 

— Aistis, Balčiūnienė ir I .and 
sbergjs, mūsų l i tera tūros kūrė
jai, da lyvaus l i te ra tūros vakare , 
kuris įvyks gegužės mėn. 18 d. 

— Rekolekcijos pras ideda 
ketvirtadienį, balandžio mėn. 4 
d., 7 vai. 30 min. vaka re Šv. 

bažnyčioje. J o m s 
Minkšti virš. $3.00 $2.25 I vadovaus t ė v a s jėzuitas J. Bo-

rencius . 

juotas poezijos rinkinys. Liet Knvg. Klubo leidinys 
1963. 80 pusi $2.00 $1.50 

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

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

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

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

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

SODAS U2 HORIZONTO, Aloyzas Baronas. Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1955 m. 252 pusi $2.50 $1.90 

SUTEMOS. J. Narūne Dienoraštiniai posmai. 49 psl $1.50 $1.15 
ŠERKŠNO SIDABRAS. Mykolas Vaitkus. Poezija. Lietu

viškos knygos klubo leidinys. 1965 m Minkšti virš . 
86 pusi $150 $1.10 

ŠULINYS SODYBOJE. Petronėlė Orintaitė. Lyrikailiust-
racijos M. Šikikio. 1950 m.. 96 pu.*l. $1.50 $1.00 

SUŽADĖTINE, novelės. J. Tininis. Terros leidinys, 1957 
m.. 180 pusL $2.00 $1.50 

ŠVENTIEJI AKMENYS, Faustas Kirša. Didaktiniai eilė
raščiai. Viršelis dail. T Valiaus. Išleido prel. Pr. 
Juras. 1952 m. 116 pusi $2.00 $1.50 

ŠVENTOJI LIETUVA fur Savickai Romanas. 248 psl. $3.00 02 25 
ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS. Jurgis Glauda. "Draugo" 

premijuotas romanas 1960 m. 268 psl $2.50 $1.90 
SVENTADNIENIS U2 MIESTO. Marius Katiliškis. Nove

lės. Terros leidinys 1963. Kieti virš. 355 pusi $5.00 $3.75 
TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. P. Kesrunas. 3-jų dalių 

romanas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius. 
Chicagoje. 1953 m.. 293 pusi $3.00 $2.25 

TEBŪNA TARTUM PASAKOJ. Liūne Sutema. Poezija. 
Terros leidinys. 1955 m.. 34 eilėraščiai, 54 pusi . . . $100 $0.75 

TITNAGO UGNIS. Juozas Kralikauskas. "Draugo" pre-
tijos kūrinys. L. K. Klubo leidinys 1962 m., minkšti 
Tirt. 205 pusi $2£0 $1.90 

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

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

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos į šiuos skyrius: Gyvulinės pasa
kos — 5; Stebuklingosios pasakos — 30; Novelines 
pasakos — 5; Realistinės pasakos — 5; Jumoristi
nės pasakos — 5. Gražios dail. A. Vaičaičio iliustra
cijos. Viršelis dail. P. Augiaus. Knyga, kuri patiks b* 
mažiems ir dideliems. Sudarė Dr. Jonas Balys. B-
do Liet. Knygos Klubas, 1951 m.. 230 pusi. $2.50 %1M 

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

MfiLYNI KARVELIAI, Aloyzas Baronas, knyga jauni
mui. Terros leidinys, 1958 m., 72 pusi., spalvotos 
iliustracijos G. Botyriaus. $1.59 $1.10 

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

NEKLAUŽADOS. Stasys Džiugas. Eiliuota pasaka ma
žiesiems. VI. Stančikaitės spalvotos iliustracijos. Di
desnio formato. 25 pusi. Kieti spalvoti viršeliai. Sa
leziečių leidinys. 1958 m $2.00 $L50 

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

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

TRYS ŠAKALAI Alfonsas Vambutas. Pasakos ir pa
davimai. Liet Mokytojų S-gos Amerikoje 1957 m. 
premijuotas veikalas. L. K. Klubo leidinys 1962 m., 
minkšti virš., 196 pusi. $2U» $1.50 

UKEE — WAGCU. Ant. Colbachini, SDB. Perrašą Pra
nas Gavėnas. Istorinė apysaka. Saleziečių leidinys. 
1957 m.. 216 psl.; iliustruota; spalvota; kieti virš. $2.00 $1.50 

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

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legends, and 
short stories translated from the Lithuanian lan-
guage) 1951, Chicago, 96 pages $100 $0.75 

THE PAST FIFTY YEARS. By Paul Gabris. Tai istori
niai Tėvų Marijonų kongregacijos bruožai. įsisteigimo 
ir veiklos 50 m. laikotarpy H913-1964) J. Amer. 
Valstybėse ir Argentinoje. Išleido Tėvai Marijonai, v . . . . 
1964 m. Minkšti viršeliai. 120 pusi $1.25 $0.96 alki ir skurdą, pareiškė Apasta-

JUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS, I tomas. A. Merkelis. ; lų Sosto nuncijus Indijoje arkiv. 
Išleido J. Karvelis 1955 m. Kieti drobės viršeliai, Caprio, kalbėdamas dviem tūks-
398 pusi. $6-00 $4.50 t H n ( - . j a r m v}Sąl pasaulio tautų at-

TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras, 1942 met. j s u s i r i n k u s i u į N e w Delhi , 
"Draugas", 80 pusi $0.75 $0.55 7 ' . . . 

VANAGAITIS ANTANAS, jo gyvenimas ir veikla. J. J. Indijos sostinę, Jungtiniu Tautų 
Bachuno leidinys, 1954 m. 192 pusi. $2.00 $1.50 prekybos ir pa/.angos kėlimo or-

KOVOJ PRIEŠ SKURDĄ 

Pirmasis žmonijos uždavinys, 
kurį šiandiena skubiausiai reikia 
išspręsti, yra nugalėti pasaulyje 

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

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

MUZIKA 

$$.25 

ganizacijos kongresą. Kongrese 
dalyvauja ir Apaštalu Sosto dėle 
gacija, vadovaujama arkiv. Cap
rio, kuris toliau kalbėdamas iš
kėlė pagrindinius pop. Pauliaus 
VI-jo socialinėje enciklikoj* " P o 
pulorum Progressio'' paskelbtus 
principus, reikalaujančius, kad 

$3 00 "kiniai pažangios tautos iš krikš 
$2.2."5 tioniškojo trisingumo padėtų ū-

kiniai atsilikusiems kraštams. 

"fikiniai atsilikusios tautos — 
pabrėžė Apaštalu Sosto nunei-

$2 25 į jus arkiv. Capr io — su pagrin
du bijosi naujo ūkinio kolonializ 

JAUNASIS AKORDEONISTAS, Povilas Četkauskas Iš
leido J Karvelis, Chisago, 1958 m 112 psl didelio 
formato Kaina $3 00 

LIAUDIES DAINOS, V. K Banaitis, Mišriam chorui 15 
B.u.y2 rLa«V>?r mo, kuris gresia jų nepriklauso-

dainų Išleido kun. P M. Juras. 19 pusL $2.00 $1.50 , . , . J ..-, . . . t... 
-LIETUVIAIS ESAME MES GIMĖ SudareTuozas žilevi- I ̂ Y*** ir siekia užsitikrinti pol.t 

čius J Karvelio leidinys 1964 šis Letuviškas Dainynas 
daugiau skiriamas lietuviškam atžalynui, kad jis ge
riau pažintų ir labiau pamiltų gimtąjį kraštą Knyga 
kietais viršeliais, 110 pusi $450 $300 , 

TAUTOSAKINES BAGATELfiS. Fortepijonui. Jonas 
Zdanius Išleido •! Karvelis, 1958 m 24 pusi $150 $110 

i nę ir ūkinę autonomiją, kad ga-
, lėtų kurti savą, laisvą ir teisin

gą socialine santvarką. 

PAVEIKSLAI VTLIGAILft. legenda, Petronėlė Orintaitė. muštruota P. 
Augiaus, 1951 m., 46 pusi. $L20 90.80 Į AUŠROS VARTŲ flVENC. P MARIJOS PAVEIKSLAS $1.00 

— Amer iko j už gazoliną m o 
kesčių vals tybei vairuotojai p e r 

CO.75 diena sumoka 22.9 mil doL 

* » 



DRAUGAS, pirmadienis. 1963 m. kovo mčn. 18 d. 

KINOS IR NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Ekspertiškaal uždedam naujus lr tai 
tome senus. Pilnai apsidraudė. !~>ar 
bas garantuotas 

A. ABALL ROOKING CO 
LA 1-6047 arba RO 2-877* 

\Smclairj 
RICHMŪNDuįį/SERVICE 
Kampa* Kichmuno lr 6Srd Street 

Užsieniniu ir vietinių automobili), 
taisymas. Priklauso Chicago Mote 
Club. Nelaimia atveju. skambinkHe 

GR «-SlS4 a rba GK S-S35S 
Sav. — Juozas (Joe) J u r a m -

A. ABALL ROOFING CO. 
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri-
nas, nutekamuosius vamzdžius I >až<>-
me iš lauko. Taisome mūra—•*tuck-
pointins". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbus garantuotas . 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairiu atstumu 

A. V I L I M A S 
K£g VVEST 34th PLACE 
IVIef — FRontier 6-1882 

tTSfe^ 

T E L E V I Z I J A S 
paprastas tr spalvota* nebrangia 
taisau Už patarnavimą vietoj $o 
už dirbtuves darbą $lu.uX> u iatv 

Pasiteiraukite apie nauja* 

]. M I G L I N A S 
Š549 V* t>» St., U auk. PK B-HMfr 

C L A S S I F I E D G U I D E 
K E A L E S T Ą T E K E A L E S T A T E D Ė M E S I O 

O KUR NAMAI! Labai gera proga įsigyti gražų 8 
butų apartmentinį namą. švar ia i . 

., , 71 . , • .» , , * k a m b . mūras . Gazo šildvmas. ga 
užlaikytas iš vidaus rr iš lauko. : ražą.,, gražius namas, arti mūsų • 
39 metu senumo, parduodamas už $20,soo. 

Kuriam galui 
mokėti daugiau ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TI ' ? AUTOMOBILIUS SUTAUPY
KITE NUO $500 IKT $1.000. 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus. 

P. NEDZINSKAS, 40b5 Archer Av 
Chicago. BĮ. 60632. Tel. YA 7-5980 
» • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • 

nupigintą kainą Reikalinga $12.000 art
4. M a i . q u ; H t e p k o 

įmokėti, k tką kaip nors sutvarky
sime. Savininkus. 1527 VV. 58th St . 
tel. 737-1590. 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 

PLYMOI TH VAL1ANT 

Namu. aufoniobi 
liU, gyvybes, 

•«veikato<< biznio 
Patoglo*- išsimo 
tejimo sąlygos. 

j . BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave.. PR 8-2233 

2 auto garažas. 
$16.6(io. 

\% kamb . r a n d i , oro vėsinimas. 
karpetai . platus lotas , prie Marąuette 
parko. $26.700. 

Graži rezidencija, 2 aukšto mūr.. 
<> kamb. 1 % vonios, mūr. garažas, ar-

2 po 18 butu Forest Parke. 5 m<-tu i ti ofiso. $27,000. 
senumo. $60.n(Ki metiniu pajamų. Suin- : i a u k š t o m ū r a s , 2 po 6 kamb., ., ,;.>,,. ^.r-.ri,.;tit «T. nauji modernūs buta i . 2 au to gara-tcrcsuoti geru investavimu pra.icsKit sa- : Ji .. __ ... _ . . ..,** 

• r i žas. ar t i Marquet te Pa rk mokvklos — 
" Į $34.000. 

i 5 k a m b . :$-ju miegamųjų. S metu 
vo adresą ir mes pasiusimi- pilnas m: 
m.iciįas 

Alex Realtv 656-2232 

~: 

Tvarkingas, teisingas ir gre i tas 
patarnavimas visais Real E s t a t e 
reikalais. Be to. veikia Notariatas. 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 BALZEKAS MOTOR 
Skambinkite bet kuriuo laiku. O A T VC* TTVT/^1 

Apskaičiavimai nemokamai S A i - J c S , l I N v _ . . 

' " " " !4030 Archer, VI7-1515 

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti. 

"U WILL LIKĘ US" 
CHRYSLER • IMPERIAL 

Mylimam tėvui 
A. f A . JULIUI V E P Š T U I mirus, 

mielą idėjos sesę DANUTĘ BALČIENĘ ir šeimą bei 
artimuosius gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame 

Kun. Gražinos Vyr. Skaučių Būrelis 

A. f A. JULIUI V E P Š T U I mirus, 
jo dukrai vyr. skautei DANUTEI BALČIENEI su šei
ma ir likusiems artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą. 

k . -

Aušros Vartų Tunto 
Skaučių Vadija 

A . f A. JULIUI V E P Š T U I 

Panevėžiečių Klubo revizijos komisijos pirmininkui 
mirus, jo žmonai, sūnui ir dukterims su šeimomis 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Panevėžiečiu Klubo Valdyba 

A. f A. JULIUI V E P Š T U I mirus, 
mielą p. ANTANINA VEPŠTIENC, dukras LAIMUTĘ 
VASILIAUSKIENĘ ir DANUTĘ BALČIENĘ, sūnų VY
TAUTĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame. 

Aldona, Albertas Tamošiūnai ir 
duktė Aldona 

Vida ir Šarūnas Rimai 

A. f A. 
VIKTORIJAI RAULINAITIENEI 

mirus, jos šeimai reiškia gilią užuojauta 

Vėžiu šeima 

Mielam draugui 
A. -h A. 

V L A D U I MICEVIČIUI-MICUI 
mirus, žmoną KONSTANCA, dukteris GRAŽINĄ, 
RITĄ, NIJOLĘ ir jų šeimas bei gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Marija, Zigmas Peckai 

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GiUNYčIA 
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 

2438 West 6Srd Street, Chicago 

Telef. P B 8483S PR 8-0834 

patarnavimai. 

LEO'S SINCLAIR SERVICE i ŠIMKUS REAL ESTATE 
LEONAS FRANCKUS N0TARY PUBLIC 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, • ' , . , - . , a , . į 
Tune-up ir Motoru Remontas * " * * * W " — '' ^ r >" * - ' * a 0 

5759 So. Western Ave. 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533 

= « S = = = = = 

M » B — a H E O B B e B H H H H H B B 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metu patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois 

' V A L VW¥" 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rusių grindis. 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

MARQUETTE P A R K E 
6540 S. MapIewood Ave. 
Naujas 2-jų butų namas. 

Statybininkas — BE 8-9125 

modernus mūras. P r i e pat parko 35 
p. lotas. 2 auto. garažas. $23,500. 

$12.800 pajauni, gali būti ir dau
giau iš gražaus apar tment in io 2-jų 
aukštų mūro Marq. pke. Ka ina apsi
moka per 6^4 metų 

Biznio vieta. 2-ju aukštų m ū r a s ant 
kampo. Apie 40 p . žemės, 2 butai ir 
biznis. 2 au 'o garažas. Arti m Tisų 
$21.000. 

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

Atvykite — visi laukiami. 

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

B A N G A 
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W 63rd St., Tel — 434-0421 

P. Rudėnas K. šimulis 

10<Jį — 20% — S0% pigiau mokėsi, 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas 
F R A N K Z A P O L I S 

S208^i West »5tb Street 
Chicago, Illinois 

Tel GA M M ir GR 6-4339 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
COSMOS EXPRESS 

M A R Q n . T T E filFT PAI'.CF.I. SF.RV. 
3 skyriai Chicagoje: 

2B0S «9th St Tol . \V.\ .1-278-
2501 (i9tii st. Tel . \V.V r»-27:?. 
3212 So. Halst .d St. Tel. C A 5-18«4 

Lietuviu bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Ohieagos } t Ii! f l į. 

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

E. ir V. Žukauskai 

Pajamų buns;alow Cicero-Parkholme 
— 6 ir 3 kamb. (3 ir 1 mieg.}, moder
niškos vonios ir virtuves, naujas karšto 
vandens gazo boileris. 2 maš. garažas. 
Gražiai užlaikvtas namas. $23,500. 

\ lex Realtv 656-2232 

Medinis. 2x">. Gage p. Rusva, ga
ražas, naujas šildymas. $17.900. 

Mūr. 4 kamb . Garažas. Rūsys. 
(inge p. $12,550. 

Mūr. « kai.il). M. p. Garažas . Nau 
jas MM. $19.^00. 

Mūr. 2xo. po ?, mieg. 62 ir Ar te-
sian. Garažas. Ž26.9u0. 

Mūr. 10 butu. Prie 60 ir Kedzie. j 
Tik $88,00''. 

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

Cicero-Parkholme — 6 kamb. moder
nizuotas bungalovv. 3 mieg., plius T V 
kambarys. Poilsio kamb. rūsy. Gazo ši- | 
Įima. 2 maš garažas. 

REAL E S T A T E - INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L. INSURANCE AGENCY 
ANDREALTY 
A. LAURAITIS 

4645 S. Ashland Ave., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

g rama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN. 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutes pasaka. Programą veda — 
Steponas i. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j : Baltic Florists — 
<ėlių bei dovanų krautuve, 502 £• 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis 'Draugas". 

IIIIIHIIIIItlIlIlIllIlIlIlIlIilIlIlIlIilHHIMIIII 
I E I G L J U M S R E I K I A 
GRA2IU VIZITINIV KORTELIU 
kreipkitės į "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

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

CHICAGO 29, ILL. 
Mlllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 

H E L P WANTED — VYRAI 

T R A F F I C C L E R K 
Can d e r a t e himseli to top-notoh 

manager. Will b«- trained on the job. 
Ilx.cellent Co. Benet'its. best \vorking 
oonditions. 

REAL LEMON CO. 
1200 Hest 37th s t . 

TKI.. TL 4-73(M) 

REIKALINGAS \"YRAS 
Valymo Darbui — Naktimis 

Dirbti pilną laiką. 
DIAMOND HEAD RĘSTAURANT 

3321 W. Columbus Avenue 
(Arti 79th ir S. Kezdzie) 

, Uždara pirmadieniais. 
Kreiptis j Mr. Mitcheil. 

INSTRl'MfiNT REPAIR 
Experienc?d or trainees. Varied dutif s. 
Interesting vvork \vith a major optica.1 
co. Perm. position \vith exeell. job 
security. 

Cail. Mr . Fa l t e r 678-7447. 

C 0 N T B A C T O R S 

LYONS — Naujesnis mūr. 6 kamb. 
bungalovv. 3 ciidrli miegamieji, naujausios 
mados virtuve ir vonios kambarys, poilsio J 
kamb. rūsy su baru, tualetu ir dušu. 2 
maš. garažas ir patio. L'ž garažo pa
ruošta vieta baseinui. 50 x 225 p. skly
pas. $32.50 pilna kaina. 

Alex Rcalty 656-2232 

Alex Rcalty 
Pilna kaina $22.900 

656-2232 

6 butu mūr. South Berwyn. Virš 
$10,000 metinių pajamų. 2 butai po 1 
mieg. ir 4 po 2 mieg. 50 p. sklypas. La
bai gražiai užlaikvtas naujesnis namas. 

\ lex Realty 656-2232 

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 

Batų nuomavimas — Income Tax. 
Notar ia tas — Vertimai 

Apdraudy Agentūra 
BELL REALTY 

J . B A C E V I Č I U S 
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233 

' l' ' : Zl" Į 2 maš. garažas. .$29,500. 
Alex Realty 

Ciccro-Parkhohuc 3-jų butu moderni
zuotas mūr. namas, 6-6-4 kamb. 2 maš. 
garažas. $35.90(1. 

AIex Realtv 656-2232 

) 

CICERO Nebrangiai 2-jų butų 
mūr. po 5 kamb. Apyl. Western 
Electric. Cermak Rd. 2 maš gara
žas. Mokesčiai tik $178. Gazu ap-
gild. Įkainuotas skubiam pardavi
mui, tik SI4.900. SVOBODA. 2134 
S. 61 st Ct„ BI 2-2162 arba 
LA 1-7038. 

IŠNUOMOJAMA — FOR R E N T 

IŠNUOM. 4 kamb. butas 2-me 
aukšte. Vonia, karštas vanduo 
Kreiptis 2-me aukšte, šonines du
rys. 4508 S. Honore St. 

Išnuomojamas kambarys vyrui, su 
atskiru Įėjimu, virtuve šaldytu
vu, vonia ir t.t. GR 6-3069. 

5 kamb. 
denoija prie 7.2 ir Francisco. $18.700 

Naujas de lnxe 2-jų aukš tų m ū r . į 
Manpiette pke. 7 kamb. butas savi - j 
ninkni ir 4 nuomos skolai mokėt i . ! 
•.74.T,or>. 

Restoranas ir 6 kamb. butas . Mūr . : 
prie 63 ir Western. Puiki vieta — j 
je ras biznis. Kaina sušnekama. 

Palikimas. 2 butai po 5 kamb. ( 3 Į 
mieg.) Mūr. Prie 45 ir Campbell . 
$2X.9i>«. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME T A \ — NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA 
S » VV. 71st St. Tel. 925-6015 

Cicero — Parkholme — Naudoki-
I tės saules šviesa nuo ryto iki vakaro. 
i Kampinis mūro namas — 6 ir 7 kamb. 
| įskaitant porčius. Naujai modernizuo 

tos virtuvės ir vonios, pilnas rūsys. 
karšto vandens naujas gazo boileris. 

65S-2232 
Naujas de luxe 2-jų ankš tu mūras 

prie pa t Marquet te pko. Bu tas savi
ninkui ir 4 nuomos pajamų. Tik 
$55,000. 

69 ir \Vestern. Mūro. 2 butai ir 
didele patalpa bizniui. Tik $17.500. 

Mūr. garažas a u t o taisymui ir skly
pas vartotom mašinom pardavinėti. 
Kampas prie 67 ir Western. $35,000. 

Brisrhton p rke . 2 namai ir ta
verna sru visais įrengimais. $23.000. 

V A I N A R E A L T Y 
i51? W. 71gt Street - RE 7-9515 

R E S f i O T E " D R A U G Ą " 

Heating Contractor 
{rengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir a i r conditioning bei 
naujus lr senus namus. Stogų 
r inas (gutters). vandens šildy
mui boilerius Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai Apskaičiavimai nemo 
karnai. 

DOMAS 2UKAUSKAS 
H KATINU St SHKtri ' MFTAL 
4444 S WeMern. Cbicaso t , tū. 

Telefoną* VI 7-S447 

NEAT APPEARING MAN 
— Semi - Retired. For light outside 
inspection in city area. CalI 

M r . snyder. 

P Ū R O F1LTER C O R P . 
1326 So . Michigan, H A 7-8075. 

VYRAI IR MOTERYS 

Liet. restoranui 
reikalinga 

PADAVĖJA 
Tel. 236-2724 

R E A L E S T A T E 
I I butų ir :l k rautuves . $24.312 ma

tinių pajamų. 63 ir Kedzie. $i27.0O'>. 
13 butu mūr . Visi po 3 % k a m b . 

L t M gražiai a t rodo mūras . Pietva
kariu .ialy. $112.000; $25,000 imokčti . 

:{ bu ta i ir k rau tuve . $350 pajamų 
i mėn. 51 ir Kedzie. $22.000. 

Mūr. S kamb. butas ir ta\ernos 
pata lpa . Brighton pke. 

T Y P I S T -
Accurate — speedy. Assist pur-
chasing agent. $110 to ^tart. Co. 
Benefits. 

CALL — 421-3735 

TIMEKEEPERS 
to help set up and maintain time 
keeping system for I.B.M. Mušt be 
good with figures. Call — 

MAC DONALD — 
528-1700 

A S S I S T A N T 
CH IE F 

JANITOR 
Beautiful new hi-rise building. 

Top salary to fully ąualified man. 
familiar with centrai heating and 
air-conditioning. Capable of full 
responsibility. 

West Rogers Park bus transpor-
tation to door. 

Only experienced man need ap-
i piy-

TEL. — 787-6268 
Weekdays 9 a.m. to 5 p.m. 

C h i e f I n d u s t r i a l 
E N G I N E E R 

Minimum 5 yrs. experienee. 
Degree not needod. 

Good opportumty for right man. 
Good star t ing salary vvith a 90 day 
pay revue. Excellent advancement 
opportunity for good man. 

Faid Blue Cross & Blue Shield. 
Holi.lays and vacations. 

Apply to 
PERSONNEL DEPARTMENT 

or phone for appointment. 

CHICAGO HARDWARE 
F0UNDRY COMPANY 

2500 W. Commonuealth Avenue 
North Chicago, Illinois 

Phone — 689-3770 

M A I N T E N A N C E 

MEN 
Clerk and Typist 

For general 
maintenance 
mfgr. 

building and maohine 
Mr specia! machinerv 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 4 3 r d S t r e e t Tel. C L 4-2390 

Day Shift Hours Are 
7:00 AM. — 3:30 P.M. 

0 L S 0 N C 0 N V E Y 0 R S 
10601 W. Belmont 

Franklrn Park, Illinois 
A n Equal Opportunity Employer 

• . . • • . • • ^ - ^ - . • • • • - ^ . • • . • • . . • < 
PROGOS — OPPORTCNITIES 

BEAUTY SALON 
FOR SALE. Vic. 79th & \Vestern. 

Modern equipment. Good 
established business. 

Tel. — HE 6-1322 

fi kamb. gražus bu tas ir gerai ei
nantis restorano biznis. P r a m o n e s 
rajone. $42.000. 

7 kamb. s r ažns apynanj i s nukr. 
37 % p sklvoas. 71 ir Maplewood. Tik 
$27.900. 

K butu mūr . Gražūs butai , geros 
pajamos.' Cicero. $43.000. 

2» i|>aimi<ntiniai ir 4 k rau tuves . 
I>abai gražus butai . Visi išnomuoti su 
sutartimis. Pa jamų $35.000 me tams . 
I^abai eera vieta išnuomavimui ir 
saugiam investavimui. Tei rauki tės . 

:t po 1 k a m b ir biznis. Mūr. 2 a u 
to, mūro garažas. Gazo šiluma. 6$ ir 
VVestcin. Tik $30.500. 

:i butai ir biznis. Mūrinis. Mūro ga
ražas Geroj Marąuette pko. vir toje . 
$41.500. 

1 tį ank-to mūr . 5 ir 4 kamb. Nau ja 
šiluma gazu. Fž 4 k a m b . $100 nuo 
mos. 2 auto mūro garažas . Marque t t 
Pke $27.500. 

1 % ankšto m « r . 5 »Ą ir 3 % kamb. 
Apynaujis. š i luma gazu. Alumin. lan
gai. 2 auto garažas . 68 ir Pulaski 
apyl $36.500. 

i Į » I '>'j k a m b ir 3 k a m b . angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marquette pke. $52.000. 

7 k a m b . mūr bnngalo\v. Gražiai iš. 
taisytas, š i luma gazu. 2 au to mūr. 
garažas. Gage pke . $21.ooo. 

14 bo ta mūras . Visos vonios kok
linių plytelių, pusę butų su koklinių 
plytelių virtuvėmis. Nauja elektra. 
Labai dailus n a m a s ir geros paja
mos. Marouette pke. Galima perimti, 
morgičius iš 5 % * . Teirautis. 

5 k a m b . mūr . rezid*-ncija. 1 % vo
nios. Šiluma gazu. Garažas. Platus 
sklypas. Marąuette pke. $16,800. 

Gražus 4 bu tu mūr. Remodeliuott 
butai. Mūro garažas . Gražioj Mar
ąuette pko. vietoj . $48.500. 

Mušt be thoroughly oxponenced in 
Interesting and diversified \vork in j industrial electrieity 
ou r aecounting departamf nt. Accurate 
typist. \Vill teach N.C.R. machine. 
f'ompany benefits. 

SE 8-0200, Mrs. Kazmer 

Waitress Wanted 
Lunches — Good hours) 

BIANCALANAS 
7372 W. Grand Ave. 

For inform. call — 453-1715 

TYPIST & GENX OFFICE 
Steady positions in modern office for 
exper. typists — 5 day wk. Salary 
open. Company benefits. 

Call Mr. l>on I^evy 248-7000. 
MKROANTILE AI>L IN ONF 

l.OANS, INC. 
3319 N. Marshfield. Ave. 

STENOGRAPHIC 
GENERAL OFFICE 

BROKf.RS O t n O t 
Exce!I^nt VVorking Cond. 

Many Benefits. Good Salary. 

Apply: R o g e r Cal lagher 
1701 \V. F1IJ .F .RTON. HI 9-3400 

N E R I S REAL E S T A T E 
6924 South Wostern A V M I M Tol. 47141321 

Rinktine vieta — 6330 S. Pulaski. 
Taverna ir nuosavybė. 60x115 p. 
sklypas Parduoda dėl kitų intere 
su. Atvykite apžiūrėti arba skam
binkite 767-6093. 

SALES* MORTGAGESs MANAGEMENT 

PARDAVIMUI 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVERS AND HANDLEi 

SO and 50 gal. — Free Delivery 

5622 S. Racine 434-1113 

54^ 

Reikalinga 
RAŠTININKĖ 

CRANE SAVINGS £ LOAN 
ASSOCIATION 

2555 W. 47th St . LA 3-1083 

Remkite "Draugę". 

HELP WANTED — MOTERYS 

READERS 
NO YYPING 

or specifi" office skills reouired to 
b<-come a professional reader in our 
research clipping bureau. Karn while 
you learn the art of scanning new-
papers and magazines for s^lected 
subjects ;«nd publicity notices. Ideal 
Foop location. private lunch room. 

Please call after 9 A.M.. 
Miss Cas«- for an appointment 

Tel. — WA 2-8419 
BACON'S CUPPING BLREAL 

14 E. Jaekson N. Chicago 

PLASTIC PRESS OPER'S 
lst. 2nd A- 3rd shifts. Top wages. No 
experience nocessary. 

DANA MOLDED PRODUCTS 
6 S. Hickory, Arlington Hts. 

255-5350 

Skelbkitės "Drauge". 

H E L P WANTED — MOTERYS 

<emner o; M L.8. 

Main offiee 5727 W. Cerroak. Cicero, Tū. Tei OI 6-2233 
ALEX ŠATAS — Rooltor 

rurtme šimtus namų Ciceroje, Berwyne. Riverslde, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuoee Prašom užsukti i mūsų ptaiga <r 
l-'irtnlrt-; «• kataloge 

STĖNOS and T R A N S C R I B E R S 
Experienced girls needed with excellent skills. No Age Barrier. 
Long and short term assignenents 

fflGHEST RATES P AID EVERY FRI NO HOLDOVER 

STAFF BUILDERS 
TEMPORARY PERSONNEL SERVICE 

33 No. Dearborn Street, Chicago, m. 
1-^^sftBsVttssssABsMfeaass^iOkBBfcssfc^BssBSsstBskOM 
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JEIGU PRALAIMĖSIME - KELIAS 
ILGAM BUS UŽDARYTAS 

— Stovime dar prieš vieną 
rimtą bandymą, — kalbėjo Val
das Adamkus kovo 1 d. G. Ged-

• i * 
Jis kaiba amerikiečių organiza
cijose, įvairiuose susirinkimuo
se ir klubuose ir jau turi net 17 

pagerbti mirusieji t rys nariai: Į riams, kitoms organizacijoms,' 
J. Jelgauskas, O. Jarušaitienė j kaip Balfui, spaudai ir t. t. To-
ir K. Aleksiūnas. Draugija vi- dėl reikėtų turėti ir savo isto-

nją- A. G. 

vilo bute siauram rateliui spau- kvietimų kovo mėn. kalbėti ame 
dos ir radijo žmonių.. — Res- j rikiečiams įvairiomis progomis 
publikonų partija parinko lie-1 ir įvairios? vietose. 
tuvj (V. Adamkų) į sanitarinio 
distrikto patikėtinio vietą tiks
lu dar kartą pabandyti lietuvių 
politinę jėgą. Jeigu mes šiuo 
atveju nepasirodysime vieningi, 
kaip lietuvių vienetas ir nebal
suosime už lietuvį kandidatą, 
kaip blokas ir nepasieksime per 
galės, kelias į politini gyveni
mą įsiskverbti lietuviams bus 
ilgam uždarytas, — teigė Val
das Adamkus. 

Pranešimų eigoje, politinius 
mokslus studijuojanti Rūta Do
markaitė pažymėjo, kad ame
rikiečiai tai labai stebi. Abi par
tijos su atida tikrina rinkimų 
davinius ir žiūri, kiek rinkimuo
se lėmė ir lietuviai. Iki šiol mes 
neturėjome reikiamo svorio. Bal 
suodavome išsiblaškę, be siste
mos ir politinės partijos tokiais 
atvejais nededa į mus jokių vil
čių ir mumis nesidomi, kaip 
grupe. Todėl ir mums tenka pa-

siems suteikė vainikus ir O. Ja-
rušaitienei — karsto nešėjus 
Buvo pažymėta, kad 1967 m 
laikotarpyje mirė 10 ir įstojo Į "^ 
naujų narių 10, o šiame susirin-, 
kime. vienu kartu buvo priimta \ * n * ™ ^ ^ _ J ^ t ^ 
vel 10 naujų narių, kurie jau 

Tad dirbkime visi, kad mūsų sudarė draugijos tikrą prieaug-

— Garsiajam tarptautinio jau 
nųjų krikščionių darbininkų 

žosistų'* sąjūdžio kūrėjui, kar-

laimėjimas būtų užtikrintas. 
Jurgis -lanušaitis 

lį. Pagerbimo metu susirinkimą 
tvarkė vicepirm. J. Sačauskie-
nė, nes O. Jarušaitienė buvo 
pirmininkės motina. Jai buvo 
pareikšta nuoširdi užuojauta. 

Pereito susirinkimo proto
kolą perskaitė Eug. Strungie-
nė, nutarirni? sekr.. kuris buvo 
priimtas be pataisų. Valdyba pa 
darė savo pranešimus. 

_ 

tyti paminklas vienoje Briuselio 
katalikų bažnyčioje. Reikalin
goms lėšoms sukelti rūpinasi 
jaunųjų krikščionių darbininkų 
organizacija visoje Belgijoje, 
platindama kardinolo atsimini
mui fotografijas. 

mnmn«lilll«l»«IMHHMWtMMI»M»-«* 

M O V I N G 
! SERCNAS pe rk raa t to baldos ir 

kitus daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimą; ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67t* Mace, WA 5-8068; 

Parengimo komisiią sudarė: "smirn 
J. Šapelis, J. Jonikas ir Šapeiie-
nė. Pranešimą padarė J. Šape
lis, kuris pareiškė, kad liko pel
no — $122. 

A. Gintneris vėliau kalbėjo 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą, padarytą pažangą 
Lietuvoje, svetimųjų okupaci-

, jas ir kt. Buvo nutarta paskirti 
Lnz vaidas Adamkui-Adamkavi- ; . .. T . , , . 
čius respublikonų kandidatas į S a- A m £ į k o s L ^ t u v i ų t a r y b a i a u -

i nitarinio distrikto patikėtinius, da-
ką S25. 

I linasi rinkiminėmis problemomis su 
t i e m s dažn iaus ia lankstyt is -Draugo" bendradarbiu Jurg iu Ja- j 
p r i e š k i t u s ir p r a š y t i malonės , ' nušaiėiu (kairėje) I m e t u L i e t u v i ų Suva lk i eč ių d r 

Ugiau buvo kalbėta apie 30 

D E K O R A V I M A S 
I* VIDAUS EB IT LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J RUDIS. TeL CLiffside 4-1050 

A. A. 
Stanley Lovick 

G y v i n o JJ1« 90. Ha l s t t . l S! 
M i r," MOT* I I >i • »•»* to 

l# :25 vai. \:tk.. s u l a u k ę s pus<~.» 
:inr/vui«. 

i'iimv ri iK'ugo. Ulmois. 
P&aliko ili ' lclianu- miliūtlm:--

_' ^r.n.is l;: iymoml. M«rtl H. lei! 
ir N >f:ii.tn. m a r u Mati lda, uiiū 
kas S o i t n a n \Vil l iam. :I SvoRvr-
kos: Jiilia Ka i r i s . Kli/:«»>< -\h 
K i a u k l i s Ir Anna Etuagjr Ir ju 
š.•iinns, fivoglte J o h n l ' lunsry su 
š , i m a . n- kiti simin»"s. l i n i u k u 

pažįs tami. 
Kūn;t< p a š a r v o t a s J u r g i o F 

Kudrnino koply.'ioj*'. $*1* So 
U tuanu -a A\v. Laidot uvPs į-
\ y k s antrai! . , kovo ( J 4. iš k> 
plyi 'ios S:S" v*!, r y t o bus at ly
dė t a s i Sr. J u r g i o p a r a p ba l 
ny i'-.a.. kurio.it' i \ y k s imi . pa
m a l d o s už veliorvies sivla. l'o 
p a m a l d ų bus n u l y d ė t a s i šv. 
Kax;r»iioro kapin**r 

Nuošinlž ia i kvit-i-iame \ isus 
gimines , d r a u s t i s <r p a ž į s t a m u s 
da lyvau t i šiose laidotuvfs*1 

PR VTTSAS nii-madioms 1*« w W o •*.'••< IŠ 4 

A. f A. 
JULIUI VEPŠTUI mirus, 

jo žmonai ANTANINAI, dukteriai DANUTEI ir sūnui 
VYTAUTUI reiškiame gilią užuojauta ir kartu liūdi
me. 

Algirdas ir Dana Kurauskai 

Nul iūdę — Sūnūs 
a n ū k a s . 

i n a i t - K i s 

Laidotuvi dir<ki J u r g i s Rud-
u i n s . Telef. V A n i s 7-1 ! SS 

A. f A. 
A. f A. JULIUI VEPŠTUI mirus, 

jo žmoną, mielą birutininkę ANTANINĄ VEPŠTIENC, 
dukteris ir sūnų su šeimomis bei kitus gimines šir
dingai užjaučiame. 

LD. Kunigaikštienės Birutės Dr-jos 
Chicagos Skyrius I 

kas būtų priešingai, jeigu mes 
pasirodytume stipri ir vieninga 
tautinė grupė. Tada abi parti
jos duotų tinkamą respektą ir 
stengtųsi iš lietuvių surasti par
tijai tinkamus kandidatus. 

Sėkmingai praėjo Savicko lai
mėjimas mažesniuose rajonuo 

r* 

• \ 

. V. Noreikos į jos sukaktį, kuri įvyksta šių 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ metų rudenį. Ta proga reikėtų 

paruošti ir išleisti kokią trum
pą knygelę apie šią dr-ją, nes 
ji per savo 30 darbo veiklos me
tų yra padariusi ir gana reikš
mingų darbų, kaip turėjusi Su
valkiečių chorą, vaidintojų sek

są vo $1,000 

h i c a g o s 
SUVALKIEČIAI JAU ŠVĘS 

30 METŲ SUKAKTĮ 
Lietuvių Suvalkiečių dr-jos I ciją, prisidėjusi 

se. A. Kumskis pralaimėjo irgi: s u s i r i n k i m a s į v y k o v a s a r i o 28 I prie dr. V. Kudirkos paminklo 
dėl tam tikrų priežasčių. Dabar d H o l l v w o o d o s a l ė j e j j p r a v e . ] p a s t a t y m o Chicagoje ir t. t. O 
duota gera proga respublikonų j d ė į r m A d B u r b i e n ė Buvo | kiek ji yra padėjusi savo na-
partijoje pravesti energingą, vi- j 
suomenininką ir toms parei-: ~ ~ ~ ^ ~ " ~ ~ ^ ~ ~ ~ ^ ^ ^ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ^ ~ ~ ~ ^ ~ ~ ~ ~ 
goms tinkantį žmogų — inž. 
Valdą Adamkų - Adamkavičių. 

Inž. V. Adamkus plačiau pa
lietė pačią sanitarijos distrikto 
įstaigą. Ši institucija buvo įkur
ta prieš 77 m. speicaliu įstaty
mu. Joje dirba 2,100 tarnautojų 
ir metinis biudžetai "siekia 80 
mil. dolerių. Patikėtinių taryba 
renkama 6 metams, ją sudaro 
9 asmens. Nuo jų sprendimų 
ir priklauso Chicagos miestų ir 
apylinkių tinkamas reikalų tvar 
kymas. 

A. f A. 
JULIUI VEPŠTUI mirus, 

žmonai ANTANINAI, dukroms ir sūnui ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

A. ir J. Bakaičiai 

Sanitarinis distriktas rūpina
si geriamu vandeniu, jo tiekimu 
gyventojams, jo švarumo ap
sauga, lietaus vandens surinki
mu, kanalizacijomis, prižiūri 
dirbtinas upes, užtvankas, van-' 
dens pompavimo priemones, ka
nalizacijų sistemas apylinkių 
miesteliuose, rūpinasi šalinti 
vandens ir oro užteršimus ir 
daug kkų su šia sritimi susiju
sių dalykų. 

Taigi įstaiga yra plačios 
apimties ir atlieka labai atsa
kingus darbus. A. a. Antanas 
Olis šioje įstaigoje dirbo ilges
nį laiką ir jo vadovavimo metu 
įstaiga sutaupė milijonus dole
rių, ko amerikiečiai ir dabar 
dar nėra pamiršę. Tad lietuvių 
vardas šioje įstaigoje yra ypač 
geras. Todėl ir naujam mūsų 
kandidatui į šią įstaigą patekti 
kėlias žymiai bus lengvesnis. 
nors politinėje kovoje teks su
sidurti su visa eile sunkumų. 

Pabaigoje pokalbio inž. Val
das Adamkus pažymėjo, kad 
šiandien Amerikoje lietuvių yra 
baigusių aukštus mokslus, dir
ba universitetuose, mokslo įstai
gose, inžinieriai užima atsakin
gas pareigas įvairiose pramo
nės šakose ir daugelis mūsų 
mokslininkų vadovauja ameri
kiečių gyvenimui. Tad visai tiks
lu ir logiška, kad ir politiniame 
gyvenime turėtume savų žmo
nių ir kad lietuvių svoris ame
rikiečių tarpe būtų žymiai sva
resnis, nei kad iki šiol'mes turė
jome. 

Tai su tokiomis viltimis nau
jas mūsų kandidatas į atsakin
gas pareigas pradeda ruošti ar
tėjantiems rinkimams dirvą. 
Lietuvių pareiga bus pasirodyti 
šiuo atveju stipriu ramsčiu ir 
didele nuoširdžia talka. 

Amerikiečių tarpe inž. Valdas 
Adamkavičius jau žengia pir
muosius reikšmingus ėjimus. 

Buv. L. B. Marąuette Pa rko Apyl Valdybos vicepirmininkui 

A. f A. JULIUI VEPŠTUI 
pasitraukus amžinajam gyvenknan. našlei, sūnui, dukroms ir jų 

šeimoms šiltą užuojautą reiškia ir kartu skaudžiai išgyvena 

Buvę apyl v-bos nariai: 
i . Vaičiūnas, V. Diminskis, 
E . Litvinas, K. Radvila, 
K. Rožanskas. D. sukeli? 
L. Naglius 

Lietuviu Bendruomenes veHtejtii 

A. f A. VLADUI MICEVIČIUI mirus, 
jo žmoną ir mūsą sesę KONSTANCIJA, dukteris ir moša seses 
GRAŽINA ir RITA sn jos šeima, dukterį N I J O L E ir jos seimą, 
velionio sesute STASĘ KAVOTJCNTENĘ su šeima, žmonos 
Konstancijos sesute (atvykusią iš Lietuvos) ONA KIRVAITI FI
NE su šeima h- žmonos brolį (atvykus* iš Australijos) JONĄ 
VENSLOVAVICIL', visus gimines čia ir Lietuvoje, visus draugus 
ir bendradarbius nuoširdžiai užjaučiame. 

LIETUVOS DUKTERV DRAUGHA 

A. f A. JULIUI VEPŠTUI 
mirus, jo žmoną ANTANINĄ ir visus kitus artimuo
sius užjaučia ir kartu liūdi 

Domanskiu šeima ir 
S. Tamašauskas 

Jr 

CIVIL - SANIT ARY 
ENGINEERS 

Opportunity for g radua te engineers with exper;ence in studies. 
renorts, preparation of plans for mufrfCfpal and industrial 
sanitarv facilities. 

SALARY NEGOTIABLE 

Send resume in confsdence to f. W. Ma«"chington 

O B R I E N & GERE 
CONSLXTTNG E N G I N E E R S 

1050 \V. Gcnesee Street Syrarufle, N. Y. 13204 
y 

Labdaros Veteranui 

A. f A. 
JULIUI VEPŠTUI mirus, 

jo žmoną ANTANINĄ, ilųametc mūsų Valdybos nare. dukteris 
DANA ir LAIMĄ, sūnų VYTAUTĄ ir ją šeimas, visus gimines, 
draugus ir velionio bendradarbius nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge su jais liūdime. 

LIETUVOS DUKTERĮ DRAUGUA 

P A D Ė K A 
A. f A. 

MARY PATKUS 
Mūsų mylima motina ir senele mirė 1968 m kovo mėn. 

4 d ir buvo palaidota kovo mėn. 9 d. šv Kazimiero kapinėse. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo i amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb kunigams: prel. D. Mo-

zeriui. kun L Vaišvilui ir kun P Juknevičiui, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jos sielą. Dėkojame prel D Mo-
zeriui. kuris palydėjo velione į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv Mišias už 
jos sielą Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių. 
bei pareiškė mums toje liūdesio valadoje užuojautą. 

Dėkojame A. Braziui už giedojimą bažnyčioje 
Dėkojame Am. Liet. Piliečių Pašalpos klubo. Brighton 

Pko.. Liet. Moterų "klubo. Chicagos Liet. dr-jos. Eržvilko klu
bo. Upytes klubo. Zagariečių Kultūros klub). Joniškiečių Kul

tūros klubo. Žemaičių Kultūros klubo, šakių klubo. Tauragės 
klubo. Našlių ir Našliuki-j klubo. Liet Demokratų klubo Su
valkiečių dr-jos. Utenos klubo šv Kazimiero Vienuolyno Rė
mėjų dr-jos nariams, lankiusiems koplyčioje bei dalyvavusiems 
laidotuvėse. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui John F 
Eudeikiui už malonų patarnavimą 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Duktė, anūkai ir proanūkai. 

MYKOLAS PAROKAS 
Po sunkios ligos mirė Chicagoe š m kovo 17 d.. su

laukęs 75 metų amžiaus 
Pasiliko didelijrvat nuliūdime žmona Sofija, dukterys Gra-

ž'ra ir Danutė su žentais ir anūkais; dvi seserys ir brolis su 
šeimomis Lietuvoje, sesers vaikai su šeimomis Amerikoje ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje. 253:5 
West 71 st Street Laidotuvės įvyks trečiadieni, kovo 20 d iš 
koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės Manjos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimie
ro kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys su šeimomis ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. A Petkus. Telef GRovehill 6-2345 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m kovo 16 d mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, brolis 

A. + A. 
ANTANAS GRIGALAVIČIUS 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje 2533 W 
71st Street . Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 19 d iš ko
plyčios 9 vai. ry to bus atlydėtas į švč Paneles Marijos Gimi
mo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę In+a: ftuona Marta, stinn Algis, marti Dalia, 
duktė Gražina M raukas, žentas Kastas, pusbroliai John Mik-
Iros ir Albert Mažeika su šeimomis, dvi pusseserės Bėruke Mi 
kairis ir Mary Mmeik su šeimomis, teta Anna Kusis ir kiti gi
mines, draugai ir pažfstami. 

Lietuvoj* liko du broliai. Aleksa? ir Pranas ir dvi sese
rys. Kaze ir Bronė sa šeimomis. 

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Telef GR 6-2345 

2EIKMVM: 
F U N E R A L H O M E 

T HRE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS 

Paikinę Facilities 

SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 Wesi 71 si Street Tel. GR 6-2345 • 8 
• 410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-09 

AIKSTfc 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 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktoria A»oeiaeijos Nariai 

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
2424 W. (»tfa STREET Tel. REpabhc 7-1213 
2314 W 23rd PLACE ^ J T e l . Vlr t fma 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TH. LAiayet te S-S572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
t m S. LITLANTCA A V E Te4. YArds 7-3401 

POVILAS j . RIDIKAS 
SS54 S- HALSTED STREET Tel. YArds 7 1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
16821 SO. MICHIGAN A V E Tel. COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
S319 SO. LITTJANICA AVE. T*L YArda 7-1138 — 113» 

VASAITIS- BUTKUS 
1446 SO 50tb AVE., CICERO, ILL Tel. OLympk 2-1003 

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J, Sutkus 

7909 STATE KD.. OAKLAWNS ILI- , Tel. — 636-2320 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. kovo mėn. 18 d. 

uicagos zinsos 
POLICIJA GAUDĖ PAKAUS 

Indianos valstybinei policijai 
pasisekė sugaudyti 40 paršų, 

Į pasprukusių į laisvę apsivertus 
x Skelbiamas knygų išpar- .sunkvežimiui, vežančiam juos į 

davimo mėnuo. Atkreipkite dė- į Chicagos skerdyklas. Neiaimė 
mesj i šios dienos "Drauge" | įvyko Indiana Toli greitkelyje 
spausdinamą papigintų knygų j prie West Point 
katalogą. Kai kurios knygos 
papigintos net 50 %. 

x Marijonų bendradarbių Či
kagos apskrities sus'rinkimas i-
vyks šį trečiad., kovo 20 d. 7:30 
•v. v 

stoties arti 
Hammondo. 

KOLEKTA UŽSIENIO 
PAGALBAI 

Vakar visose katalikų bažny-
vienuolyne prie Draugo. j čiose skaitytas kardinolo Cody 

Prašoma gausiai dalyvauti, nes ; laiškas, kuriame tikintieji ragi-
taį paskutinis pasitarimas prieš į narni būti dosniais kasmet Ame-
bendradarbių seimą, kurs bus | rikos vyskupų vedamam užsie-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BR1GHTON PARKO LIT. 
MOKYKLOS JAUNIMAS 

TELEVIZIJOJE 
Maloni pakaita Lietuvių tele

vizijos programoje buvo praeita 
trečiadienį, kovo 13 dieną, Brigh 
ton Parko Lituanistinės mokyk
los pasirodymas. 

Mokyt. S. jorynienės vadovau 
jamas mokinių būrelis suvaidino 
jos pačios rašytą ir režisuotą 
vaidinimėlį "Spaudos 

sireikšti mūsų visuomeninio gy
venimo apraiškose, kurios turė
tų įaugti į jaunimo sielą nuo ma 
hį dienų. 

Antrą programos dalį atliko 
"Ateities Atžalynas", vadovauja
mas Pranciškos Gramontienės. 

Rūta Spurgienė 

ŠIOS SAVAITES OPERA 
Radijo stotis WGN kovo 23 

draudi- <į i Val. popiet gyvai iš Metro
politan scenos transliuoja Gia-
como Puccinio operą Manon 
Lescaut. 

KA DARYTI SU AKINIAIS 

Akinius dėvinčių namuose 

kovo 31 d. 

x Tedis Zierins, nenuilstan
tis kovotojas dėl Baltijos kraš
tų laisvės, ypač daug nusipel
nęs berašydamas atitinkamus 
laiškus į amerikiečių laikraš
čius, buvo pagerbtas Freedoms 
Foundation specialiu žymeniu. 
Ypač buvo atkreiptas dėmesys 
į jo laišką, išspausdintą "Chi-
cago Community Publications". 
Laiškas buvo pavadintas "Chris 
tmas Thoughts of Red Refu-
gees''. Minėtas laikraštis, dabar 
pranešdamas apie tą mūsų bi
čiulio laimėjimą, įdėjo jo nuo
trauką ir suglaustą jo biogra
fiją-

X Gavėnia — susikaupimo 

nio pagalbos vajui. Rinkliava 
t a m tikslui bus kitą sekmadie
nį, kovo 24 d. 

UŽSAKYTA 9,500 TONŲ 
PLIENO SALĖS STATYBAI 

Hammondo Allied Structural 
plieno kompanija laimėjo var-

•'Žemaūes- skaučių ir "Povilo Lukšio" skautų draugovės Philadelphijoje -Tėvynės" suegos metu vasario 
4 d. šv. Anlriejaus parapjios salėje. Nuotr. V. Gruzdžio 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE ' ga buvo įteiktas Sovietų amba-ise pamaldose. Vėliau lietuvių 

sadai Londone protesto laiškas, kunigai jiems suruošė šeimyninį! **? ***** V'11VJI" F « " ^ y — " « " 
A _ : . . ~>. ;^.:u; i . ^ ; A ^ ; Į nele ir programos pradžioje. Mo-Apie laiško įteikimą buvo pra-1 priėmimą. Lietuvius ateivius JAV-se 

žybas plieno pristatymui prie labai prielankiai mini Fr. Dennis I į į ^ anglų laikraščių redakci-1 —Cranfo rdo kapinėse (neto-
McCormick salės s tatybos. KomjGeaney. OSA, savo straipsnyje, {jomSf kurios paminėjo sukakti j Ii Ketterlingo) kun. S. Matulis 
panija pagamins 9,500 tonų plie-i išspausdintame "The Michigan j i r p r o t e s t o įteikimo eigą. Cen- j pašventino a. a. Stas io Nagio 
no už $3,847.500 — atseit, $405 j Catholic" Nr. 5. Jis pats sakosi j t r a g ^ ^ į . glaudžius ryšius ir j paminklą. J i s p a s t a t y t a s , mi-
už toną. Plieno s ta tyba prasidės j gyvenąs ar t i lietuvių kolonijos, j bendradarbiavo su mums palan- j nint velionio mirties metines, 
spalio 1 d. Į turinčios savo bažnyčią, klebo- j k i o m į s tarptautinio pobūdžio or- Į (V . Vyt.) 

iniją, mokyklą, vienuolyną, mer- ; garūzacijomis. Taip pat nepri-
gaičių aukšt. mokyklą, ligoninę, klausomybės sukaktį plačiai pa-

j Jis įvertina lietuvių iniciatyvą 1 ^ ^ - ^ įr provincijos skyriai. Jų 
Illinois senatorius Washingto- 'laisvės šalyje. i išneštos rezoliucijos buvo pa- j zijos surengto jubiliejinės Lietu-

ne Charles Percy pranešė, kas — K u n T > ž i u r a i t i s išvyko | s k e l b t o s anglų provincinėje vos nepriklausomybės dienos 
metas. Marąuette Pk. Parapijos (domina jo atstovaujamus piiie- v e s t i • " • S * rekolekcijų ir laiky- ! s p a u d o j e . j minėjimo proga įsi jungė į tą pa
šalėje kovo 19 d. 7 v. v. įvyks Ičius, ypač Chicagos gyventojus. t į paskaitų į iva :rius JAV mies- j sUVažiavimas pareiškė padėką Iminėjimą ir šeši gimnazijos kai-
religinė paskaita, tema "Bažny- > p e r c y raštinė praneša, kad dau t u s i r Kanadą. Į VVasihingtoną j g r a ( i fo rdo meno vieneto "Suku- imyniniuos? miestuose leidžiami 
čaos veidas šiandieną". Visi tu- guma gautų laiškų rodo susido- S1"^ t i k a P i e b a l - 1 9 d i e n ^ - | rys" vadovui Burokui ir rašyt, [vokiečių laikraščiai : "Rhein-

Necker Zeitung", "Darms tad te r 
Zeitung", Sned - Wes t - Deut-

Nutar ta a. a. min. B. K. Ische Allgemeine Zei tung". "Ba-

mas", kuris buvo pritaikytas Va
sario 16-tos minėjimui. Vyresni 
ir jaunesni mokiniai gražiai pa
sirodė savo rolėse, kurioms su 
didžiausiu entuziazmu ruošėsi 
gana ilgą laiką. Aiški vaikų tar
mė maloniai nuskambėjo žiūro- dažnai susikrauna daug pasenu 
vų—klausytojų ausyse ir pripil-j s i ų i r ^ t a i s atžvilgiais netinkan-
dė širdis sentimento savo tautos ; č i ų akinių. Eyes for the Needy 
lietuviška dvasia augančiam at- | organizacija parūpina akinius jų 
zalynui. j reikalingiems ir neįstengian-

Vaidinimėlio metu buvo g i r - j t i e m s ^ ^ T o k i u s uedėvimua 
dėti Brighton Parko Lit mokyk-1 a k m i u s g a l i m a p a a u k o t i ^ 
los choro damos garsai, h n e s u - L ^ Chi ldren 's Memorial Hos-
dare idomų foną veiksmo eigai. | ^ QMmata P l a z a < 
Tas past choras pasirodė su d a i - i 0 h i m m m 

kyklos choreliui vadovauja muz. 
Juozas Bertulis. Šio vakaro pra
nešėja buvo S. Jonynienė. 

GYVENTOJŲ K t P I M I E J I 
KLAUSIMAI 

VOKIETIJOJ 
Vasario 16-tosk>s gimna-

rėsite naudos, kas ateisite pasi 
klausyti. 

x Lietuvos Vyčių sendrau
gių kuopos susirinkimas įvyks 
kovo 19 d., 8 vai. v. Vyčių sa
lėje. 2451 W. 47th St. Prašo
me visus narius susirinkti i r 
naujų narių atsivesti. Po su
sirinkimo bus paskaita, kurią 
skaitys Pov. Dirkis. 

X A. VA^r i s ir A 
Venta Engineering Co., 21 East 
Van Buren Ave., Chicagoje, sa
vininkai, Chicagos Lietuvių Ope
rą paremdami. "Fidelio" pasta
tymui atsiuntė 100 dol. auką. 

Ši. muzikos genijaus Beet'ho-
veno, opera lietuvių yra statoma 
pirmą kartą. (pr.) 

X Vilma ir Vytautas Rėkliai, 
gyv. Chicagoje, mielai sut :ko 
prisidėti prie Chicagos Lietuvių 
Operos mecenatų. "Fidelio" ope
ros pastatymui jie atsiuntė 100 
dol. čekį. 

Šios operos pastatymas — 
puikiai suderintas su šiais Lie
tuvos Laisvės Kovos Metais. Jo
je parodoma priespauda, kova 
prie ją ir išsilaisvinimas, (pr.) 

X Vanda ir Jonas Stankai, 
Stankus Constr. Co. savininkai, 
7105 So. Artesian Ave., Chica
goje, ir šiais metais sutiko Chi
cagos Liet. Operą paremti. Ar
tėjančios "Fidelio"' operos pa
statymui jie paaukojo 100 dol. 

Viengungio svajonė, vedusio 
dejonė — mylinti, tauri, žmo
na... Tokią pamatysime tik "Fi
delio" operoje. (pr.) 

x Jei gyyvenate Chicagoje i r 
turite mūr. 1 ir 2 'hutų namą 
ir gal mokate už 30,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 182 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 143 dol., sutau
pydami 39 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (ak.) 

x Kostas Butkus — Viskas 
namų pagerinimui: 'Tvoros. 
* Langai, * Durys. Stogeliai lan
gams ir durims. Ornamentiniai 
turėkliai ir stulpai. Išpilame 
grindis ir sienas iš keramikos 
ir nylono. Teiraukitės tel. rytais 
PR 8-2*81 ir kitu laiku LUdlow 

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai ir greitai užpildo įvairius 
DfOOME TAX blankus. 4259 S. 
Maplewood. CL 4-7450 arba YA 
7-2046 kasdien 9—8 vai. (sk.) ; 

x Dr. VI. Šimaitis — lncome 
Tax Service — jau 16 metų lie
tuviams apskaičiuoja pajamų 

mėjimą Vietnamo karu 
mu turizmo apkarpymu. 
vertingumo dangties prašalini-

siūlo- — Lietuvių Tautinės sąjungos 
aukso Elizabetho skyrius rugsėjo 21 

d., Lietuvių laisvės salėje Eliza-

rys' 
K. Barėnui už jų kultūrinę veik 
lą ir spausdinto žodžio skleidi
mą. 

Visa programa buvo įdomi ne! JJg,^ ^ ^ ^ „ 5 ^ ^ 

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

i 30% Iki 50% nuoUid*. Galima pirkti 

<*CS^S2^s^^^3*Zm>&<i>^S<&<£<S*? 

tiek savo skirtingumu, kiek pa- SOUTHWEST VURMTCBE CO 
čiu faktu, kad ją atliko lietuviai I S**) S. Westem, Tel. GR &4421 
vaikai, kuriems tos dienos įspū-! 

džiai buvo ne kasdieninis įvykis I 
jų gyvenime. SOPHIE BARČUS RADI0 

Kiek nusivylę liko mokyklos j ŠEIMOS PROGRAMOS 
mažieji, kurie praeitos savaitės j 

i- . i r-i • . Kas<3ien nuo pirmadienio iki penk_ 
p i r m a d i e n i b u v o r i l m u o j a m i mO- | tadienio U iki II vai. ryto. Šešta

dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro. 

mu. civilių teisių įstatymais i r j t e the rengia tautos šventės m i | B i į u č i l l i p a s t a t y t i paminklą, jdische Volkszeitung", "Mannhei-
t. t. Jo raštinė teigia, kad žmo- "ėjimą su menine programa ^ niwh|pnni l pakviestas P. Var- jmer Morgen", - 'Lampertheimer 
nės jau užmiršo apie Šiaurės | iškilminga vakariene. | kala ir nariu — Z. Juras. Jie I Zeitung". 
Korėjos pagrobimą Amerikos 
laivo Pueblo, apie siūlomą 10 rr 
pajamų apmokestinimą ir apie 
taisykles, tvarkančias prideda-

Jalionis, j mąjį maistą skurstantiems. 

Vysk. V. Brizgys ves reko
lekcijas Los Angeles, Calif., Šv. 

I Kazimiero 

APIE ŽUVAVIMĄ PARKŲ 
KŪDROSE 

Chicagos parkų distriktas 
praneša. Kad jo žinioje 10 kūd
rų bus galima pradėti žuvaut; 
bal. 1 d., bet visi žuvautojai virš 

sukvies tam reikalui komisiją { Jų ta p roga išspausdintų 
ir pradės organizuoti paminklo j straipsnių dvasia atsispindi pa-

lietuvių parapijoj, j statybą. Numatyta Nepriklau-; čiose jų an t r a š t ė se : "50 metų 
Misijos prasidės kovo 29 d., baig | s o m y b ė s Sukaktį dar paminėti! Lietuvos respublikai", "Rado 
sis balandžio 7 d. 1 Lietuvių Sodyboje ir suruošti 'prieglobstį ir teisingumą". "Lais 

DID BRITANIJOJ jvidurinėje Anglijoje lietuvių iv ės viltis niekad nepametama" , 
"""' sąskrid\ Kovo 10 d. dauguma "Kantriai laukia laisvės", "Vil-

— Londone kovo 3 d. lietuvių į atstovų aolankė Londono lietu-itis grįžti i laisvą kraš tą" , ir "Lie 
parapija suruošė savo bažnyčios | vių bažnyčią ir dalyvavo rytinė į tuva bus vėl laisva". (E) 
globėjo šv. Kazimiero pagerbimo 
šventę. Ta proga atsilankė vVest 
minsterio vysk. P. Casey. kuris 
atlaikė pamaldas ir pasakė šven 

kyklos patalpose ir savęs šį kartą i 
ekrane nepamatė. 

Tos rūšies programos yra di- j 
delis paskatinimas mūsų jauni- j 
mui mokytis lietuvių kalbos, tei- | 
singo jos tarimo, priklausyti tau- ; 

tinių šokių grupėms ir kitaip pa-

71.">» South Maplewood Avenue 
Chieago. niinots 60629. 

VISOS PROGRAMOS I š WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413 

HEALTHY FOOD RESTAURANT 
L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 
3236 South Halsted Street 

Tel.: DAnube 6-9887 
Julija O Bičiuoien? Chicaeo, 111. 60608 

16 m. amžiaus privalo turėti Illi-1" . , ,*" "~ ~" 
, . . * . , . , . jtei skirtą pamoKslą. Pamaldų 

nois valstijos zuvavimo leidimą. 
Parkų kūdrose leidžiama žuvau
ti nuo saulėtekio ik ; saulėleidžio. 

metu vyskupas suteikė 7 jau
nuoliams sutvirtinimo sakramen 
tą. Po pamaldų Sporto ir socia-

Kūdrose yra apsčiai ešerių, kro- l]nįo M u b o s a ] ė j e b u y o 3 U r u o š t i 

pių. bulgalvių ir mėlynziaumų., ,nr^„n„{ Mtray*+i iškilmingi 

STINTŲ ŽUVAVLMO 
SVJLOSAS 

vyskupui pagerbti 
pietūs. Tuo pačiu parengimu da r I 
buvo paminėta ir kun. K. A. Ma ; 
tulaičio 50 metų kunigystės su- \ 

Chicagos parkų distriktas kaktis. Sveikinimo kalbas pasą-! 
praneša, kad š met stintų ž u v a - k ė visuomenės veikėjai ir įvai-į 
vimo sezonas pras :dės bal. 1 d. rių organizacijų atstovai. 
ir baigsis geg. 12 d. Leidžiama — Škotijoje mirė šie senosios 
žuvauti nuo 7 vai. vak. iki 3 kar tos lietuviai: Pe t ras Petke-
val. ryto. Žuvautojai. turį 16 m. ivičius 86 m.. Marija Akmonai-
amžiaus ir vyresni, privalo ap- į tienė 81 m. ir Benediktas Gra-

l*r:ir«'i;< >iivo klientam^. k;«l bus at«lara ir pirmadiemaiss ir sraicM-
t<' š a u t i dar -iltu kepiniu kis-kviena tlit-nii. 

L I T H U A N I A N 
BA K E R Y 

Chieago, Illinois 60629 
Telef. HEmlock 4 - 7434 

KiSPA ĮVAIKIV RCŠiy KEPINIUS 
Priima torhi ir kitu gaminiu užsakymus įvairiems parengimąms. 
KR VUTUVtJE GAUNAMI: Imuortuot; delikatesai, dešros, kum
piai ir šviežios lietuviškos dešros. 
Atdara nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. Pirmad. nuc 3 ivi 6 vai vak 

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS 

si rūpinti Illinois valstijos zuva
vimo leidimu. 

. • 

kauskas 82 m. amžiaus. 
— Londone kovo 9—10 die- Į 

nomis Lietuvių Namuose vyko 
Alvudo vaikų tea t ras ko- į Didžiosios Britanijos Lietuvių 

Lietuvos laisvės atkūrimo sukakčiai paminėti pabaltiečių bankete. 
Philadelphijoje kovo 9 d. kalba meras James H. J. Tate. Greta adv St. 
Maukas, banketo pravedėjas. Nuotr. V. Gruzdžio 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Baigiantiems vidurines Lietuvoj pranešė. 

JT ̂ F^^s^v^T^^i^mcT^ f 
m 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO. 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS TAIPGI ORO j 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Panevėžio "Tulpės' kombinate. 
Tarp siunčiamų suvenyrų mini
mi medžio drožiniai "Grybauto
jas" , "Į pas imatymą" ir ypač 

kad j "Tarp-
vo 31 dT 3~v" p"pT Jaunimo "cent-1 sąjungos metinis atstovų šuva- mokyklas moksleiviams Lietu-į tautinę parodą Londone" būsią 
re stato V Siskino 3-jų pa- žiavimas. Į Šj suvažiavimą buvo |v°:Je šį pavasarį bus rengiami siunčiam, -panevėžiečių liaudies 
veikslų vaidinimą "Džiaugs- pakviesti ir kitų organizacijų :paskaitų ciklai tema "Kuo bū-.meistrų suvenyrai" , pagaminti 
mas". Režisūra Al. Brinkos, ba- atstovai. Suvažiavimas pradėtas į t i?" , tai yra, kokią specialybę Panpvėžin "TulrA*' 
letas baletmeisterio Simo Vel- į pagerbimu a. a. B. K. Baluč :o pasirinkti. Paskaitos bus skai-
basio ir muzika komp. Juozo, ir kitų mirusių sąjungos narių.:

; lomos lietuvių ir rusų kalbomis. 
Bertulio. Puikios dekoracijos. Kaip paaiškėjo iš pranešimų. T a i ženklas, kad arba dalis pata-
pritaikytos laikui ir vietos ap- Centras suruošė Lietuvos nepri- rėjų yra atvykėliai iš Rusijos ir ginami Kazio Nemanio paga-1 j . 
linkai, nupieštos dail. Juozo Ki- klausomybės 50 m. sukakties į lietuviškai patarti nemoka, arba ' — - « — - * « w « ; - ; ^ , * _ , 
bara. Pas t a tyme dalyvauja 33 minėjimą. Jis buvo skir tas su- Lietuvoj jau daug jaunuolių. 

1 kurie rengiasi Lietuvoj kuo nors 
būti, bet lietuvių kalbos nesimo
kė, arba, pagaliau, — daug vie
nų ir kitų... (E) 

on 
per annum 

regular savings 
per annum 

mvestment bonus 
Savings Insured to $15.000.00 

BRIGHT0N SAVINGS AND L0AN ASS0CIATION 
4071 Archer Avenne, Chieago, Dlinois 60632 

vaidintojai. , pažindinimui kitataučių. Ta pro-

minti spaus tukai riešutams 
"Velnio galva". Tie "liaudies 
meistrų gaminiai" jau buvę 
Leipzigo, Montrealio, Venecijos 
parodose ir esą eksportuojami 
Prancūzijon. Prof. P . Galaunė 
neseniai viešai įspėjo liautis 
painiojus tokius smulkiosios na
mų pramonės gaminius su lietu
vių liaudies menu. (E.) 

— Apie mokytoju darbą Lie-

— Šumausko "aukščiausias 
prezidiumas" nusipelniusių Lie
tuvos kultūros veikėjų garbės 
vardus suteikė tokiems "Lietu-

1 vos kultūrininkams": Josifui 
Dubravinui, majorui Genadijui į tuvoj rašo "Tiesa" (vas. 11 ) : 
Alfimovui ir papulkininkui Pa- j "Pedagogas nere ta i užimtas į-

vairiais pašakniais darbais, ap
krautas visokiais įpareigojimais. 

Būrys seselių, atvykusių j Balzeko kultūros muziejų apžiūrėti senųjų 
laikrodžių, ū k. į d. seselė Perpetua. ses. Helene. ses. Terence. ses. 

mokesčius. 2737 West 43 St., Liudvika, seselė dail. Mercedes. Seselės labai domisi lietuvų kultūrine 
tel, CL 4-P390 (Sk ) į veidą Chicagoje Nuotr- J. Kasakaičio 

veluį Siragovui... 

— Pirmas teisės mokslu dak
t a r a s dabartiniame Vilniaus uni 
versitete — Josifas Moriejinas. 
Bolševikinę teisę Vilniuje jis dės 
to jau 16 metų. Dabar Maskvoj 
įsigijo daktaro laipsni. (E) 

, 

Nuo to mokykloje kenčia moko
masis — auklėjamasis darbas, 
kūnam šiandien keliami ypač 
dideli reikalavimai. Pasitaiko, 
kad mokytojas ska i to paskaitą 
apie pupas, o j o klausosi agro-

Kas tik turi gerą skonį, 

viską perka pas Lieponį! 

1 

So\ietinė žinių agentūra jnomae". (E) V 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC 

MARQUETTE PR., 62 M S. VYestern , PR 8-5875 
V«itJM — i. LIKPON'IS 

Pirmaaientaii> ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 /ai Kiton 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro 

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet 
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