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Baltijos
fondai
Londone

Įstatymo dėl Baltijos valstybių 
fondų Anglijoje padėtis susipai
niojo. Lordų rūmai pridėjo dvi 
pataisas ir įstatymas grąžinamas 
į Žemuosius Rūmus persvarstyti.

Viena pataisa liečia pusę mili
jono svarų, jau sumokėtų Sovie- 
tijai, bet sumokėtų dar ne iš Bal
tijos valstybių fondų. Mat, Kosy
ginas buvo bereikalaująs visų 
Baltijos fondų, bet Wilsonas rei
kalavo iš Kosygino, kad būtų at
lyginta Anglijos piliečiams už 
Baltijos kraštuose Sovietuos 
konfiskuotus turtus. Kosyginas 
sutiko, kad už tuos konfiskuotus 
turtus būtų atlyginama iš 
neva jam priklausančių Bal
tijos fondų, bet tik ta sąly
gą, jei pusė milijono svarų vistiek 
bus sumokėta jam, t.y., Sovietijos
iždui.

Wilsono vyriausybė sutiko tą 
pusę milijono sumokėti ir netru
kus sumokėjo, bet tuo tarpu iš iž
do (iš sąmatos “nenumatytiems 
reikalams”). Dabar įstatyme yra 
straipsnis, kuris įgalioja valdžią 
tą pusę milijono svarų atsiimti į 
iždą iš vadinamųjų “Baltijos fon
dų”.

Lordų rūmuose iškeltas prie
kaištais tam straipsniui. Nuro
dė, kad Maskva neturi jokių tei
sių į Baltijos fondus ir nebuvo 
pagrindo jai ką nors mokėti. O jei 
mokėjo, tai tas mokėjimas buvo 
tik nereikalingas kyšis. Todėl bu
vo pasiūlyta tą straipsnį (dėl grą
žinimo į iždą pusės milijono sva
rų iš Baltijos fondų) tiesiog nu
braukti. Ir pasiūlymas 63 balsais 
prieš 39 buvo priimtas...

Po to dar buvo pasiūlyta, kad 
būtų sudaryta galimybė kreiptis 
į teismą dėl Užsieninių Atsiskaity 
mų Komisijos sprendimų. Pa
taisa irgi buvo priimta.

įstatymas grįžta į Žem. Rūmus

Su tais dviem vyriausybei ga
na nepatogiais pakeitimais įsta
tymas dabar grįžta į Žemuosius 
Rūmus.

Žinoma, tie pakeitimai, koks 
bebūtų jų likimas, nei pusės mili
jono iš Maskvos nebegrąžins, nei 
Baltijos fondų ( kuriuose Lietu
vos dalis, palyginti, nežymi) nuo 
konfiskavimo ir atsiskaitymams 
panaudojimo nebeapsaugos. Bet 
svarstant tą reikalą dvi vyriausy
bės susilaukė karčių priekaištų: 
Britų vyriausybė, kad sunkiai te- 
pateisinamai pasielgė su patikė
tais fondais, o Maskvos vyriausy
bė, kad laiko neteisėtai pasigro
busi Baltijos valstybes. Britų vy
riausybė nė kiek neteisino Mas
kvos vyriausybės, tik aiškinosi, 
kad jai gaila buvo ir savo pilie
čių, ir ji neturėjusi kaip kitaip

Prez. R. Nixonas grįžo į JAV

Vietname
Puolimai Vietname 

tebevyksta
Laukiama dar naujų puolmų
SAIGONAS. — Priešas vakar 

raketomis vėl apšaudė visą eilę 
vietovių ir bazių. JAV su sąjun
gininkais įsitikinę: dar smarkes 
nių puolimj laukiama per atei
nančias keturias savaites.

Per 8 puolimų dienas žuvo 
325 JAV kariai, apie 1,800 su
žeista, P. Vietnamo vyrų žuvo 
daugiau 500. Komunistų nuosto
liai labai dideli — JAV karnės 
vadovybės žiniomis, priešo vyrų 
žuvo apie 7,000.

Priešas minosvaidžiais apšau
dė JAV marinų bazę An Hoa, 
350 m. į šiaurę nuo Saigono. 
Nuostoliai nedideli, nėra žuvęs 
nė vienas bazės marinas.

JAV aviacija smakriai puolė 
priešo dalinius Saigono srity ir 
Mekongo upės deltoje.

uApollo 9” skrydis
Baigta ruoša pakilti 

erdvėlaiviui
CAPE KENNEDY, Florida. 

Trims astronautams pasveikus, 
gydytojai leido pradėti ruošą 
“Apollo 9” erdvėlaiviui pakilti 
skrydžiui aplink žemę. Vakar 
vyko paskutinieji pasiruošimai 
ir, jei neįvyktų kliūčių, žygis 
prasidės šiandien rytą, 11 vai. 
ryto (10 vai. Chicagos laiku .

“Apollo 9” skrydis, 10 dienų 
aplink žemę, yra vienas svar
biausių ir pavojingiausių. Jis bu 
vo numatytas pradėti vasario 
28 d.

• Sniego pūgos vakar vėl pa
lietė N. Anglijos valstijas, be 
to, Virginia, Carolinų valstijas.

Maskvos padarytus nuostolius 
jiems atlyginti... Galutinėj sąskai
toj būsim netekę tam tikro daik
tinio (bet praktiškai neprieina
mo) kapitalo, tačiau galbūt bū
sim laimėję gerokai moralinib ka
pitalo.

(ELTA)

Vietname tebevyksta smarkios kovos bei miestų, bazių apšaudymai, 
čia JAV marinai artilerijos sviediniais apšaudo priešo telkinius ties' 
Dong Ha. I

JAV prezidento audiencijoje pas popiežių 

tartasi apie taiką pasauly
Prez. R. Nixonas jau grįžo į Washingtoną — 8 dienų kelionė Vak. Europoje laikoma 
sėkminga — Didelis dėmesys ilgiems pa-si tarimams su gen. de Gaulle — Jis priėmė 
pakvietimą atvykti į JAV — R. Nixonas vakar aplankė popiežių Paulių VI, jis kėlė 
taikos pasauly reikalą.

8 dienų kelionė Vak. Europoje 
vakar baigta

VVASHINGTON. — Vakar 
naktį prez. Nixonas jau grįžo į 
Washingtoną. Prezidentą su jo 
palyda Andrews aerodrome su
tiko vyriausybės nariai, atsto
vai kraštų, kuriuos Nixonas 
lankė ir spaudos, radijo, TV 
žmonės. Helikopteris prezidentą 
netrukus nugabeno į Baltuosius 
Rūmus.

8 dienų kelionė penkiuose Va
karų Europos kraštuose, be to, 
Vak. Berlyne ir Vatikane, jau 
baigta.

Ji vertinama teigiamai. Gerai 
paruošta, sklandžiai įvykdyta, ji 
laikoma vykusia politiniu, dip
lomatiniu požiūriu. Nixono, kaip 
valstybininko, pasikalbėjimai su 
Visa eile Vak. Europos vadų, pa
lankiai įvertinti ir Vak. Europos 
ir JAV-bių spaudos bei politinių 
sluoksnių. Patys sėkmingiausi 
kelionės tarpsniai laikomi ypač 
Londonas ir Bonna, pasikalbė
jimai su gen. de Gaulle buvę 
opiausi, bet taip pat sėkmingi. 
Nors visos eilės JAV — Pary
žiaus nesutarimų nepavyko iš
lyginti, tačiau iškeltina tai, kad 
JAV prezidento prestižas, de 
Gaulle akimis, yra žymiai paki

lęs. Ne be reikšmės buvo ir va
kar įvykęs Nixono susitikimas 
su Popiežium Paulium VI-ju.

Paryžiaus pasitarimai — 
draugiški, nuoširdūs

PARYŽIUS. — Prez. Nixonas 
Paryžiuje, be to, Versalyje, ša
lia sostinės, su prezidentu de 
Gaulle 48 valandų laikotarpyje 
tarėsi daugiau kaip 12 valandų. 
Jei su britais kalbantis daugiau 
vyravo vieningas sutarimas, tai 
pokalbiai su de Gaulle buvo sun
kūs, jautrūs, nors, kaip oficia
liai skelbta, nuoširdūs bei atviri.

Kas sutarta, kokie nuomonių 
priešingumai, tepaaiškės tik vė
liau. Reikia manyti, pats R. Ni- 
xonas spaudos konferencijos me 
tu, kuri bus šiomis dienomis, 
bandys nušviesti pasitarimų su 
prezidentu de Gaulle bruožus ir 
tai, ar bent iš dalies pavyko nu
galėti abu kraštus skiriančius 
politinius posūkius.

Komunistai, anarchistai 
demonstravo Paryžiuje

Komunistų ir studentų de
monstracijos įvyko ne pirmąją 
R. Nixono atvykimo dieną, bet 
šeštadienį. Komunistų partijai 
ir studentų tautinei sąjungai pa
kvietus, keli lakstančiai studen-

Įvairios žinios
Dvvight Eisenhowerio

sveikata pavojuje
• Prez D. Eisenhowerio svei

katos padėtis tebekelia rūpes
čio. Jis esąs silpnas, bet širdis 
veikianti normaliai Gydytojai 
paskelbė suvaldę plaučių uždegi
mą.

Popiežiaus Pauliaus VI — 
prez. Nixono pasikalbėjime vy
ravo taikos pasauly ir vieningu
mo įvairių kraštų tarpe klausi
mai. Vatikano sluoksnių žinio
mis, diplomatinių santykių tarp 
JAV ir Vatikano užmezgimo 
klausimas šiuo metu nesąs ak
tualus.

TRUMPAI
R. vokiečių laivai šeštadienį 

Baltijos jūroje, Liubeko įlan
koje, apšaudė vak. vokiečių pre 
kių laivą “Wallo”. Jam vėliau 
pavyko pasiekti Švedijos pa
kraščius.

• Seat o, Azjos kraštų sutar
ties organizacijos suvažiavimas 
įvyks gegužės m. 20-21 d. 
Bangkoke, Tai valstybėje.

• Sovietai ir Urugvajus pasi
rašė prekybos sustarimą. Mask
va pažadėjo Urugvajui 20 mil. 
dol paskolą mašinoms į.gyti.

• A. Greėka, sovietų gynybos 
ministeris, išvyko į Indiją ir Pa
kistaną. Indijoje jis tarsis dėl 
sovietų ginklij pristatymo.

• Britai gali parduoti Izra
eliui pačius naujausius Chief- 
tain tankus. Tačiau vyriausybė 
prieš tai numato patinti JAV 
pažiūras.

• Portugalijoje, Lizbonoje 
studentai ties JAV ambasada
norėjo protestuoti prieš Vietna- _____
mo karą. Demonstracija sulai- F., ryt, 
kyla. I Saulė

Y. Allon, einąs Izraelio min. pir
mininko pareigas

• Ispanijos vadui gen. Fran
co pareiškus apgailestavimą, 
kad R. Nixonas nelanko Ispani
jos, prezidentas pareiškė šiuo 
metu negalįs lankytis Madride. 
Ispanijai šiuo metu rūpi klausi
mas : pratęsti 15 m. gynybos 
susitarimą su JAV.

• Italai prieš fašistus. Kelios 
politinės partijos prašo uždraus 
ti italų fašistų organizaciją — 
M.S.I. (Italijos socialistų judė
jimas). Pastaruoju metu pas
tebėta, kad vienoje sinagogoje 
provincijoje buvo išrašyti svas
tikos ženklai.

kalendorius
Kovo 3 d.: šv. Marinas, šv. 

Artelė, Uosis, Tulė.
Kovo 4 d.: šv. Kazimieras, 

Lietuvos globėjas, šv. Alicija, Gi 
nutis, Daina.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, temp. sieks apie 40 1.

giedra, be pakitimų. 
Saulė teka 6.23, leidžias 5:43.

tų ir darbininkų demonstravo 
Respublikos aikštėje ir keliose 
gatvėse. Demonstrantai nesiry
žo žygiuoti nei prie JAV amba
sados rūmų, nei prie Eliziejaus 
rūmų, kur vyko pasitarimai. Ko 
munistų eisenai vadovavo kom. 
partijos vadas Waldeck Rochet.

Eisenoje, pirmomis žiniomis, 
dalyvavo 5,000, kitomis žiniomis 
ligi 30,000. Demonstrantai kėlė 
nedraugiškus R. Nixonui šū
kius, kaip “Nixonas — žudikas” 
ar “Nixonai, išvaduok Vietna
mą”. Jie kėlė Vietkongo vėlia
vas, sudegino kelias JAV vėlia
vas ir Nixono paveikslus ir gie
dojo internacionalą.

Demonstrantų tarpe buvo susi 
dūrimu. Komunistai nenorėję 
susidūrimų su policija ir kvietę 
baigti demonstraciją, juos gi 
puolė Mao šalininkai ir anarchis
tai, buvę pasiryžę kautis su po
licininkais

Kiti reikalavo: “Brežnevą 
į kartuves”

Eisenoje žygiavo ir “anarchis 
tai” su baltomis vėliavomis. Ko
munistai nuo jų buvo atsiribo
ję. Kai kurie anarchistų užrašai 
bylojo: “Kur demokratija?” ar 
“Brežneivą — į kartuves!”

Prez. Nixona&, panašiai kaip 
Romoje, negalėjo stebėti nei Vie 
nos demonstracijų. Ryžtingai 
veikiant policijai, jos vyko apie 
3 myl. atstu nuo miesto centro, 
ir Quai d’Orsay, užsienių reik. 
ministerijos, kur JAV preziden
tui vieną naktį teko nakvoti.

Vakar vyko pasitarimai su
Lodge ir P. Vietnamo Ky

Vakar R. Nixonas, atvykęs į 
JAV ambasados rūmus Paryžiu
je, apie 3 valandas tarėsi su 
JAV delegacijos Paryžiaus tai
kos pasitarimuose vadovu H. C. 
Lodge ir kitais delegatais. Iš es
mės aptarta Vietnamo pasitari
mų eiga bei taktika. Atkreiptas 
ypatingas dėmesys į komunistų 
pastarojo meto, jau ištisą savai
tę, vykdomus puolimus P. Viet
name, ypač miestų bei JAV ba
zių apšaudymus raketomis.

Po pasitarimų su Lodge Nixo- 
nas 45 minutes kalbėjosi su P. 
Vietnamo viceprezidentu Ky. 
Neabejojama, kad šis kėlė rei
kalą JAV vykdyti atkirtį ir vėl 
atnaujinti Š. Vietnamo bombar
davimus. Šiuo atžvilgiu JAV nu
sistatymas dar nėra paaiškėjęs. 
Bent ligšiol jis buvo — santū
rus.

Vakar audiencijoje pas 
popiežių Paulių VI

VATIKANAS. — Nors anks
čiau buvo numatyta, kad prez. 
Nixonas, iš Paryžiaus atvykęs, 
iš aerodromo į Vatikaną keliaus 
heikopteriu ir nutūps netoli Va
tikano kolegijos, tačiau planas 
buvo pakeistas, ir helikop
teris nutūpė pačioje Šv. Petro 
aikštėje. Tai įgalino prezidentą 
sveikinti minioms tikinčiųjų, 
aikštėje susirinkusių. Tai buvo 
pirmas atvejis, kai svetimos 
valstybės galva pas popiežių at
vyko “oro keliu” ir nutūpė Šv. 
Petro aikštėje. Ji buvo policijos 
stropiai apsaugota.

Ties Šv. Petro aikšte įvyko 
susidūrimų su policija. Jie bu
vo greitai numalšinti. Aikštę 
saugojo apie 7,000 italų polici
ninku. I
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Brežnevui su Ulbrichtu keliant žvarbius vėjus, Vak. Vokietija pasi
ryžusi įvykdyti kovo 5 d., prezidento rinkimus Vak. Berlyne

(iš vokiečių spaudos)

Berlyno krizė aštrčjimo kryptimi
Laukiama naujų trukdymų
BERLYNAS. — Nos Maskva 

nesiekia kelti naujos Berlyno 
krizės, tačiau ji R. Vokietijai 
leido varžyti Vak Vokietijos ry
šius su Vak. Berlynu, ypač ar
tėjant, šį trečiadienį, rinkimams 
Berlyne. Rytų vokiečiai vakar ir 
užvakar du kartus buvo sustab
dę plentu susisiekimą tarp Helm 
stedt, Vak. Vokietijoje, ir Ber
lyno.

“Tass” žinių agentūra vakar 
įspėjo Vakarų sąjungininkus, 
kad Maskva neatsakanti už ori
nio susisiekimo saugumą, Tai 
kelia įtarimo, kad rytų vokie
čiai galės trukdyti 1,036 vak 
vokiečių keliavimą lėktuvais į 
Vak. Berlyną.

Atmetė sovietų kaltinimus
JAV, britai ir prancūzai at

metė sovietų kaltinimus, esą, vo
kiečiai Vak. Berlyne gaminą 
ginklus ir plečią karinę veiklą. 
Tie kaltinimai, teigiama, visai 
nepagrįsti.

Kancleris K. G. Kiesinger už
vakar televizijos keliu kalbėjo 
kraštui, pažymėdamas, kad vi

sos pastangos susitarti su rytų 
vokiečiais nepavyko ir kad ten
ka laukti naujos įtampos bei kri
zės apraiškų. Savo ruožtu, Bon
na rengiasi rinkimams Berlyne 
— į buv. sostinę jau atvyko 
Bundestago pirm. von Hassel, 
paskelbęs, kad “niekas neturįs 
teisės trukdyti laisvų piliečių rin 
kimus.”

Įvykiai Sirijoje ir Irake
Ramus perversmas Sirijoje
DAMASKAS. — Sirijoje sa

vaitgaly įvyko ramus pervers
mas — gynybos ministeris Ha- 
fez Assad nuvertė be kraujo pra 
liejimo Sirijos vyriausybę. Pa
dėtis krašte rami.

Teisiami keli šnipai
TEL AVIV. — Izraelio žinio

mis, Irake vėl vyksta šnipų by
la. Šiandien ar ryt, laukiama, 
bus paskelbti nauji mirties nuo
sprendžiai. Kaltinami 7 asmenys, 
jų tarpe trys žydai.

• Sirhan - Sirhan byloje, Los 
Angeles mieste, pradėti apklau
sinėti gynybos liudininkai.

Vysk. Marcinkus ir kiti 
pareigūnai pasitiko

Nusileidusį Šv. Petro aikštėje 
prez. Nixoną sutiko Vatikano 
valstybės pasekretorius arkivys 
kūpąs Giovanni Benelli, Vatika
no valst. sekretoriato anglų sek
toriaus vadovas mons. Ceren, iš 
Kanados, ir vyskupas Paulius 
Marcinkus, iš Cicero, III.

Šv. Petro aikštėje nusileido 
5 helikopteriai

JAV prezidentas R. Nixonas į 
Vatikaną atvyko, lydimas 13 pa 
lydovų. Be prezidento helikop
terio, aikštėje nutūpė dar keturi 
helikopteriai su palydovais, 
spaudos ir saugumo atstovais. 
Svečiai, išlipę iš helikopterių, au 
tomobiliais į Vatikano miestą 
pateko pro Varpų arką ir pasie
kė pro šveicarų gvardijos išsiri
kiavusius vyrus pačius Vatika
no rūmus. Ten Nixonas įžengė į 
keltuvą, kuriuo pasiekė patį 
viršutinį Apaštališkųjų rūmų 
aukštą.

Pasitarimai su popiežium vy
ko daugiau valandos. Nixonas ir 
popiežius pasikeitė dovanomis.

Pasikalbėjime dalyvavo valst.

sekretorius W. Rogers ir patarė
jas dr. H. Kissinger.

De Gaulle į JAV — 1970 m. 
pradžioje

PARYŽIUS. — Prezidentas de 
Gaulle R. Nixoną, vakar šiam 
vykstant atgal į Romą ir Vati
kaną lankyti popiežiaus, nuly
dėjo į Orly aerodromą. Tai buvo 
reta išimtis, nes de Gaulle savo 
svečius — politikus paprastai 
atsisveikina Paryžiuje.

Prez. Nixonas, nuoširdžiai at
sisveikinęs su de Gaulle, paskel
bė,, kad de Gaulle priėmęs jo 
kvietimą ir numato lankytis Wa 
shingtone kitų metų sausio ar 
vasario mėn.

Art. Rytai — sutampa JAV 
ir Paryžiaus pažiūros

Paryžiuje, kaip patirta politi
niuose sluoksniuose, abi pusės 
vienu klausimu visiškai sutarė 
— tai prancūzų pasiūlymas Art. 
Rytų klausimą spręsti ketu
rioms didžiosioms valstybėms, 
bet J. Tautų rėmuose. Šiuo po
žiūriu Paryžius tariasi laimėjęs, 
nes dar prieš 6 mėnesius, prezi
dentu tebesant Johnsonui, pana
šiam pasiūlymui Washingtonas 
nebuvo pritaręs

Vietnamo vandenyse — iš lėktuvnešio “Coral Sea” pakilę JAV bom
bonešiai puola priešo taikinius Vietname



I DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. kovo mėn. 3 d.

Pasaulio premjeros išvakarėse
‘Dsana" kompozitoriaus žodžiai repeticijų įkarščio tone

Chicagos lietuviškojo kultūri
nio gyvenimo pavasarį kaskart 
vainikuoja naujos operos pasta 
tymas. Šių metų balandžio 12-ji 
ne tiįę Chicagos Lietuvių ope
ros, bet ir visiems išeivijos lie
tuviams yra išskirtinai reikš
mingą diena: įvyksta pirmoji 
išeivijoje parašytos lietuviškos 
operųs, pasaulio premjera! Ne
nuostabų, k;ąd jai ir ruošiamasi 
su keleriopu atsidėjimu.

sve tniisb, i
Tėve mūsų, Tėve gailestingas, 
Atleiski savo klystantiems vai-

/kams.

— Dabar, vyrai, “u” visai ne- 
užspauskit. Pradarykit burnas 
kiek plačiau, — chormeisteris 
Alfonsas Gečas moko Chicagos 
Jaunimo centro viršutinėje kla
sėje šio, kaip ir kiekvieno penk 
taJdienio vakarą “Danos” re
petuoti suplaukusių choristų 
būrį. — Kitas dalykas: pianis
simo dainuojam, reikia būti la
bai atsargiems su atsikvėpimu, 
kad jo nesigirdėtų. Neįtraukit 
oro daugiau negu reikia. Dir 
kartą! čia tikrai gera vieta 
Didinga vieta!

/ Atsakydamas į klausimą kas 
paskatino “Daną” kurti ir ar 
ji buvo rašoma atsžvelgiant į 
‘tremtines sąlygas” pastatymo 
fiasme, operos kūrėjas kompo
zitorius Julius Ga'ūelis rašė: su diezu ir be diezo. “Pakilo 

“Dar Lietuvoje širdį kuteno > sauiė plaštakėlėm” 
noras rašyti oporą. Šiame kraš'
te, ypač sėkminga: veikiant Chi
cagos Lietuvių operai, ėmiau ir 
neatsilaikiau pagundai. Operos 
parašymas — labai didelis dar
bas kompozitoriui (“Danos” 
komponavimas trūko apie 7 mė
nesius, orkesfcravimas — apie S 
mėnesius; dirigento Kučiūno pa 
geidauti kai kuria pakeitimai 
irgi trūko daugiau mėnesio lak 
ko), todėl nenuostabu, kad la
bai norisi sulaukti jos pastaty
mo. Abejoju, kad Chicagos Lie. 
tuvių opera būtų besiėmusi pa
statymo tokios operos, kurią 
būčiau rašęs grynai pagal savo 
muzikinį kredo. Taigi daugiau 
ar mažiau turėjau kapituliuoti.
Bet gal dėl to lietuvis klausy
tojas ir daugiau laimėjo? O jis 
gi ir yra pagrindinis veiksnys 
padengti toms didelėms pasta
tymo išlaidoms, kurių pareika
lauja nauja opera

— Jūs, tenorai, vis peraukš- 
tai “vaikams” nukeliat. Tik pa
klausykit, — demonstruoja Ge
čas. — Nors melodija eina aukš 
tyn, nesusigundykit perdaug 
sustiprėt. “Tešviečia tavo vei- 

’das rūpestingas”. Stiprėjam pa 
laipsniui. Dabar pradėkim, bo
sai; “Pakilo saulė...” Tik neka
potom! Čia vis dėl to yra gies
mė, o ne maršas.

Kas sakė, kad opera jau at
gyventas žanras? Kad nieko 
naujo, nieko geresnio jau nebe- 
sukuriama ? Panašų klausimą 
buvau statęs ir “Danos” kom
pozitoriui. Julius Gaidelis rašė: i mėtis choro tenoras. — Yra ge- pabaigai. a. pavėjis

Momentas iš naujos liet. operos “Dana’ 
ir pianistas A. Vasaitis.

repeticijos. Kairėje — vyr. chorm. A. Gečas. Prie piano — chorm.
Nuotr. Z. Degučio

“Viskas pasaulyje sparčiau 
ar lėčiau keičiasi. Keičiasi žmo
gaus pažiūros į meną, o tuo pa
čiu ir į operą. Keičiasi ir keisis 
pati opera. Bet, kad ji kada 
nuo scenos nužengtų — netikiu. 
Netiesa, jog nieko naujo ar 
geresnio nesukuriama. Ar tos 
naujosios operos turi pasiseki
mą — kitas klausimas. Operos 
pasisekimą, dėl jos brangaus 

, pastatymo, visada nulemia klau 
sytojai. Opera nestatoma sau
jelei kritikų. Pavojus gali būti 
šiek tiek kitur: žmogus, kaskart 
intensyviau siekdamas medžią^ 
ginės gerovės, tolsta ųuo savęs, 
pamiršta savo dvasinį pasaulį, 
silpsta jo alkis estetiniams-me- 
niniams poreiškiams, tuo pačiu 
ir operai. Bet po nuopuolių atei
na ir iškilimai”.

Vienoje iš žemutinių klasių 
chormeisteris Alvydas Vasaitis 
su būriu sopranų šlifuoja tą pa
čią finalinę giesmę:

)
Tešviečia tavo veidas rūpestin- 

/gas
Visos dienom, visiem laikam!

— Gaidas imat gerai. Čia 
svarbu iškelt kaip reikiant. Ši
toj vietoj aš paleisiu vargonus, 
— kalba jisai. — Ar juras sa
kiau? Ar pas’žymėjot gaidose? 
Šitoje vietoje darysim su diezu. 
Pademonstruosiu kaip skamba

“Dana” — moderniška ope
ra. Profesorius VI. Jakubėnas 
libreto sąsiuvinio įžangoje pa
stebi giminingumo ir dvylikos 
tonų sistemai. Apie muzikos po
būdį klausiai! ir patį kompozito
rių:

— “Danoje” yra ir modernios 
muzikos epizodų; daugiau tokių, 
kurie atitinka paties teksto nuo 
taikąs. Aš ųelinkęs kelių šimtų 
metų melodiją rengti šių laikų 
drabužėliais.

“Danos” muzikoje yra sąmo
ningo lietuviško liaudiškumo 
(žinoma, kaip aš jį jaučiu), bet 
nėra panaudota jokia autentiš
ka liaudies daina. Kiek tie liau
dies motyvai ryškūs? Vieniems 
atrodys daugiau, kitiems — ma
žiau.

Nors Lietuvoje kompozitoriai 
kuria gal ne visai taip, kaip no
rėtų, tačiau jų kūryboje labai 
žymus folklorinis elementas. Tai 
laikau labai geru dalyku.”

Klasė, kurioje su chorisčių 
būreliu repetuoja chormeisterė 
muzikė Alice Stephens kvepia 
Vėjų dainom: ir Penktais kana
lais. Jų ir melodijos žymiai aud- 
ringesnės:

Dega viltimi jauni sparnai,
Kaip daina turi garbėn keliaut.

' ' f
Jos kapoja staigiai, daro ne

simetriškas pauzes: viens, du, 
trys.

— Sunki opera. Sunkesnė ne
gu “Gražina”, — pertraukos me 
tu aiškina Kovera, iškilus ilga-

Gary, Ind., Vasario 16-sios minėjime kalba kun. dr. I. Urbonas. Sėdi 
(iš k. į d.) : kun. J. Vichuras, meras dr. F. Nicosia, meras Richard 
Hatcher ir dr. Z. Danilevičius.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Gary, Ind.
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBES
MINĖJIMAS

Gary, East Chicagos miestų 
ir viso Lake apskrities Alto 
skyr. rengtas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas įvyko 
Vasario 16 d. Gary, Indiana.

Ryte prie East Chicagos mie 
sto valdybos rūmų buvo iškel
ta Lietuvos vėliava, o abiejų 
miestų lietuvių bažnyčiose bu
vo laikomos pamaldos už Lietu-
vą. Jas laikė parapijų klebonai: i Tėvų šalelę, Kanapę ir pašoko 
kun. Ign. Vichuras ir kun. Ign. f 3 tautinius šokius: vestuvių pol 
Urbonas. Garyje mišiose or- vėdarą ir jonkelį. Akorde- 
ganizuotai. dalyvavo Vytauto Į- Onu grojo L. Ruzgą. Rūta Ta- 
posto legionieriai ir Gary litu- varaitė padeklamavo J. Minel-
anistinė mokykla su mokyto
jais.

Vakare 6 vai. Gary liet. pa
rapijos salėje vyko šios šventės 
iškilmingas minėjimas su oficia
lia dalimi ir banketu.

Minėj.'mą atidarė rengimo ko .Varpų damą iš operos Lakme 
miteto pirm. Julius Gudinąs, j ~ L. Dehbes- Solist^ ganškial 
Po vėliavų įnešimo, himnų, in- į ^rds3o pirmą kartą ir su džiau

........................................... ‘ gsmu ją priėmė. Ji savo gražiu
balsu ir meniškai išpildyta dai
na įnešė į mūsų minėjimą da
lelę tikrojo meno. Nuoširdus a- 
čiū. Akompanavo Ida Petkus.

Minėjime dalyvavo, be jau mi 
nėtų, dar svečių iš kitur: kan. 
V. Zakarauskas, kun. J. Pana
vas, dr. J. Šalna, kongr. Mad- 
den sekr. M. Sobek, kuri per
skaitė kongresmano kalbą Lie
tuvos reikalu pasakytą kongre
se. mus ienklehus 

Tautinius ženklelius segiojo: 
Danutė Steponavičiūtė, Rita 
Ruzgaitė ir Rūta Tavaraitė. Mi
nėjimui vadovavo kun. I. Ur
bonas.

Minėjimo rengimo komitetą 
sudarė: .). Gudinąs, A. Neinie- 
nė, E. Kaminsky, J. Skeirys, 
Frank Petrites, Marytė Ruzgie
nė, dr. J. Tautvilą ir kun. I. Ur
bonas. Banketą rengė A. Nei- 
nienė su šeimininkių būriu. Vi
sam Altui jau 27 metai puikiai 
vadovauja Albertas Vinikas. Mi 
nėjimas pavyko puikia i, nes vi-

vokacijos, kurią sukalbėjo kun. 
Ign. Vichuras, ir vakarienės, 
kalbas pasakė: Gary miesto me 
ras R. Hatcher, East Chicagos 
meras dr. J. Nicossia ir Ham- 
mondo m-to mero atstovas teisė 
jas Stodola. Dr. Z. Danilevičius, 
pagrindinis minėjimo kalbėto-

rokai komplikuotų įstojimų. Bet 
neužmirškit, kad mes šiandien 
irgi gerokai praktikos turime.

— Choro nemažai. Yra gra
žaus dainavimo, — jam prita
ria ir Kazys Slavinskas, su 
trumpute pertrauka operos cho 
re dainavo nuo pat jo įsikūrimo.

— Kaip ten bebūtų: pasaulio 
premjerą ruošiame pirmą kar
tą, — įsikiša choro valdybos 
pirmininkas Alfredas Kulys. — 
O tai įvykis, kuriuo didžiuoja
mės, kaip turėtų ir visi tautie
čiai, kurių gausiu atsilankymu 
Marijos Aukštesniosios mokyk
los salėje neabejojame.

Šitokia optimistiška gaida ir 
buvo reikalinga šio rašinėlio

jas, savo kalboje iškėlė mūsų 
kultūrinius laimėjimus ir Lietu
vos laisvinimo problemas. Kal
bos buvo trumpos ir gerai pa
ruoštos. Alto skyr. pirmininkas 
A. G. Vinick pravedė rezoliuci
ją, kurią pristatė J. Bartos.

Meninę programos dalį atli
ko Gary lituanistinė mokykla 
ir solistė Janina Šalnienė.

Lituanistinės mokyklos mo
kiniai, vad. ved. mok. V. La- 
pėno ir mok. K. Pečkaitienės, 
pradžioje atliko montažą “Lie
tuva”. Po to padainavo 4 dai
nas: Aš atsikėliau, Jojau dieną,

'gos “Vasario 16-ji”.
Antrąją meninės programos

’ dalį išpildė mūsų žinoma solis
tė Janina Šalnienė. Ji padaina
vo: Dobilėlį — A .Vanagaičio, 
žvaigždutę — B. Dvariono ir

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

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

Route 23, Elgin, Illinois
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R£3aMes mokame

per annum

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINGS

JESS

4040 Archer Avė. 
Chicago, Iii. 60632

Telephone CL 4-4470 
FRANK ZOGAS 

. President
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VIENOS VYSKUPIJAI 
500 METŲ

Popiežius Paulius VT-sis, Vie
nos vyskupijos įkūrimo 500 me
tų sukakties proga, parašė spe
cialų laišką Vienos arkivysku
pui kardinolui Koenig, iškelda
mas Aųstrijęą tikinčiųjų ištiki
mybę Bažnyčiai ir Popiežiui, jų 
pasišventimą artimo meilės 
darbuose ir nepajudinamą tįįiė-, 
J imą pet suii.iIrusiuose tautos 
gyvenimo laikotarpiuose. Cituo
damas šventojo Rašto žodžius: 
“Laikykitės tvirtai tikėjime”, 
Šventasis Tėvas Austrijos kata
likams primena, kad paskuti
niais laikais daug kur ėmė reikš 
tis įvairūs neramumai, liečian
tys pagrindines tikėjimo tiesas 
ir bažnytinio gyvenimo santvar
ką. Vatikano II-jo Susirinkimo 
pradėtas bažnytinio gyvenimo 
atsinaujinimas ir dialogas su 
šių dienų pasauliu neturi būti 
suprastas klaidingai ir gązdinti 
tikinčiųjų dvasią, bet tikroje 
bažnytinio .mokymo vadovybėje 
turi paskatinti naują iniciatyvą 
tikėjimui pagilinti ir sustiprinti. 
Įkūrus Venos vyskupiją 1469
metais sausio 18 dieną _  rašo
toliau Šventasis Tėvas — netru- 
kų&.bujvo atrasta Amerika, šian 
dieną žmogaus dvasia nugali 
jau žemiškąją aplinką ir veržia
si į kosminę erdvę. Visą tai iš
plečia ir krikščioniškojo pasau
lio akiratį ir reikalauja naujos 
laikysenos. Tačiau, sprendžiant 
taip gausiąs naujas problemas, 
žmonija negali pasikliauti vien 
tik savo žmogiškomis jėgomis 
ir materialiniais laimėjimais, 
bet turi žvelgti į Dievą ir Jame 
sau ieškoti jėgos, šviesos ir vil
ties, ______

si dirbo vieningai ir dalyvavo 
jame visų .trijų kartų lietuviai. 
Aukų surinkta daugiau 600 dol.

Dalyvis

OflsOs 7148 W<«t 8Jtrd Streel 
Tei.: PResriee* 8-4717

Rezld. • 3241 Wes« «6th Place 
Tflft: RRpuhIle 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S: twj 
čiadteniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai

AR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 83rd Street 
Kampas GS-čios fr California 

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

Trečlad. ir ' kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezld. tel. WAIbrook 5-3048
Rezld. Telef. 239-4883

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ I4GO8, 

GINEKOLOGINfi CH1KURGLIA 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimų; 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 83nl Street 
kasdien 10—12 vai. lr 7—9 ▼. 
šeštadieniais 10—1 vai. Trečia

dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5078

▼ai.
vak

- N s
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certifikatų
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Tel. ofiso HE 4-5849. reg. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7lst Str sėt
▼ai.: pinti., ketv. 1*4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. Uk 
susi taros.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 d p. 
Ligoniai priimami parai anai ta rimą

Dr Ant. Rudoko kabinetų perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimų: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 lr 7—8: antrad lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

O4s. 735-4477. Rez. PR 8-0900.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCTNftS LIGOS 
Cravvford Medical Building 

0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų Ilgos

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospeot 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fl A 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
rtuo 12 lkl 3 vai. Ir nuo 5 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. L JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo L—4 p.p. ir 8 
lkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tr bnto tet OLympic 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Trečlad.

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojos)
8925 West 59th Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.

Tel. oflao Ir bato OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečladienlua 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIV IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTU 

MEDICAL BUILDING 
7150 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p. •

Ofiso telef. RE 7-1188
Rea tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

fOflso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 8.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandoe: pinu., ketv., S—8 vai.
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
PrllmlnBja tik susitarus

3 mėn. I mėn. ■
5.00
4.50
5.50

2.00 £ 
1.75 3
2.25 S

* Redakcija dirba kasdien — 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais £ 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- 3 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- į

8:30niais 12:00.

Vai k<urit«n #-
šeštad. 9 v. r.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0.9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

kampas) 
rvtr, tr 4- • • v,
- 2 v. popiet.

(71-os lr Campbell Avė

ASSOCIATE OI*TOM.ETRIST8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lėtines".

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

lr

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS 1-TOOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
pnniktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS IJGOS 

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezldencljoa)
Priima ligonius tiktai susitarus _ 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospeet 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 887-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimų

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovehlll 8-0817 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirorKlJa 
Ofisas 2760 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—18 
v. r„ 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3099

DB. VYT. TAUBAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 iki * 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-8195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 Ist Street

Priiminėja ligonius Uk s usl tarus
VaL: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak. 

Trečlad, ir šeštad, uždaryta
TeL PRospeot 8-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimų.

Tel. ofiso PR 6-8448, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 v. v 

Treč. šeštad. pagal susitarimų

Ofiso tel. 767-2141. Namų 836.4858

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad., 1-4
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vak* 

šeštadieniais ilki vai. popiet.



Vakarų vienybė ir

PREZ. NIXONO KELIONĖ
Nėra abejonės, kad šiuo me

tu pasaulio įvykių centre yra 
JAV prezidento R. Nixono ke
lionė į Europą, kurią jis pir
mąjį gavėnios sekmadienį (H. 
23) pradėjo ir kurią vakar bai
gė, atskrisdamas į Washing- 
toną. Reikalai buvo taip svar
būs ir neatidėliotini, kad prezi
dentas į ją išsiruošė vos po 
penkių prezidentavimo savai
čių.

Vak. Europos kraštai — 
JAV sąjungininkai šiltesnio 
Amerikos atsinešimo seniai 
laukė ir ilgiau laukti buvo pa
vojinga. Pačiuose plačiuose ir 
sveikuose JAV sluoksniuose 
kelionė taip pat buvo nuošir
džiai sveikinama. Tiktai jau 
labai užsispyrę negausūs izo- 
liacionistai, norėdami, kad 
JAV tik savo reikalų siaura 
prasme žiūrėtų, laikėsi nuomo
nės, kad prezidentas namuose 
paliktų ir rūpintųsi vidaus da
lykais, ypač rasiniais, studen
tų riaušių reikalais. Tačiau vi
sų laimei prezidentas buvo to
liau už juos pramatąs ir gerai 
žinojo, kad šiuo metu Amerikos 
rūpesčiai nesibaigia tik savo 
valstybės pakraščiuose: pasau
linės dominaeijos pasiekęs 
kraštas turi žinoti, kas kiek
viename žemės rutulio kampe 
vyksta ir net kas šiuo metu 
erdvėje dedasi.

*
JAV ir vak. Europos kraštų 

santykiai pastaruoju metu bu
vo gerokai surizgę. Nėra pa
slaptis, kad Prancūzijos atša
limas nuo JAV ir vak. Euro
pos kraštų reikalų, jos išėii- 
mas iš NATO karinės organi
zacijos ir netgi kai kuriais at
vejais posūkis sovietinės po
litikos linkme sudarė didelę 
spragą Europos gynimo siste
moje, kuri via dar nebaigiama 
lopyti. NATO stiprinimas ir 
buvo pagrindinis kelionės tiks
las.
JAV santykiai su Anglija vi
sada buvo ir tebėra geri, bet 
Prancūzijos pastangos izoliuoti 
britus nuo Europos ūkinės 
bendrijos ir nuo kai kurių ki
tų gyvybinių reikalų nebuvo 
malonios nei britams, nei jų 
sąjungininkams Europoje ir 
Amerikoje. Nixonas be abejo 
turėjo ilgokai padirbėti, kad 
šiuos santykius išlyginus. Dar 
prieš R. Nixono atvykimą šiuo 
reikalu būta ir kitų glaudžių 
Prancūzijos - Anglijos diplo
matinių kontaktų.

Vokiečių spaudos komenta
toriai ir atsakingi valstybės 
asmenys Nixono kelionę suti
ko palankiai. Der Spiegei II. 
24 šia proga priminė paties R. 
Nixono prieš kurį laiką pasa
kytus žodžius: “Vokiečiai yra 
mums lygiai reikalingi, kaip ir 
mes jiems”. Nėra abejonės, 
kad vokiečiams rūpi Vokieti
jos žemių į vieną valstybę su
jungimas, kas Nixonui tik iš
lipus aerodrome ir vėliau Ber
lyne buvo pasakyta. Pasitari
mų metu, kaip teko patirti, jie 
prašė R. Nixoną užtikrinti, 
kad Amerikos kariai iš Vak. 
Vokietijos nebus ištraukti, jų 
skaičius nebus sumažintas, o 
taip pat, kad būtų sutvarky
tas devizų atsiskaitymo klau
simas. Vokiečiai nedviprasmiš
kai pageidavo, kad JAV arti
moje ateityje skirtų didesnį 
dėmesį vak. Europos kraštams

Kaimynų šventė
MENESĮ NEGAUNA DUONOS

Visi prisimename, kaip nepriklau 
somoj Lietuvoj jau prieš 40 metų 
duonos buvo kiek tik nori. Dabar gi, 
praslinkus ketvirčiui šimtmečio nuo 
sovietinės santvarkos įvedimo Lie
tuvoje, skaitome Vilniuje leidžiamo
je “Tiesoje” (Nr. 38, vasario 14 d.) 
šitokių nusiskundimų:

“Jau daugiau kaip mėnuo į Vy- 
tėnų parduotuvę neatveža duo

ir ypač Vokietijai. Jie labai no
rėtų, kad sugrįžtų gerieji John 
Foster Dul'les laikai, ir neslė
pė, kad paskutinių dviejų pre
zidentų (J. F. Kennedy ir L. 
B. Johnsono) laikais šie san
tykiai buvo gerokai atvėsę. Gal 
todėl Vak. Vokietijos spauda 
dažniausiai nepalankiai rašo 
apie Amerikos Vietname veda
mą karą, nusiskųsdama, kad 
abudu R. Nixono pirmtakūnai 
daugiau rūpinęsi Azijos, kaip 
Europos reikalais.

Faktas, kad Nixonas apsi
lankė Vak. Berlyne, kur jį sau
gojo 8,000 policininkų ir kur 
labai nuoširdžiai jj berlynie
čiai sutiko, rodo Nixono norą 
veikti Vokietijos susivienijimo 
kryptimi. Sėkmingai tartasi su 
Italijos vadais dėl jos išlikimo 
NATO organizacijoje ir Vidur
žemio jūros saugumo problemų. 
Faktas, kad prezidentas Nixo- 
nag aplankė pop. Paulių VI 
specialiai iš Paryžiaus į Romą 
(Vatikaną) sugriždamas, rodo 
jo didelį respektą katalikų 
Bažnyčiai ir moralės autorite
tui. Šia proga manoma, kad 
Nixonas paskirs savo specialų 
asmeninį atstovą Šv. Tėvui. 
Šveicarų “Die Weltwoche” (H. 
28) spėlioja, kad juo bus buv. 
JAV pasiuntinys Romoje — 
James Dunn.

Kiek pavyko suderinti reika
lus su Prancūzdia, paaiškės 
kiek vėliau, tačiau jau dabar 
atrodo, kad išsikalbėti, pasi
keisti nuomonėmis abiems part 
neriams buvo naudinga.

Susidaro įspūdis, kad R. Ni- 
xonui bus pavykę pašlijusią 
Vakarų kraštų ir NATo vie
nybę šios kelionės metu atkur
ti. Tai geras reiškinys.

*
Kai kas bando pranašauti, 

kad Nixonas bus “keliaujantis 
prezidentas”. Visi sutinka, kad 
ši pirmoji kelionė nebus pas
kutinė. Paskutinė kelionė į va
karų Europą esanti tik įžanga 
į kitą ne mažiau svarbią, gal 
dar reikšmingesnę kelionę. 
Esąs projektuojamas naujas 
Nixono žygis į Maskvą. Kai 
kurie politikai neslepia, kad 
prezidentas, prieš vykdamas į 
Rusiją, norėjęs sustiprinti sa
vo pozicijas Europos kraštuo
se ir parodyti rusams Ameri
kos - Vakarų kraštų vienybę, 
o tuo pačiu ir stiprybę. Iš se
no žinoma, kad Maskva su
pranta tik “stiprią kalbą”, ki
tais žodžiais, jei valstybininko 
žodžius remia gerai paruoštos 
divizijos ir modemiški ginklai, 
sąjungininkų vienybė. Atrodo, 
kad iš pirmosios kelionės grį
žęs R. Nixonas sėkmingiau ga
lės ruoštis antrajai.

* '
Nesusidaro įspūdžio, kad 

šios kelionės metu Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių klau
simas kur nors būtų buvęs tie
sioginiu būdu paliestas. Tačiau 
nėra abejonės, kad jis gali iš
kilti vėliau, sakysime, Vokieti
jos žemių suvienijimo, paverg
tųjų tautų klausimą spren
džiant. Nepaisant fakto, kad 
šiuo metu Amerika mažai Lie
tuvos problema domisi, mes 
vis dėlto esame suinteresuoti, 
kad JAV būtų stiprios ir vie
ningos su vak. Europos kraš
tais. Štai kodėl lietuviai nuo
širdžiai sveikina prezidentą 
Nixoną, savo pirmąją kelionę 
sėkmingai užbaigusį. b. kv.

nos bei pyrago gaminių. Kas dėl to 
kaltas?”

Laikraštis, žinoma, pakaltina šo
ferį, jis nubaudžiamas, bet tylima 
apie pagrindinį kaltininką — oku
pantą, kuris sugriovė laisvąjį Lietu
vos ūkį, įvesdamas sovietinę biuro
kratiją ir toje santvarkoje net pa
ties pagrindinio dalyko — duonos 
—- nebeįstengiama laiku parūpinti.

J. Žvilb.

Raudonųjų raketos apšaudė Saigoną, užmušdamos ir sužeisdamos daug civilių, tarp jų vaikų. Nukentėję nuo 
barbariškų komunistų veiksmų moterys su sužeistaiskūdikiais laukia greitosios pagalbos mašinų.

ŪKINE SKANDINAVIJOS BENDRIJA
Numatoma pasirašyti Skandinavijos ūkinės bendrijos sutartį 

GEDIMINAS GALVAPrancūzijos užsispyrimas ne
įsileisti Anglijos, Danijos ir 
Norvegijos į Ūkinę Europos ben 
druomenę iššaukė kelis atkir
čius. Ūkinė® Europos bendrijos 
nariai šiuo metu pradėjo atvi
rą Prancūzijos puolimą. Dani
ja ir Norvegija, nesitikėdamos 
greitai įstoti į bendriją, ėmė ieš 
koti glaudesnio ūkinio bendra
vimo su Skandinavijos kraštais.

Švedijos ministeris pirminin
kas Tage Erlanderis, numatąs 
š. m. rugsėjo mėn. pasitraukti 
iš pareigų, užsimojo nauju žy
giu vainikuoti savo ilgą politi
nę veiklią. Jam buvo patogiau už 
kitų Skandinavijos kraštų mi- 
nisterius pirmininkus būti ūki
mo apsijungimo pradininku. Šve 
dija turi pajėgesnę pramonę ir 
kapitalu turtingesnė už kaimy
nus.

Ji nešališka, t. y. nepriklauso 
net šiaurinio Atlanto santarvei. 
Per abu pasaulinius karus “ne
šališkumas” sudarė sąlygas Šve 
dijai praturtėti. Naudos sie
kiantis “nešališkumas” šiame 
pokaryje atnešė nenutrinamą 
gėdos dėmę, kai Švedijos vy
riausybės išduotų Sovietams pa 
baltiečių dalis buvo nužudyta, 
o jos ūkiniai sandėriai su Mask
va sugriovė pasitikėjimą šve
dais.
Skandinavijos valstybės tariasi

Danijos. Norvegijos, Suomi
jos ir Švedijos ministeriai pirmi 
ninkai pritarė minčiai sukurti 
Šiaurės ūkinę bendriją. Minėtų 
valstybių atstovai jau tariasi 
dėl sutarties, kurios paruošia
mieji darbai turi būti baigti iki 
liepos mėn. 15 d. Ar tuo metu 
sutars sutartį pasirašyti?

Švedija tikisi pramonės ga
minius išvežti į kaimynų kraš

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Tai mano dukra, — moteris parodė į mergaitę,
— ateik čia, Hildergarde. Pasisveikink su ponu Budriu.

Mergina atėjo lėtais žingsniais.
— Kaip sekasi, panele Gunz? — paklausė Vytau

tas. — Aš manau, kad mane prisimenate?
— Taip, ponas Budry, aš puikiai jus prisimenu,

— mergaitė ištiesė ranką Vytautui.
Ji žvilgterėjo į vyrą ir truputį sumišo. Jos mažam 

veidely buvo nedrąsi šypsena. Ji tuoj pat pradėjo tvar
kyti savo šviesius plaukus ir taip bandė paslėpti sumi
šimą. Ji buvo jautri ir naivi ir momentą atrodė, kaip 
maža mergaitė, tačiau ji jau buvo apie septyniolikos 
metų.

— Kur ponas Wood dabar, jis sugrįžo į Ameriką?
— paklausė netikėtai ir paraudo.

— Aš nežinau, — atsakė Vytautas. — Aš nema
nau, kad būtų išvykęs į Ameriką. Aš atvykau čia taip 
pat su tuo pačiu klausimu.

— Ji dažnai kalba apie poną Wood, — pasirodė 
iš daržo tėvas Gunz, garsiai kalbėdamas ir geros nuo
taikos. — Labas rytas, ponas Budry, malonu jus vėl 
matyti, — vokietis priėjo ir pasisveikino, paduodamas 
Vytautui ranką. Jis vilkėjo tamsią liemenę ir laikrodis

kabėjo ant ilgos aukso grandinės skersai jo pilvą. Tadanepabaigėt apie tą vargšę mergaitę.
jis vėl įsikišo savo pypkę tarp dantų ir pasakė, — jūs 
manote, kad ponas Wood dar tebėra Vokietijoje?

— Sunku pasakyti, — atsakė Vytautas, — bet aš 
spėju, kad jis turi būti kur nors Vokietijoj, gal ir visai 
netoli mūsų.

— Jis smarkus vyras, jis man patinka, — tęsė 
ponas Gunz. — Aš niekada neužmiršiu, kaip aš radau 
jj tą rytą krūmuose. Pirmą momentą aš drebėjau, kaip 
pamačiau jį su ginklų rankoje, bet po poros sakinių 
jis man pasiūlė cigaretę.

— Juozai, eikime į kambarį, — ponia Gunz per
traukė vyrą, — ponas Budrys atėjo tokį ilgą kelią, mes 
negalime jo laikyti kieme.

— Puiku, Irma, mes galime eiti į vidų, — sutiko 
Gunz.

Tuo momentu Hildergarde pašoko iš vietos, kaip 
jauna, grakšti katė, ir pradėjo bėgti trobos link.

— Hildergarde, kur taip greit skubi — šūktelė
jo motina.

— Į saloną, mama, aš manau ten ne viskas su
tvarkyta, — atsakė mergaitė, dingdama duryse.

— Hildergarde yra visuomet labai susirūpinusi 
kambariais ir virtuve, — paasakė tėvas.

Visa grupė pasuko prie prilbučio link.
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Vytautas prarado kantrybę ir norėjo pertraukti pa
sikalbėjimą. Rasa, jo sesers mažoji dukrelė, buvo at
kakliai užsispyrusi. Ji įsikabino į jo rankas ir nenorėjo 
paleisti.

— Palauk, truputį, dėde, — jį sakė, — jūs dar

— Rasa, aš jau tau viską pasakiau ir galiu pakar 
toti, jeigu nori. Klausyk. Taigi turtingasis princas ve 
dė vargšę mergaitę, nugabeno ją į aukso pilį ir ten ji< 
gyveno daug daug metų. Taip ir baigias pasaka, mane 
brangioji.

— Ar vargšė mergaitė ten valgė, ką ji norėjo? Ai 
ji ten turėjo pakankamai margarino, mėsos, duonos ii 
bulvių?

— Taip, Rasute, jj visko turėjo, nes princas buvt 
labai turtingas. Jie valgė, ką tik norėjo. Skanumynus 
saldainius ir daug, daug kitų gerų daiktų.

— Kas yra saldainiai? — paklausė mergaitė.
— O, vargas su tavim, — Vytautas buvo nekant

rus, — tu per daug šiandien nori iš karto žinoti. Sal
dainiai yra saldūs ir skanūs dalykai. Jie tirpsta burno 
je pavyzdžiui kaip šokoladas ir panašiai.

— O kas yra šokoladas, dėde?
— Šokoladas yra labai saldus daiktas, ir visi vai

kai labai jį mėgsta. A, miela mergaite, yra labai sun 
ku išaiškinti, kadangi tu gimei tomis karo dienomis 
kada Šokoladas ir saldainiai dingo iš krautuvių.

— O prieš tai, kai aš gimiau, ar buvo daug sal
dainių ir šokolado?

— Žinoma, Lietuva buvo labai turtinga šalk 
prieš karą. Mes turėjome daug šokolado, saldainių ii 
ledų.

— O kas yra ledai, dėde?
Tuo momentu atsidarė durys ir į vidų įėjo Milda.
— Rasa, eik į virtuvę, — ji įsakė dukrelei, — Al

gis ir močiutė ten yra, aš noriu viena pasikalbėti si 
dėde.

(Bus daugiau)

tus. Danija ieško rinkos žemės 
ūkio gaminiams. Norvegija ir 
Suomija reikalingos didesnio 
kapitalo pramonei kurti, vietos 
žaliavoms išnaudoti.

Didesniais polėkiais pasižymi 
švedai. Jie siekia ugdy J. pramo
nę, kuri pajėgtų dėl rinkų var
žytis su Anglija, Japonija, JAV 
ir Federaline Vokietija. Antro
ji jų prielaida: per ateinantį de
šimtmetį vargu įvyks esminis 
peisitvarkymas, leidžiąs kitiems 
kraštams įsijungti Ūkinėje Eu
ropos bendrijoje. “Todėl mes 
kuriame šiaurės kraštų ūkinę 
bendriją šio tarpsnio uždavi
niams atlikti”.

Kliūtys bendrijai steigti
Skandinavijos tautos tarpu

savyje kariavusios, bendravu
sios, susijungusios ir išsiskyru
sios jau daug ką padarė glau
džiau ūkiškai bendradarbiauti. 
Jos turi gerą socialinę apdrau- 
dą, demokratines santvarkas ir 
pramonės gaminiams rinką, ku
ri teginama ne aukštais mui
tais.

Šiaurinė ūkinė bendrija sutin
ka rimtas kliūtis. Danija ir Nor 
vegija jon jungiasi tik negalė
damos patekti į Ūkinę Europos 
bendriją. Danijos būklė kiek pa 
naši į Prancūzijos. Danai siekia 
laisvai išvežti žemės ūkio ga
minius į kaimyninius kraštus, 
kurie įvairiais būdais remia sa
vuosius ūkininkus. Danijos svie 
stas ir kiauliena gali rimtai pa
žeisti kaimynų gyvulių ūkį, ku
ris verčiasi tik valstybės para
momis.

Bendros kultūros kraštus ski
ria ir politika. Danija ir Nor

KAIP GERIAU TVARKYTI ŪKĮ?
Kas ta naujoji ekonomika

LEONARDAS DARGIS

vegija priklauso Šiaurinio At
lanto santarvei. Švedija taria
si esanti nešališka, kai “neša
liškumas” yra ūkiškai naudin
gas.

Suomija yra silpniausia skan
dinaviškos bendrijos grandis. 
Jos “nešališkumas” yra Sovietų 
primestas, nes jai draudžiama 
priklausyti Ūkinei Europos ben 
drijai. Laisvosios prekybos są
jungoje ji ne pilnateisis narys. 
Šiuo metu negalima tvirtinti, 
kad Maskva jai nedarys kliūčių 
dalyvauti Skandinaviškoje ben
drijoje.

Paruošiamieji darbai
Paruošiamoji komisija, kuriai 

priklauso trys švedai ir po du 
atstovus iš kitų kraštų, jau 
šiandieną nesutaria kai kuriais 
klausimais. Švedija, Suomija ir 
Norvegija siekia nedidelio ir ne 
įtakingo sekretoriato. Svarbes
nius klausimus palieka vyriau
sybėms spręsti. Danija reikalau 
ja, kad sekretoriato nutarimai 
įpareigotų vyriausybes.

Danija tik bėdos verčiama jun 
giasi į skandinavišką bendriją. 
Jai mažai rūpi Švedijos kapita
las pramonei plėsti. Jos didžiau
sias rūpestis yra rasti rinką gy
vulių bei ūkio gaminiams. Ji 
įtikinėja kitus Skandinavijos 
kraštus, kad nenašūs ūkiai turi 
būti apleisti, o ūkininkai būtų 
paruošti kitais verslais verstis.

Šiuo metu aukščiausios žemės 
ūkio gaminių kainos yra netur- 
tingesniuose Skandinavijos kraš 
tuose, Norvegijoje ir Švedijoje. 
Danijoje kainos apie 30% že
mesnės. Žemės ūkio klausimams 
spręsti sukuriamas bankas, ku
rio ne prekybinio pobūdžio fi- 

(Nukelta j 4 psl.)

| Iš naujo smarkiau ginčyjama- 
si, kuriais teoriniais pagrindais 
remiantis tvarkyti ūkį. Iš naujo 
vis dažniau girdim apie fiskalis- 
tus (naujosios ekonomikos šali
ninkus) ir monetaristus (Chica
gos friedmaninės mokyklos šali
ninkus).

Pasikalbėkime truputį apie 
naująją ekonomiką. Tuo vardu 
pavadinta 8 metų JAV ūkinė po
litika, kurios vairuotojai rėmėsi 

I ekonomisto Keynes teorija.
Teorijos pagrinde Keynes su

tinka su klasikais. Pagal jį teisin
giausias iš jų ekonomistas kuni
gas Maltus, o klaidingiausias — 
Ričardo. Klasikai tačiau klydo, 
paleisdami, kad ūkis visuomet 
pats savaime atrandąs lygsvarą. 
Gyvenimas kitką rodo. Keynes 
pasišovė taisyti klasikus, labai iš
samiai nurodydamas kelius, ku
riais eitina tuomet, kai ūkis savai
me lygsvaros neatranda nesi- 
balansuoja. Ūkio lygsvarumas 
suprastinąs jo vidinio susiklos
tymo prasme, nes šiaipgi vi
si. balansai balansuojasi, tai
gi ir bet kuri gamyba išlai
kys pusiausvyrą su vartojimu. Pu
siausvyra tačiau pusiausvyrai ne
lygi: gali būti aukšto ir žemo ly
gio.

Valdžios įsikišimas
Sudėtinė, visos valstybės pa

klausa, yra pagrindinis veiksnys 
nuo kurio priklauso gamybos, į- 
darbinimo ir pajamų lygis. Trūk
stant paklausos, ji vyriausybės 
auginama dirbtinai biudžetinė
mis priemonėmis. Jei paklausos 
per daug, ji žemintina tomis pa
čiomis priemonėmis. Monetari
nių priemonių, atseit, centrinio 
banko politikos, žeminant bei 
aukštinant palūkanas ir ribojant 
pinigų kiekius nepakanka tikslui 
pasiekti. Kiekvienu atveju, au
gintina paklausa, o ne gamyba, 
kaip klasikams atrodė, nes esant 
pakankamai paklausai, netruks 
ir gamybos. Lygiagrečiai augs į- 
darbinimas ir užmokesčiai. Gy
vųjų pinigų taupymas, nelei
džiant jų nei vartojimui ,nei in
vestavimui, nereikia išminties. 
Nuogu pinigų krovimu nei pa
klausos, nei gamybos nedidinam.

Pastarasiais keliais metais JAV 
tiek investavimai, tiek žmonių 
išlaidumas buvo dideli, o vyriau
sybė ne tik netaupė, bet dar pati 
išlaidumą didino. Paseka — per 
didelė infliacija. Baruose rašan
tieji laikraštininkai tvirtino, kad 
Keynes teorija neveikia. Kad vy
riausybė nevisuomet pataikyda
vo į koją su Keynes teorija eiti,- 
nekalbama.
Keynes apie pinigus ir palūkanas

Keynes nemėgo aukštų palū
kanų. Taigi, pripažino jų reikš
mę kainoms. Aukštos palūkanos 
veiksmingesnės prieš gerbūvį, 
kaip žemos prieš ūkinį atoslūgį.

Dėl to, jei siekiama patvaresnio 
gerbūvio, palūkanos nekeltinos, o 
žemintinos. Dabar JAV ir čia el
giamasi atvirkščiai. Gerbūvis ta
čiau nutraukiamas aukštų palū
kanų ir blogai apskaičiuotų in
vestavimų kombinacijos. Gerai 
apskaičiuoti investavimai pake
lia ir aukštas palūkanas. Pinigų 
kiekio pasikeitimai gėrybių kar
noms daug reikšmės neturi. Ki
taip su uždarbiais — nuo jų dy
džio kainos daug pareina.

Monetarinės priemonės tikslo 
nepasiekia, nes sunkmečio metu, 
kai jokio pelno tikėtis negalima 
ir kai ribinio kapitalo veiksmin
gumas lygus nuliui, arba net 
krinta žemiau jo, bendrovės ir 
gaudamos pinigų visai be palū
kanų, nedarys kapitalinių išlai
dų. Priešingai, jei laukiama di
delių pelnų, tai nei aukštos pa
lūkanos nestabdys kapitalinių į- 
dėjimų. Pastarąją padėtį JAV da
bar kaip tik ir pergyvena.

Infliacija ir defliacija
Tiek infliacija tiek defliacija 

yra blogybės. Abidvi keičia turto 
pasiskirstymą tarp įvairių žmo
nių sluogsnių. Turto pasiskirsty
mą tačiau daugiau veikia inflia
cija ir dėl to šia prasme ji bloges
nė už defliaciją. Abidvi taip pat 
ūkį veikia arba per daug skati
nančiai, arba per daug lėtinan
čiai. Defliacija tačiau ūkį dau
giau lėtina ir šia prasme ji pavo
jingesnė už infliaciją.

Keynes, apskritai, pasisakė už 
pastovias kainas. Jam beatodai- 
rinio išlaidumo primetimas ne
teisingas. Kartu visgi matė, kad 
atmetus išimtis, psichologiniai 
nenusistovėjęs žmogus, tūkstan
čiais metų vis iš naujo ūkyje bu
vo reikalingas kainų kilimo, taigi 
infliacinės paskatos. Ir šiandien 
nesvarbu priežastys — klaidin
gos ar teisingos — jei vaizba lau
kia kainų kritimo, tai gamyba 
stabdoma ir atvirkščiai, jei kili
mo — gamyba skatinama. O ir 
vėl, kai antrojo pasaulinio karo 
metu gamybinės paskatos nerei
kėjo, jis siekė kuo didžiausio tau
pymo, o ne išlaidumu vertėsi.

Tokie labai sutrumpinti Key
nes teorijos pagrindai. JAV iš vi
sų kraštų ir šiandien jais dau
giausia pasikliauja.

o
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Rogers Morton pakviestas JAV 
respublikonų partijos vadu. •4



Mūsų kolonijose
Long Beach, Calif.

Long Beach Lietuvių klubas 
Lietuvos nepriklausomybės 51 
m. sukaktį paminėjo vasario 22 
d. Minėjimas praėjo gražiai. At
silankiusių skaičius buvo nema
žas. Salė buvo gražiai papuoš
ta. Minėjimą atidarė klulbo pir
min. Br. Morkis. Sol. Stasė Kli- 
maitė - Pautienienė sugiedojo 
Amerikos himną. Gražų žodį ta
rė gen. kons. dr. Julius J. Biels
kis, po jo tarė žodį LB Los An
geles apyl. pirm. L. Balvočius. 
Pagrindinę minėjime kalbą pa
sakė LB Vakarų apygardos 
pirmin. Ignas Medžiukas.

Meninę programą gražiai at
liko solistė Stasė Klimaitė -Pau
tienienė, solistas Kvirinas Dar- 
gis ir muzikas Stasys Kalvaitis. 
Amerikos Lietuvių tarybai su
rinkta aukų Lietuvos vadavimui 
178 dol., kartu su 50 dol. Lie
tuvių klubo auka.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Apie Vasario 16-to mi
nėjimą buvo parašyta amerikie
čių laikraščiuose. D. M.

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
S. M. KOVO 3 — BALANDŽIO 3 IMTINAI

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

Papigintas knygas galima pirkti “Drauge” arba užsakyti paštu, 
kartu prisiunčiant ir pinigus už jas.

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street Chicago, III. 60629

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

Norman May, Fisher Body Detroi
te pareigūnas, skelbia, kad bus at
šaukti patikrinimui 2,4 mil. Chev
rolet firmos automobilių, kuriuose 
yra defektų.

SKANDINAVIJOS...
(Atkelta Iš 3 pusi.)

nansavimo išteklių teiks: Šve
dija — 45%, Danija — 23%, o 
Norvegija ir Danija po 16%. šis 
bankas tvarkys įvairių žemės 
ūkio šakų fondus. Didžiausias 
galvosūkis išspręsti nenašių že
mės ūkių klausimą, nes buvu
siems ūkininkams reikalingas il
gesnis tarpsnis įsijungti į kitas 
ūkio šakas.

Švedai siekia įsigalėti
Kai kuriuos rūpesčius kelia 

pramonės politikos suderinimas. 
Švedai siekia ne tarpusavio var
žybų dėl rinkų, bet savo įmonių 
įkurdinimo kituose Skandinavi
jos kraštuose. Jų veržia gali su
kelti trintį kaimyniniuose kraš
tuose. Ar jiems pavyks sukurti 
pramonės pajėgą varžytis sve
tur dėl rinkų?

Paruošiamuosiuose pasitari
muose svarstomi būdai panau
doti branduolinę energiją pra
monės reikalams.

Skandinavijos kraštų ūkinė 
bendrija primena Beneluxo ūki
nio bendravimo užuomazgą, ku
ri pastūmėjo sukulti Ūkinę Eu
ropos bendriją. Sritinė ūkinė 
bendrija Skandinavijoje galės 
veikti iki atsiras proga jos na
riams įsijungti į didesnės apim
ties ūkinį sambūrį, šią viltį te- 
'bepuoselėja ne tik Danija, Nor
vegija, bet ir Švedija, kuri pasi
žymi brangiausiu pragyvenimu 
Europoje.

_ Miehigan universitetas į- 
steigtas 1867 m. kovo 15 d.

TIKYBINIAI RAŠTAI

ANGELAI, Frederick von Lama, 1950, Chicago, III. 
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ČIAUS UŽRAŠAI. Tėvų Marijonų leidinys, 1953 m. 
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AUŠROS VARTAI. Kun. J. Prunskis. 1949 m. Minkšti 
viršeliai, 40 pusi............................. ..................................

DIDŽIOJI PADĖJĖJA, Dr. A. Maceina, Švč. Mergelės Ma
rijos būties ir veiklos apmąstymas. Išleido prel. Pr.
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DIEVAS IR ŽMOGUS. Prel. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. 
Aleksa, Išleido Prel. K. Vasys, Roma, 1953 m. Di 
delio formato, 518 pusi..................................................

DORYBES, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, 1932 m. 
“Drauggo” spauda, 192 pusi........................................

ENCIKLIKA, Popiežiaus Leono XIII, Humanum Genus. 
Apie masonus. Išvertė ir išleido K. A. S. 1959 m.

ESU KELEIVIS, Jonas Paskutinis. Tremtinio religinės 
mintys, 85 psl....................................... ...................... ___

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 į 20 skyrių. Vienas iš jų “Fatima 
ir Rusijos atsivertimas”..................................................

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

kiekvienai metų dienai I tomas. Kieti virš. 464 pusi. 
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tymai Gavėnios ir velykiniam laikotarpiams. Kieti
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GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IU 
tomas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, kun. dr. J.
Vaitkevičius, MIC., 622 pusi. .......................................

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

IŠGANYMO KELIAS - Filiotėja, Šv. Pranciškaus Salezas. 
Naują laidą paruošė kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC,
336 psl................................................................... ............... .

JĖZUS KRISTUS — PASAULIO IŠGELBĖTOJAS, Vysk. 
P. Būčys, MIC. “Draugo” spausdintas 1930 m., 514
pusi., kieti drobiniai viršeliai, paauks. raidės ..........

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

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 ....................................................................

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

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

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. ........................................

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

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

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

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

MEILES UGNIS. Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. Spau
dė “Draugo” spaustuvė 1961 m. 360 pusi. ...............

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

MOTINA GAILESTINGOJI, kun. dr. Juozas Prunskis. 
Knygoje yra 31 skyrius, pritaikytas kiekvienai ge
gužės mėnesio dienai. Pabaigoje yra Švč. Mergelės 
Marijos Litanija ir kitos reikalingos maldos. Liet. 
Knyvos Klubo leidinys, 1957 m., 117 pusi...........
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PASISEKIMO PASLAPTIS, Dom. J. B. Chautard, O.C.R. 
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apaštalauk. Iš prancūzų kalbos išvertė Kauno Met
ropolijos Kunigų Seminarijos Maldos Apaštalavimo 
Būrelis. 1938 m. 186 pusi. Minkštais viršeliais ......

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

POPIEŽIAUS ENCIKLIKOS, 1949 meteis, Lux leidinys.
632 pusi. Minkštais viršeliais .......................................
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pusi. ......................................................................

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

KULTŪRINES GELMĖS PASAKOSE, V. Bagdanavičius.
Tautosakinė - teologinė studija, I d., 262 psi. ........

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

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

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

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA, M. Krupavičius. Saleziečių 
leidinys 1959 m. 140 pusi. Turinyje: Bendras žvilgs
nis į išeiviją; Politinė išeivija; Išeivijos klystkeliai;
Išeivijos tikslai ir uždaviniai; Išeivija ir 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. Kleista 1957 m. 175 
puslapių. ........................................... ..............

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE. Alf šeš- 
plaukis. Atspaudas iš K. M. Akademijos Metraščio 
IU t. 133-220 psl................................................... ............$2.00 $1.50

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

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

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$1.00 $0.75

$6.00 $4.50

$0.25 $0.20

$2.00 $1.50

$1.50 $1.10

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

Buvo Dabar

$6.00 $4.50

$3.50 $2.65

$12.00 $9.00

$2.50 $1.90

$1.25 $0.95

$5.00 $3.75

$1.00 $0.75

$2.00 $1:50

$1.00 $0.75

$5.00 $3.75

$3.00 $2.25

$3.50 $2.65

$6.00 $4.50

$8.50 $6.40

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$3.50 $2.65

$3.00 $2.25

$2.50 $1.90

$3.50 $2.65

$2.50 $1.90

$5.00 $3.75

$1.30 $1.00

$6.50 $4.90

$1.25 $0.95

$2.00 $1.50

$2.00 $L50

$10.00 $7.50
$3.00 $2.25

TAUTOS PRAEITIS. Redaktorius J. Dainauskas. Istorijos 
ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. 1964 m.
Tomas II knyga 1(5). Minkšti virš., 108 pusi..........$5.00 $3.75

TAUTOS PRAEITIS. Redaktorius J. Dainauskas. Istorijos
ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas, 1965 m. To
mas H, knyga 2 (6), minkšt. virš. 244 pusi..............$5.00 $3.75

TU IR JI, Hardy Shilgen, S. J. Išvertė Antanas Bieliū
nas, S. J. Jaunuolio santykiai su mergaite. Tėvų Jė
zuitų leidinys, 1952 m., 212 pusi...............................  $2.00 $1.50

VALGIŲ GAMINIMAS, E. Drąsutienė, O. Radaitienė, E.
Starkienė ir A. šližienė. Išleido J. Karvelis,
Chicaga. 546 pusi........................................................ $7.50 $5 50

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNY
GOJE, Kun. Vyt. J. Bagdanavičius, L Knygos Klu
bo leidinys, 1953 m. 406 pusi........................................$3.50 $2.65

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

GROŽINIAI RAŠTAI
Buvo Dabar

AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. Eilėraščiai.
Liet. Knygų Klubo leidinys, 1956 m., 70 pusi. .... $1.00 $0.75

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

AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vi
lainis. Nemuno leidinys, 1953 m. 166 psl.............. • $2.00 $1.50

ANNA KARENINA, I ir II tomas, L. N. Tolstojus. Ver
tė Pr. Povilaitis, 1954 m. 440 pusi................ ...........$4.00 $3.00

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

APIE LAIKĄ IR ŽMONES, Jonas Aistis, Terros leidi
nys, 1954 m. 252 pusi. Kietais viršeliais ................... $3.00 $2 25

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

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

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai, 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,
S-čias leidinys. Baltija, Toronto, Ont., Canada.1952
m. 432 pusi. ............................................................ $3.50 $2.65

BARABAS. Pear 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 leidi
nys, Chicago, 1952 m. 260 pusi................................... $2.50 $1.90

DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas. A.
Baronas, 1952 m. Chicago, III., 260 pusi ................... $1.25 $0.95

DEVYNIOS BALADES, K. Bradūnas. Poezija, 141 pusi. $2.00 $1.50 
CEZARIS, Mirko Jelusič. Vertė A. K. Puida. Terros leidi

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

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

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

215 psl. Kietais viršeliais ............................... .............. .. $3.00 $2.25
GIESME APIE GEDIMINĄ. Balys Sruoga. Iliustravo 

Vikt. Petrąvičiup. Terros leidinys, Chicago, 1982’ m.
Didelio formato. Knyga gražiam jaunimėliui ........... $2.00 $1.50

GIMDYTOJA, Francois Mauriac, Prancūzų Akad. narys 
Nobelio premijos laureatas. Vertė A. Vaičiulaitis.
Terros leidinys, 133 pusi........................................... $1.75 $1.3f

GINTARO TAKAIS. J. Narūne. Lietuvos vaizdai eilėraš
čiuose. Knygoje daug iliustracijų bei Lietuvos vaiz
dų. 64 pusi. ................................... ................................. $1.80 $1.30

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

GYVENIMO VINGIAIS I, Dr. P. Kalvaitytė - Karalienė. 
Autobiografiniai atsiminimai. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1963 m. Minkšti virš. 360 pusi... $3.50 $2.68

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Kalvaitytė - Karalienė.
Autobiografiniai atsiminimai, II d., 207 psl............... $2.50 $1.90

ITALIJOS VAIZDAI, A. Vaičiulaitis, 1949 m. Premijuo
tas leidinys. “Lux”, 94 pusi................................... ........ $0.70 $0.8T

ĮLŪZĘ TILTAI. Pranas Naujokaitis. Romanas. “Nidos”,
klubo leidinys, 1961 m. Minkšti viršeliai, 194 psl. $2.50 $1.90

JŪRININKO SINBADO NUOTYKIAI, kaip jie surašyti 
knygoje Tūkstantis ir viena naktis. Terros leidinys,
1956 m. Didelio formato, iliustruota, 112 pusi.......... $2.00 $1.50

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont Vertė F. Ne- 
veravičius. I-mag tomas. Išleido “Nemunas”. 352 
pusi.......................................................................................... $3.00 $2.25

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

KAIMIEČIAI — Pavasaris. IU tomas. Vertė Neveravi-
čius, 392 pusi. Išleido “Nemunas” ....................... $3.50 $2.66

KAIMIEČIAI — Vasara, IV tomas. Vertė F. Neveravi-
čius, 392 pusi. Išleido “Nemunas”  ......................... $3.50 $2.65

KALNŲ GIESME, Vacys Kavaliūnas, “Draugo” 12-jo 
konkurso premijuotas romanas. Liet. Knygos Klubo 
leidinys 1963. 201 pusi..................... ................................. $2.50 $1.90

KELIONĖ, A. Tyruolis, 128 psl............ ..................... ....;..... $1.25 $0.95
KAROLIAI, Guy De Maupassant, Novelės. 278 pusi N $2.50 $1.90
KATRYNA. Sally Salminen. Romanas. Iš originalo ver

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

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

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

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

LIEPTAI IR BEDUGNES. Aloyzas Baronas. “Draugo”
premijuotas romanas 1962 m. 297 pusi................... $3 00 $2 25

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

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA, H dalis. 
Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos autorių kūriniai.
Lietuv. Kn. Klubo leidinys 1965, 700 pusi., kiti virš. $10.00 $7 50

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J. Aistis 
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų ku
rinių. 110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai,
1952 m. Liet. Knygos Klubas. Chicago, BĮ 832 pusi. $6.00 $4.50

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukaševičius. Romanas.
L. Knygos Klubo leidinys, 1953 m. 232 pusi.............. $2.50 $1.90

LUKŠIUJAI, Antanas Giedrius. Tai autoriaus gimto, 
jo kaimo istorija. Čia sunku atskirti, kur baigia, 
si realybė ir prasideda pasaka. 231 psl............... $2.50 $1.90

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....................... .......  53.00 $2.25



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

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

Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Mariją. 
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršeliai, 63 pusL 
1959 m. ................................................................

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

MEILE TRIKAMPY, Renė Rasa, Romane vaizdžiai pie
šiamas surizgęs dviejų šeimų gyvenimas, staigiais 
netikėtumais ir jausmais, tai vėl lygus, kaip upelio 

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

ra Daunoraitė. Londonas, 1954 m. 154 pusi. ...... $1.50
MĖNESIENA, Aloyzas Baronas, romanas. Viršelį piešė 

dail. Jonas Pilipauskas, išleido Karvelis. 1957 m.,
202 pusi ................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUSIDĖJĖLĖ. Karolė Pažėraitė, apysaka, 13 įnirtu iš
leido Australijos Lietuvis, 1952 m....................... ....

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

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

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

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS), M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų 
sukilimo prieš kryžiuočius. Nemuno leidinys. Antras 
leidimas 1958 m., 198 pusi............................................ $2.00

PASLĖPTA ŽAIZDA, P. Orintaitė. Jaunamartės Takas. 
Romanas. Nemuno II leidimas 1955 m., 180 pusi.

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

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

PAŽEMINTIEJI--4R NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antaras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. I tomas, 266 pusi.............. $2.50

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

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

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J. Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala, Dubinėlis, 
Pasitikėjimas, Tėviškė, Pirmasis rūpestis, Armoni 
kėlė, žmogus ir šuo, Draugai, Krikštynos, Paminklas,
Tavo rankos švarios, Pabėgėliai, Žali velniukai ir Pa
saulio dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas dail. Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Klubo 
leidinys. 1951 m. 214 pusi............ .................... ....

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

PLAUK, MANO LAIVELI Petras Sagstąs. Eilėraš 
čiai. 1962 m. Minkšti virš.. Įlipusi. .......................

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

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

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

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

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

SAULES LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys, 80 
pusi. 1952 m? Išleido Liet. Knygos Klubas ..........

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

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

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

viškos knygos klubo leidinys. 1965 m. Minkšti virš.,
86 pusi. ..................................................................

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaitė. Lyrika.iliust-
racijos M. Šileikio, 1950 m.. 96 pusi. .................

SUŽADĖTINĖ, novelės. J. Tininis. Terros leidinys, 1957
m., 180 pusi. )...................................................................

ŠVENTIEJI AKMENYS, Faustas Kirša. Didaktiniai eilė
raščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Išleido prel. Pr.
Jums. 1952 ni. 116 Dusi .......................................... ..........

SVENTADNIENIS UŽ MIESTO. Marius Katiliškis. Nove
lės. Terros leidinys 1963. Kieti virš. 355 pusi..........

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

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

TITNAGO UGNIS. Juozas Kralikauskas. “Draugo” pre
rijos kūrinys. L. K. Klubo leidinys 1962 m., minkšti 
virš. 205 pusi. ......................... •.....................................
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THE THIRD W0MAN, Baronas, A. (Aliūnas). Vertimas 
iš lietuvių kalbos. “Trečioji Moteris”. A novel about 
a mother and wifes love, 169 psL .......................$5.00

TOMAS NIPERNADIS. August Gailit, vertė H. R., Ter
ros leidinys, 1952 m. 315 pusi ............................. j $2.50

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

TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGUA. Juozas
švaistas, Chieago, 1958 m., 178 pusi. ............ $2.00

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

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

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

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

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

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

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vert: Vikt. Kamantaus
kas. Antras leidimas. Nemuno leidinys. H tomas.
1956 m. 216 pusi.......................................

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys, m. tomas, 1957 
m. 316 pusi. ....................................... i...

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

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas. Povilaitis 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. V tomas. 1957 
m., 382 pusi............................................. 1

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

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

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, romanas, D dalis. A. Vienuofis. 
Terros leidinys. 1957 m., 333 pusi.

VYNUOGES IR KAKTUSAI. Julija Švabaitė. Poezija. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1963 m. Minkšti 
viršeliai. 96 pusi.......................................

ŽEMAITIS NEPRAŽUS, Balys Sruoga. Terfoa leidinys,
1954 m., 206 pusi..................... ,,..........i-..

ŽEMAIČIŲ ŽEMEJE, reportažas iš kelionių. Lietuvoje,
A. Vilainis, 1952 m., Chieago, III., 132 pusi.

ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. I tomas, 455 pusi.. ...... j.,' .,. ’....

ŽEME DEGA, karo meto dienoraštis, Jurgis ŠaviėkiB. 
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. II tomas, 410 pusi.

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

ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas Švaistas. Romanas iš Ke- 
tuv. spaudos draudimo laikotarpio. L. K. Klubo 
leidinys 1962 m. 233 psl......................... t , F. ? .

ŽVAIGŽDES IR VEJAI, Aloyzas Baronas, novelė*. Ventos 
leidykla. 240 pusi. Pati pirmoji Al. Barono ‘
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Dabar
VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA

ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS. Algirdas 
Gustaitis. Filminis tekstas iš spalvoto kartūno, ku
riame pavaizduoti du Lietuvos kaimo gyventojai: 
berniukas Algis ir šuniukas Šleivyg bei jų nuoty
kiai. Išleido "Lietuvių Dienos” . /*.-
I dalis — “Kova su gaidžiu”, 28 pusi. ...................
II dalis — "Užpuola bitės”, 28 pusi.

ANDERSENO PASAKOS, I d. J. Balčikonio vertima*.
Nemuno leidinys, 1952 m., Chicagoje, 21? nųsL ,.

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

BALTOSIOS PELYTES KELIONE I MENULĮ, D. Biiido- 
kienė. Pasakos vaikam*. 58 pusi. ..............į.

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

vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys.
1956 m., 170 pusi. .................................... .,.. ;.. / •. $3.00

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

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

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

JAUNIEJI DAIGELIAI. J. Narūnė. Knyga skiriama vai
kams. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1960

JAUNOJO GALIŪNO KELIU. Pal. Domininku Savio gy
venimo bruožai. Saleziečių leidinys, 167 pusL . . . .

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

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos į šiuos skyrius: Gyvulinės pasa
kos — 5; Stebuklingosios pasakos — 30; Novelinės 
pasakos — 5; Realistinės pasakos — 5; Jumoristi
nės pasakos — 5. Gražios dail. A. Vaičaičio iliustra
cijos. Viršelis dail. P. Augiaus. Knyga, kuri patiks ir 
mažiems ir dideliems. Sudarė Dr. Janas Balys. Iž
do Liet Knygos Klubas, 1951 m., 230 pusi . .. i -

MANO ŠVILPA. Balė Voveraitė. Eilėraščių knyga, iliust
ruota dail. P. Osmolskio. Augsburgas, 1949 m. 32 
pxisl. ............................................................ ..

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

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

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

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

SNAIGIŲ KARALAITE, J. Narūnė. Kalėdų pasaka 
vaikams...................................................... ........................ ....

SAULUTE DEBESĖLIUOSE, Leonardas Žitkevičius. 
Laimėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 »• Liet 
Knygos Klubo leidinys. Iliustr. J. Pilipausko. 64 pst $1.50

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

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

VILIGAILE, legenda. Petronėlė Orintaitė. Iliustruota P.
Augiaus, 1951 ra., 46 pusi. ........................................
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.
TAUTODAILĖS PARODĖLĖ

L. M. K. Federacijos Water-

burio klubas jau ne vieną kar
tą buvo suruosęs tautodailės 
parodėles miesto centrinėje 
skaitykloje ir kitur. Šiais me-

ĮVAIKŪS LEIDINIAI
ALBUMAS PORTFOLIO ‘65, Alg. Kezys, S.J...................
ALBUMAS PHOTOGRAPHS, Algimantas Kezys, S.J......
ALBUMAS, PORTFOLIO, Alg. Kezys, S.J.......................
ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Dan Kuraitis. Įdo

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

ATSIMINIMAI. VyBk. P. Bučio, red. J. Vaišnora, I dal. —
pasiruošimas darbui, 320 psl........................................
II dal. — darbo baruose. 284 psl...................................

ATSIMINIMAI, Dan Kuraitis, 1953 m. 208 pusi...........
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 1944-1964. Prel.

J. B. Končius. Atspausta Draugo spaust. 1966 m.,
404 psl. Kietais viršeliais .............................................
Minkštais viršeliais ........................................................

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

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

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

apybraižos, kritika, kronikos, 430 pusi.......................
150 psl....................................................................................

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

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

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

KIŠENINIS LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR ANGLIŠ
KAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNĖLIS. Nurodomas žo
džių tarimas. Patogus nešioti kišenėje. Minkšti kalen-
koro viršeliai. 221 pusi. Kaina ...............................

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

LIETUVA EUROPOS NUGALĖTOJA. Alg. Gustaitis. Iš
leido “Lietuvių Dienos” 1961 m. 80 iliustr., 38 pusi 

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS, Vilius Pėterai-
tis. II laida. Liet. Knygos Klubas, 1960...................

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

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

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

MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Dan Kuraiti*. 1962 
m. Keliones į Lietuvą įspūdžiai. Minkšti viršeliai,
321 psl................................................... .................................

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

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE
by A. Vaičiulaitis. 1942, Chieago, 54 pusi................

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

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

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

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS. Terros leid. Straipsniai-pri- 
8iminimai: 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. 

vi pilnio
RINKTINES MINTYS. Juozas Prunskis. "Lietuvių Dienų”

leidinys 1958 m., 324 pusi., kieti virš .......................
Minkšti virš. ............................................................

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

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

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stories translated frpm the Lithuanian lan
gu age) 1951, Chieago, 96 pages ...............................

THE PAST FIFTY YEARS. By Paul Gabris. Tai istori
niai Tėvų Marijonų kongregacijos bruožai, įsisteigimo 
ir veiklos 50 m. laikotarpy (1913 -1964) J. Amer. 
Valstybėse ir Argentinoje. Išleido Tėvai Marijonai,
1964 m. Minkšti viršeliai. 120 pusi..............................

SHAKESPEAR IN LITAUEN, A. šešplaukis, Sonder 
druck 12. S............................................................................

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

TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras, 1942 met. 
"Draugas”, 80 pusi............................................................

VALANDOS IR AMŽIAI, A. Baronas. Religiniai pasako
jimai ir legendos iš Kristaus ir vėlesnių laikų, 97 psl.

VANAGAITIS ANTANAS, jo gyvenimas ir veikla. J. J. 
Bachuno leidinys, 1954 m. 192 pust ...........................

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

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

(tais tokia parodėlė buvo suruoš
ta Vasario 16-sios proga.

Klubo pirm. E. Bražėnienės 
pastangomis tam tikslui buvo 
gautas prekylangis “Howland 

. Hughes Co.” krautuvėje, cent
rinėje gatvėje. Pirmininkė, tal
kinama p. St. Išlinskienės ir S.
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$0.50 $0.40

$1.50 $1.10

$1.00 $0.75

$5.00 $3.75

$5.00 $3.75
$3.00 $2.25

$4.00 $3.00
$3.00 $2.25

$3.00 $2.25

$0.75 $0.55

$1.00 $0.75

$1.25 $0.95

$1.00 $0.75

$6.00 $4.50

$0.75 $0.55

$1.00 $0.75

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$3.00
$2.2n

tai, juostos, gintaras, lėlės ir 
medžio drožiniai buvo gauti iš 
V. Vaitkaus knygyno "Spauda” 
ir iš klubo narių. Puošnus buvo 
lietuvaitės manekenas su tauti
ne vėliava rankoje.

Šia proga tenka pažymėti, 
kad S. Augaitis, ten kur re’ka- 
lineas ne tik darbas, bet ir me
niška akis, nuo talkininkavimo 
niekuomet neatsisako. Jo pa
slauga klubas jau ne kartą yra 
pasinaudojęs.

PAMINĖTOS SUKAKTYS
Vasario 15 d. įvyko visuoti

nas klubo narių susirinkimas, 
kuriame buvo gražiai paminė
tos Vasario 16-sios ir Lietuvos 
prez. A. Smetonos 25 m. mirties 
sukaktys.

Klubo pirm. Edą Bražėnienė 
perskaitė šiems paminėjimams 
atatinkamą maldą. Susirinkimo 
dalyvės atsistojusios susikaupi
mo minute pagerbė žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės karius, par
tizanus bei Sibiro tremties kan
kinius. Klubo narės p. p. J. 
Puodž'ukaitienč ir K. Čampie- 
nė vaizdžiai apibūdino A. Sme
tonos šakotą asmenybę — jo 
vaikystę, jaunystę, jo šeimos 
religinį gyvenimą, kuriame vi
suomet buvę kruopščiai puose
lėjami lietuv škieji šeimos bei 
šventiniai papročiai.

Abi prelegentės buvo kruopš
čiai pasiruošusios.

Gražiai paminėjusios abi su
kaktis, narės buvo vaišinamos 
šeimininkės Alb. Brazauskienės 
paruoštom vaišėm. Šia proga 
dar ilgokai buvo diskutuojami 
ateities planai, kaip įjungti dau
giau naujų jaunų narių į šį 
veiklųjį Moterų klubą, kuris 
tiesia ranką tiems, kurie re'ka- 
Knigi pagalbos. - Otė -

Italijoje matyti prieš prez. Nixoną 
nukreiptų plakatų, kuriuos iškabi
no komunistų partija, kuriuose rei
kalauja amerikiečius pasitraukti 
iš bazių Italijoj, užmiršę amerikie
čių pagalbą šiam nelabai prie dar
bo linkusiam kraštui.

MUZIKA
JAUNASIS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Iš

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

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

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

čius. J. Karvelio leidinys 1964. šis L'etuviškas Dainynas 
daugiau skiriamas lietuviškam atžalynui, kad jis ge
riau pažintų ir labiau pamiltų gimtąjį kraštą. Knyga 
kietais viršeliais, 110 pusi...............................................  $4.50 $3.00

PAVEIKSLAI
AUŠROS VARTŲ ŠVENC. P. MARUOS PAVEIKSLAS $1.00 $0.75

ŠV. MIŠIOS PER TELEVIZIJĄ 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Kaip praneša Austrijos kata
likų spaudos agentūra “Kath- 
press”, Čekoslovakijos televizija 
pirmą kartą Kalėdų naktį per
davė šv. Mišias iš Šv. Jokūbo 
bažnyčios Prahoje. Mišių metu 
buvo išpildytos čekoslovakų 
kompozitoriaus Jan Jakub Ryba 
sukurtos šv. Mišių giesmės “Hej 
Mistre”, kurios taip pat buvo 
išleistos ir atskira ilgo grojimo 
plokštele, kuri trumpiausiu lai
ku liko tuoj išparduota. Čekos
lovakijos radijas kalėdų metu 
taip pat davė nemaža religinio 
turinio laidų. Kalėdų metu pir
mą kartą Čekoslovakijos mies
tų aikštėse taip pat buvo papuoš 
tos kalėdų eglutės, kurios anks
čiau buvo laikomos kaip antiso- 
cialistinės “atgyvenos”. Kaip 
radio Brao savo komentare pa
stebi, kalėdų eglutės daug pri- 

i sideda prie “moralinio tautos 
I a tgimimo”
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Gustonių sodžiaus vardu Lietuvių Fondui aukotojai: Pirmoj eilėj iš 
kairės: P. Beinarauskai, F. Aniulienė, R. Kriaučiūnienė ir VI. Paliu- 
lionis. Antroj eilėj iš kairės: V. Beinarauskas, A. Beinarauskas, V. 
Rutkauskas ir A. J. Lukoševičius. Trūksta Br. Luko ir St. Rutkausko.

Nuotr. V. Noreikos

10% — 20% — 30% pigbtu mokesti 
už ajMlraiida nuo ugnies ir aiitnino 
Milo pas
FRANK ZAPOLIS

3SOft$6 West 95th Streel 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 tr GR A-4330
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
i iiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiin

Lietuvių Fondo šeimoje

GUSTONIŲ SODŽIUS IR JO 
AUGINTINIAI

Keliaujant iš Radviliškio Pa
nevėžio link traukiniu, trurttpai 
minutei traukinys stajbtelėdavo 
Gustonių stotelėje. Ją supo ne
mažas, gražiai gyvenančių ūki
ninkų kaimas tuo pat vardu, 
kuriame veikė ir pradžios mo
kykla. Tai kuklus Aukštaitijos 
kampelis, labai mieli žmonės, 
mėgstą priimti ir nuoširdžiai pa 
vaišinti praeivį ar svečią. Mo
kykla šiam kaimui ir buvo kaip 
koks pasididžiavimas, švietimo 
žiburys ir ją lankė ne tik Gus
tonių kaimo ūkininkų, bet ir 
plačios apylinkės vaikai. Cia 
nuo 1929 m. iki pat išbėginio 
iš Lietuvos mokytojavo mokyto 
ja Rožė Kriaučiūnienė, kuri sa
vo pamiltos profesijos neišsiža
dėjo ir dabar dirba Marąuette 
Parko lituanistinėje mokykloje.

Mokykla kaime buvo ir kul
tūros centru. Cia gimė ir kles
tėjo mūsų tautos jaunimo švie
timas ir auklėjimas ir tik dėka 
savos mokyklos lietuvių tauta 
galėjo vėlesniais laikais didžiuo 
tis išaugusia, patriotine karta. 
Tuo didžiavosi ir Gustonių kai
mas, kurio mokyklą yra lankę 
ir baigę daugybė apylinkės vai 
kų. Dalis Gustonių kaimo lan
kiusių mokyklą, gyvenusių ir iš
augusių žmonių, (bolševikams 
okupuojant Lietuvą, pasitraukė 
į Vakarus ir dabar yra pabirę 
plačiame laisvajame pasaulyje.
Praėjusiais metais gustonišidai 

planavo: “Sukaktuviniais Lie
tuvai metais reikia kuo nors at
žymėti tą šaunų savo gimtąjį 
Gustonių sodžių.’’ Iniciatyvos 
imasi Bronius Lukoševičius. 
Jąm pritaria Chicagoje ir kitur 
gyveną gustoniškiai ir jie ryž
tasi savo gimtąjį kaimą įamžin
ti Lietuvių Fonde pavadinimu 
“Gustonių sodžius’’ ir šį kaimą 
fonde atstovauti paveda ilgame
tei to kaimo buv. mokytojai Ro
žei Kriaučiūnienei.

Aukštaičiai drąsūs vyrai. Nu
tarta — padaryta. Viename su
gurinkime matome keletą gusto 
niškių. Idėjai visi pritaria ir sa

1
4%
I N T E R E S T 
ON SAVINGS

Member Federal Reserve System
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Marquette National Bank
63 rd and Western Avenue 

GRovehilI 6 - 5100

Free parking Open Thurs. night. Open &at. ’til 2:00 p.m.

vo žodžiams paremti meta vieni 
šimtines, kiti penkiasdešimtines 
ir bematant ant stalo aštuoni 
šimtai. O visų tikslas Lietuvių 
fondo šeimoje “Gustonių so
džiaus” garbę ginti visa tūks
tantine. Likutis numatoma ar
timiausioje ateityje sukelti. Pir 
mieji šio sodžiaus pionieriai: Bro 
nius Lukoševičius, Stasys Rut
kauskas, Vacys Rutkauskas, An 
tanas Beinarauskas, Petras Bei
narauskas, Rožė Kriaučiūnienė, 
Vladas Paliulionis, Jonas Luko
ševičius, F. Aniuiis, Vytautas 
Beinarauskas. Ir bematant LF 
reikalų vedėjas A. Rėklaitis pri
ima iš “Gustonių sodžiaus” au
gintinių stambų įnašą ir tuo 
įamžina šią ramią Aukštaitijos 
vietovę, kurioje išaugo tokių 
susipratusių lietuvių, kurie, my
lėdami savo gimtąjį kampelį, 
čia ir mokslo šviesa apsišvietę, 
šiandien sielojasi Vargo mokyk
la išeivijoje. Gi LF yra tas gy-' 
vasis išteklių šaltinis iš kurio ‘ 
sau ištvermės semsis ateityje i 
mūsų lituanistinis švietimas.

Gražus gustoniškių pavyzdė- j 

lis. Ar nevertėtų pasekti mūsų 
įvairiems klubams, o ir susis- 
pietus ibūriais, prisiminti ir į- 
amžinti savo gimtuosius kam
pelius, apie kuriuos mes kiek
vieną dieną svajojame. Gusto
nių sodžiaus augintiniai numato 
suruošti kultūrinį parengimą ir 
iš jo gautą pelną taip pat skir
ti tik Lietuvių fondui. Tai gra
žu ir tokį žygį sutinkame su dė
mėsiu, o jų pastangas, kai pra
šys talkos, paremkime. Prie šios 
talkos žada prisidėti gustoniš
kiai gyveną Kanadoje, Austra
lijoje ir kitur.

Ir kai laisvės metais keliau
sime pro Gustonius, prisimin
sime, kad iš šio sodžiaus į pla
tų pasaulį buvo iškilę žmonių, 
kurie sielojosi ir dirbo, kad ir 
šiam kampelyje vėl laisvai ga
lėtų gyventi ir mokytis nenu
žmogintas žmogus.

Jurgis Janušaitis

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS

'1 1 > < E L I. A N E O D S

SIUNTINIAI J LIETUVA

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ

J. BACE
6455 S. Kedzie

AGENTŪRA 
Namu, gyvy bes,

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios l.šsl. 
mokėjimo są
lygos.

VIČIUS
L ve., PR 8-2233

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533
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Heating Contractor
Įrengiu naujus Lr perstaitau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai .

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAI, 
4444 S. VVestern, Chicago 9, 111. 

Telefonas VI 7.3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tel« 
vizijom antenos. Pard. ir taisymas 
2649 W 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K šimulis

M O V 1 N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST S4th PLACE 

Telef — FRontier 6-1882

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo išleista kolkas tik 
viena knyga. Jos kaina $5.00.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie- 
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

< (I8MO$ KXPRESS 
lAliyl FTTI (iilT PŠKOEI. »KKV 
408 ffVtl, St (ei VVA 5-2785
.01 <(»tl« St. Tel. VVA 9-2735
133 <o. HulsteO si Tel 254 3320
Lietuvių bendrove turinti teisę 

imtinius tinsti savo vardu Iš Chl- 
>koh i tesis i i l.lr-tuvą
Didelis pasirinkimas Ivslrtų int 

Magų. Ital lietpalčių ir kitų prekių 
Priimami doleriniai dovani, u»

s y mat
E. Ir V. Žukauskai

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

•*. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. Tel. YA 7-5980

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI. asas
KOMERCINIAI,

H MEDICINOS IR *
sz KITOKĮ pastatai E

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

M O V I N G
sERBNAS perkrausto baldus it 
aitus daiktus, lr iš toli miesto lel 
dimai ir pilna apdrauda.
1047 W. 67th Place WA 5-8063

REAL ESTATE

2_jų aukštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6, 4 lr 2% kamb. 
butai. Prie 70 lr Western. $22,000, 
arba pasiūlymas.

5 kamb. 20 meti) ' mūr. rezidencija 
prie 71 lr California. $19,000.

5J4 knib. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

Gražus sklypas 100x150 pSdų Be. 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

8 butų 2 aukštų geltonų plyt(j mūr 
prie 56-os ir Kedzle. $75,000.

1)4 aukšto (5*4 lr 4% knib.) 8 
metų mūr. prie 63-člos Ir Kedzle. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX _ NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W 7181 St Tel. 925-6015

Perskaitę "Draugą“, duo- 
ite ii kitiems pasiskaityti |

REALE STATE
2 po 0 kamb. mūr. Modernios vo

nia. alum. langai, šiluma gazu, 2 
(.uto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 5 H kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam .usy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu. alum Įaugai. kilimai. 
(46,500.

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

14 butų, 2-Jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke $88,000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų )- 
taigos $18,900.

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321
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SALES • M0RT6AGES■ MANAGEMENT

cv
Member of M L.S.

ALEI ŠATAS—REALTOR
Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, (U. Tel. OL 6-2288 

Tarime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
lr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mflsų ištaigą 
Ir išsirinkti Ii katalogo.
Illiuilliuiliiuiilllllllllliuilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

K E A L E S T A T E

Arti Marąuette Pko.
(1 kamb. (3 mieg.) mūro namas 

Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900

I butų mūr. po 5 kamb. 50 p 
sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas Išvyksta $32,900.

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tas

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEV1CIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2235

NAMAI LAUKIA
3 butai, liuksas naujas mūras (po

3 mieg.), mūro garažas, alumin. lan
gai, karpetai. Arti Marta High. 
$49,950.

8 kamb. mūro rezidencija (4 mieg.), 
karpetą.1, įrengtas beismentas, visi 
priedai, garažas. Marąuette pke. 
$29,000.

Pajamų mūras — 5 lr 3 kamb. 
Visi nauji /rengimai. Arti 60 — 
California. $21,000.

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

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

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

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

Gelsvas 2-Jų butų 16 metų mū. 
ras. Atskiri šildymai Air cond. Kar
petai. Apie 50 p. lotas $42,900.

3-jų butų mūras. 2 auto garažas, 
platus lotas, geležine tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,500.

Totas dviem butam. 30 pBdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie 08 ir Westem 2 butai po E
kamb. Platus sklypas. $24,500.

Prie 74 lr Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

1M ankšto. 2 butai. 6 lr 4 kainb. 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13.900.

70 Ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. Ir butas rūsy 3-jų kamb. 
$28,900.

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

aukšto mūr. 5 lr 3 kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Polan
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas.
Gage pke. $17,500.

0 kamb. mūro “ranch” su 3-jų
kamb. butu lr garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklavvn. $32,000.

2 po 0 kamb. mūrinis Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2787 W. 43 St. — CL 4-2896

Tvarkingas, teisingas lr greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
daromi ir liudijami vertimai. Tvs» 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
■m Income Tax ir atliekami kitol.
< n tarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av. CL 4-7459
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Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
nos visiems prieinamos
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIH

2 po A kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke 
$42,000.

50 p. sklypas Marąnerte pke. Biz
niui ir apartmentams. Telraukltša

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26.000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Telraukitšs

Rnomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri 
n6Je miesto dalyje. TelraukltBe.

0 kamb. mūr. "Bullt-lns”, kokli 
nūs plyteles, karšto vandens Mldyma* 
gazu Marą. pke. $20,600,

1H aukšto mflr. 6 lr 6 kamb. $ 
įėjimai Atskiri šildymai. 2 auto ga- 
ražae 87 tr Oaklsy $12.500

j HELP VVANTED — MOTERYS*”

COMPTOMETER OPERATOR
Full Time. — 40 Hour Week 

Paid Vacation and Compan.v
Benefits.

Phoae — 296-5561

MILLER SUPPLY COMPANY
1455 E. GOLF ROAD 

DĖS PLAINES, ILLINOIS

Alteration
WOMAN
Experienced to be able to Fit 

on Better Merchandise Apparel.

Fine Clienlele. Con geniai Sur» 
rnundings.

Write to Box AF 220 

225 W. Washington St. 

CHICAGO, ILLINOIS

CLERK-TYPIST
Fast, accurate and very ef- 
ficient. Ideal North Side lo- 
cation. Best company bene
fits. Call —

MR. SIMMONS, 561-5820

MISCELLANEOUS

PARDUODAMI 
1S MODELINU NAMU BALDAI
30% ik: 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

A~ ABALL ROOFING C0.

įsteigta prieš 49 metus 
Dengiame visų rūšių stogus. Talsu

tne arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūrų “tuok 
polntlng-" Pilnai apsidraudė. Vlsat 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

niiiiiiiiimiiiimmiimiiiiiimiiiiimiiiiii 
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU 
kreipkitės į 'Draugą”, kuris spaus- 
lina tokius dalykėlius gražiai, grei 
ai ir prieinama kaina

1 f išak ytu us su pinigais siųskit*

DRABNAS 
4545 VVest 63rd Street

CHICAGO II LINOIS 60629
Olllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

If you ignore it, maybe it’ll go away. 
~ Andother

famous cancer legends.

In an all-out effbrt to avoid the truth, people have 
created some pretty imaginative phrases.

Likę the ever-popular “What I don’t know can’t 
hurt me.” And “Never siek a day in my life.” You 
hear that a lot. Especially from people vvho are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too late.

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse būt to fight fire vvith fire vvith 
some more meaningful phrases.

Likę “i in 3 is being saved novv. i in 2 could be 
saved if people wcnt for checkups every year.*

And “200,000 were saved lašt year. Annual check
ups can help save thousands mote.*

What are you vvaiting for? Don’t yon vvant to en- 
joy the peace of mind that comes from knoving you’re 
doing the best thing for your health?

If it’s slogans you vvant, we can give them to yon. 
We’Il do anything to tiy to make cancer a legend in 
its own dme. Būt we need your help.

Help yourself  vvith a checkup. And odiers vvith a chedb.

American Cancer Society

HELP VVANTED — VYRAI

S H O E
SALESMEN

Full time. VVonderfuI npportimity 
for very sulįstųntial income and 
fu ture.

O’Connor Goldberg 
33 So. State Street 

MR. LUFTIN, Mgr.

HELP VVANTED — MOTERYS

W O M A N
to stiteh-in family sewing machines 
for vvholesale sevving machine sup- 
ply company.

5 day week—8:30 to 5. 
Salary open

MODERN SEWING 
MACHINE C0.

6670 N. HARDING 
Lincolnvvood 583-1440

GRINDERS - CENTERLESS
Experienced infeed or thrufeed

All benefits, Top working conditions.

Active Grinding & Mfg. Co. 
2121 W. Hubbard Street

JANITOR-
VVATCHMAN,
With a good past employment re- 
cord, needed for nites — 11 P.M. 
to 7:30 AAl.

Call after 4:30 P.M.

JU 3-1400 

MR. CEDARBERG

D E M E S 1 O t

•. JKiiniMSKjKMsiBKMMiisiBflikšMKjiBiiMifliMOlfllB
RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 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- 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florįsts — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
Ucnraštis “Draugas”.

WITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

GARBAGE DRUMS

4 0



MŪSŲ KOL O N / J O S E DRAUGAS, pirrųadienis, 1969 m. kovo mėn. 3 d.

Worcester, Mass.
VASARIO 16-SIOS PAMINĖ
JIMAS PARAPIJOS MOKYK

LOJE
VVoreester'o lietuvių visuome- 

>nė Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 51-mos sukakties pro
ga ta nuotaika gyveno visą sa
vaitę, turėjo bent tris paminė
jimus : parapijos mokykloje, 
Lietuvių Piliečių Klube ir Auš
ros Vartų parapijoje.

Vasario 14 d. Šv. Kazimiero 
parapijos mokykla, kaip kiek
vienais metais, turėjo paminėji- 

ą savo mokiniams. Kadangi 
emet dėl daromo bažnyčioje

atnaujmimo, mokiniai negalėjo viai prieš komunizmą kovoja 
visi drauge susirinkti į parapi
jos salę, tai kiekviena klasė tą 
paminėjimą atliko individualiai.
Mokiniai mokytojų seselių buvo 
papuošti tautiškomis vėliavėlė
mis, atliko lietuvišką progra
mėlę ir buvo paleisti namo. Pa
mokų nebuvo.

Vasario 16 d. oficialus šven- su japonais, kurie ugniakalnių 
*tės minėjimas prasidėjo Šv. Ka-
zimiero bažnyčioje pamaldomis, 
kurias atlaikė kun. J. Bakanas, 
pamokslą pasakė kun J. Step. 
naitis.

Pamokslininkas, panagrinėjęs 
tautų apaštalo šv. Povilo II laiš
ko Korintiečiams mintis, perėjo 
prie lietuvių tautos, kuri atsi
kėlė į Pabaltijį maždaug tuo 
at metu, kai Abraomas iš Uro 
eliavo į Kanaaną ir Egiptą.

Tad nė viena tauta nėra taip 
ilgai išgyvenusi vienoje vietoje, 1 menybės lemia istoriją, ne mi-
kaip lietuviai (4000 metų). Lie
tuviai vartoja seniausią kalbą, 
kuri yra pagrindas ir motina 
indoeuropiečių kalbų. Tad kiek
vienas lietuvis privalo savo kal
ba didžiuotis ir jos nesigėdyti 
.išmokti. Jau IX a. Europos kro
nikininkai pastebėjo lietuvių 
žmoniškumą ir juos pavadino 
žmoniškiausia tauta. Kun. J. 
Steponaitis lietusių žmoniškumą
pavaizdavo jų santykiuose su | luojasi iki dantų, tik bailiai ap- 

sistato policija ir visur viską 
šnipinėja”. Todėl Amerikos vals 
tybės vairuotojams reiktų dau
giau drąsos ir ryžtumo santy
kiuose su Sovietų Sąjunga. Lie
tuviai daug triukšmo yra prida-

žydais ir vokiečiais II Didžiojo 
karo metu. Lietuviai vėliausiai 
priėmė krikščionybę, bet kai 
priėmė, tai ir tvirtai ja visą lai
ką laikėsi, jokios audros, nei 
caro, nei bolševikų persekioji-

Wnai nepajėgė tikėjimo sunaikin- | istorijoje, daro dabar ir da
rys tol, kol Lietuva bus laisva, 
tačiau lietuvių triukšmas ki
toks, negu studentų universite
tuose ir negrų gatvėse, “nes 
banditizmas yra silpnųjų ir bai
lių priemonė”.

Po paskaitos kalbėjo Worces- 
terio miesto reikalų vedėjas Mc- 
Grath, meras John Shea ir 
kongr. Harold D. Donohue. 
Kun. J. Jutkevičius perskaitė 
Massachusetts atstovo išrūpin

ti lietuvių širdyse. Šiandien lie
tuviai yra kankinių tauta. Tad 
šiandien lietuviu būti yra gar
bė, tačiau kaip visur, taip ir 
pas lietuvius pasitaiko visokių 
(išgamų), kurie išsižada savo 
tautos.

MES TURĖTUME PASA
KYTI AMERIKIEČIAMS

Po pietų įvyko iškilmingas 
posėdis Lietuvių Piliečių klube.
Posėdis pradėtas vėliavų įneši- J atstovų rūmų rezoliuciją Pa

>mu ir himnais. Invokaciją at' 
kalbėjo kun. J. Jutkevičius. 
Garbės svečius pristatė adv. A. 
Mileris. Pagrindinę kalbą pasa
kė kun, prof. Stasys Yla, kuris 
pradžioje pasidžiaugė, kad mū
sų rengiamas šventes atlanko 
vietos valdžios pareigūnai bei 
politikai. Su jais mes nęrim dia
logo, nę tik savo, bet ir pačios 
Amerikos naudai. Papasakojęs, 
Jtodėl JAV prez. Wilsonas, pa
skelbęs tautų laisvės apsispren
dimo principus, vis tik nepripa
žino Pabaltijo valstybių. Anais 
laikais ir dabartiniais Amerikos 
vairuotojai neįvertina lietuvių 
tautos ir kitų Pabaltijo tautų 
aspiracijų, nepažindami arčiau 
jų praeities. Amerikiečiai turė
tų žinoti, kad “mūsų teisė į ne- 
a>riklausomybę yra didesnė ir
Genesnė, negu Rusijos, Vokieti
jos, ar Italijos, nekalbant apie 
Olandiją, Belgiją ar Šveicariją. 
Lietuva, suvienyta valstybė, 
tarptąutiškai pripažinta karali
ja, egzistavo nuo XIII šimtme
čio”. Antras dalykas, kurį turė
tų žinoti amerikiečiai, kad “mes 
nesame slavai, esame baltai, sa
vita tauta, kartu su latviais uni
kumas Europoje, su seniausia foriniais ruožais drabužius, ant-
Sid^europiečių kalba, su savita raip gali patekti į nelaimę Norį 
uiaoeuiup _ saugaus vairavimo taisyklių, jas

gali gauti nemokamai parašę laiš-kultūra, kurią nužudyti būtų di
džiausia® nusikaltimas kultūros 
istorijai”. Trečia, “jei jūs ameri-

kiečiai gerbiate žydus ir su jais 
skaitotės, padėdami jiems ginti 
Izraelį nuo arabų, tai nepamirš
kite, kad po žydų Amerikoje 
einame mes — lietuviai... Sovie- 
ttj šaltiniai pripažįsta, kad iš vi
sų etninių grupių, geriausią sa
vo švietimo sistemą turi tik žy- 
dai ir lietuviai. Tik reikia paly
ginti. kokį procentą duoda ge
riausiai kval'fikuotų profesiona
lu kitos didelės ‘etninės gru
pės ir lietuviai, tai paaiškės, kad 
lietuviai duoda daugiau”. Taip 
pat amerikiečiai turėtų įsidėmė
ti. kad “lietuviai yra kieti ir at
kaklūs. Je’ JAV kovoja Vietna
me kad sulaikytų komunizmą 
Aziios pietryčiuose, tai lietu-

nuo pat gimimo, t. y. 1903 m. 
ir tą kovą veda plačiu baru, net 
ir l'etuvių jaunimas visur ir vi
sada skelbia komunizmo didįjį 
melą bei klastą, nekalbant apie 
tai, kad lietuviai kovoja ir Viet
name.”

Prelegentas lietuvius sulygino 
japonais, kurie ugniakalnių 

ir kraterių yra užgrūdinti, o lie-
tuviai nuolatinių karų. Jie kelis 
šimtus metų išlaikė Europos 
lygsvarą, vėliau tas pareigas 
perėmė Anglija. XVI a. Lietu
va turėjo tiek gyventojų, kiek 
Anglija, bet dėl nuolatinių ka
rų lietuvių tauta negalėjo iš
augti į milijoninę tautą, bet už 
tai likusieji tapo kieti ir atkak
lūs.

Taip pat visiems yra žinoma, 
kad ne masės, bet rinktinės as-

litarė jėga atkuria ir išlaiko 
valstybes, bet moraline ir kul
tūros jėga. “Nors esame maži, 
bet jaučiame pirmumą ir pra
našumą. Rusai buvo vergai ir 
lietuviai išlaisvino juos iš toto
rių jungo. Šiandien Sovietų Ru
sija daug kam atrodo milžinu. 
Galijotu, bet ji yra didžiausias 
pasaulyje melagis ir bailys. Tik 
bailiai niekuo nepasitiki ir gink

baltijo valstybių klausimu, A. 
Miner protesto rezoliuciją, kuri 
buvo priimta vienbalsiai. Meni
nę programą atliko LB šokėjų 
ir skautų šokėjų grupės, bei Me
no Mėgėjų ratelio choras, veda
mas muz. Mateikos. Minėjimas 
baigtas giesme Marija, Marija. 
Programą vedė Pr. Račiukaitis 
ir Saulė Staškaitė.

Po minėjimo mažoje salėje 
rengimo komitetui, organizacijų

«« V "

Automobilių nelaimių skaičius di
dėja su kiekviena minute saulei 
leidžiantis ir tamsėjant. Naktį įvy
kusių auto nelaimių skaičius yra 
tris kartus didesnis negu dieną. 
Vairuotojai ir pėstieji yakare turi 
ypač saugotis. Jeigu pėsčiasis turi 
reikalo eiti dideliu keliu naktį, jis 
turi dėvėti baltus arba net su fos

ką Paul Powell, Secretary of 
štate, Springfield, Illinois 62706.

veikėjams ir garbės svečiams 
surengtas kuklus priėmimas, 
kuriuo rūpinosi Julius Svikla. 
Valgių vyriausia įjeimininkė bu
vo J. Lendraitiepė, jai gelbėjo

‘ M. Watkins, J. S}jirąuskienė, I. 
Adomaitienę, Ieva BalseviČienė 
ir Ė. Kriaunelienė.

Nepriklausomybės šventė 
.įaunimui

Vasario 23 d. surengtas Ne
priklausomybės šventės paminė
jimas jauųimuį. 11 vai. Aušros 
Vartų bažnyčioje ir 3 vai. Auš
ros Vartų salėje vyko meninis 
parengimas su kalbomis. Įžan
ginį žodį tarė A. Miner ir pri
statė programos vedėją K. La
pinską. Įnešus vėliavas ir su
giedojus himnus, invokaciją su
kalbėjo kun. J. Steponaitis. Lie
tuviškai jaunimui pritaikytą 
kalbą pasakė A. Palubeckaitė, 
nurodydama, kodėl reika lanky
ti švenčių minėjimus ir svarbą 
mokėti savo tėvų kalbą. A. Mi
ner ir J. Adamavičiūtė kalbėjo 
angliškai. C. Grigaitis perskai
tė Lietuvių savaitės proklama
ciją, paskelbtą miesto mero. 
Protesto rezoliuciją perskaitė 
R. Jakubauskas. Rezoliucija bu
vo visų plojimu priimta.

Tautinius šokius pašoko Z. 
šermukšnio, vedąma skautų gru
pė ir S., Stąškaitės, LB grupė, 
šeštadieninės mokyklos moki
niai, muz. V. Burdulio vądovau- 
jami, padainavo, keletą lietuviš
kų dainelių ir.M. Virbašiūtė so- 

l lo. Minėjim,as baigtas giesme 
! Marija, Marija.

Šventės programa rengta jau 
nimui, bet mažai dėmesio kreip
ta į jaunimą. Per svarbiausią 
šventės programą — kalbąs 
jaunimas už scenos triukšmavo 
ir negirdėjo, kas jiems buvo sa
koma.

.j. i ■ -■ riejimus PPer apu minėjimus P. Molio 
vadovaujami . .skautai .. surinko 
arii. $1,200. Rengėjų numatyta 
pagal aukotojų norą aukas 
skirti Altui, Vilkui ir LB. ,

Pr.

The world 
is wider 
than a window

The ęuarter of a million of 
our children bom each year 
with birth defects deserve 
more than mere existence on 
the fringes of a fast-moving 
anrld.

At more than -100- March of 
Dimes Birth Defects Centers 
across the nation, teams of 
medical experts strive to cor- 
rect or moderato naturą'a 
mlstakes to give these chį(- 
d ren their chance for usefut, 
•atisfying lives.
4 —n- MM <J«r> 4 o ū H-
You can help birth defect chil
dren open their window to the 
world by supporting March of 
Dimes .programa of research, 
medical care and education.

Z/^/?Z Z?////? defects
fa*

DIMES
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie 
uvių dienraštis G’ skelbimų kai 

nos visiems prieinamos

Sunland, Calif., liūčių paplautas tiltas sukrito į vandenį.

BAŽNYČIŲ ATSTOVŲ
PASITARIMAI

Krikščionių vienybės sekreto
riato gen. sekretorius vyskupas 
Willebrands keturias dienas pra
leido Belgrade, Jugoslavijoje, 
kur turėjo įvairius pasitarimus 
su Seiftų_  ortodoksų Bažny
čios patriarku Germanos. šis 
antras vyskupo Willebrands ap
silankymas Jugoslavijoje teikia 
nemaža vilčių serbų Bažnyčios

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS

O. NENDRE

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

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

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

Gaunama 
$5.00.

‘Drauge”. Kain,

Illinois Stote gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

Mylimai motinai
A.-f-A. NIEDVARIENEI

Lietuvoje mirus, p. Felę Aniulienę ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame.

G. ir S. Budraičiai

Visiems, įvairiais budais prisidėjusiems prie 
palydėjimo

A. -Į- A.
PRANO KAVALIŪNO

j amžinybę, reiškiame giliausią dėkingumą.

Kavaliūnų ir Kružiky 
šeimos

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ.__ Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth Avė., CICERO, ILL. Tel OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkus

1909 STATE RD., OAKLAWN. UJL Tel. 636-2320

Mylimam vyrui ir tėveliui 
A.-J-A. VYTAUTUI SALADZIUI nurys, 
jo žmonai GENEI, d&rai NŲ0I.EI, sūnui KĘSTU

ČIUI įr kitiems giminėms bei artimiesiems gilią už 
uojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Teta Marija čižienė su šeima 
Stasys ir Zina čižikai su šeima 
Petras ir Jadvyga Gruodžiai

■ai

suartėjimui su Romos katalikų 
Bažnyčia. Prieš atvykdamas į 
Belgradą vyskupas Willebrands, 
kartu su Krikščionių vienybės 
sekretoriato vicesekretoriumi 
kunigu Duprey, lankėsi Bulgari 
joje, kur susitiko su Bulgarijos 
ortodoksų Bažnyčios patriarku.

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 - 34 South Callfornia Avenue

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

Telefonas YArds 7-1741-2 ą

#4 j

— Yellowstone parkas įsteig
tas 1872 m. kovo 1 d.

Alfons G. Ziobakas
Gyveno 12213 So. Emerald 

Avenue, Chicago, Illinois.
Staiga mirė vas. 28 d., 1:52 

vai. popiet, sulaukęs 56 m.
Gimė Lietuvoj, Plungės ra

jone, Puidogelio km. Dirbo 
Kartenos miestely. Amerikoj 
išgyveno 21 metus.

Giliai nuliūdę liko: du pus
broliai — Vincentas Mala- 
kauskis ir Frank Cirtautas. 
sužiedotinė Helen M. Fad- 
ner su šeima, brolis Lietuvoj 
ir daug draugų ir pažįstamų

Priklausė prie Liet. Jauni
mo Kongreso rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Leonard 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė. Laidotuvės įvyks antra
dienį. kovo 4 d., 8:30 v. ryto. 
Kūnas iš koplyčios bus nuly
dėtas į Šv. Petro ir Povilo 
parap. bažnyčią ir iš jos į 
Šv. Kazimiero kavines.

Praneša nuliūdę: pusbroliai 
ir sužiedotinė.

Laid. direkt. L. Bukauskas 
ir Sūnus, Tel. CO 4-2228.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Oidžiausia.s Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-63351
Vienas blokas nuo kapinių.

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų. • -

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 VVest 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-09

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS „ STATY^ n

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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Perskaitė Dranga, duokite kitiems pasiskaityti.



8 DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. kovo mėn. 3 d.

X Muz Alfonsas Mikulskis, 
vadovavęs “Čiurlionio” ansamb 
liui nuo Vilniaus laikų (maždaug 
29 metus), gydytojų smarkiai 
spaudžiamas, pasitraukia iš 
“Čiurlionio” ansamblio dirigen
to pareigų. Paskutinis daug nu- 
sipelnusio muziko ir dirigento 
pasirodymas su mylimuoju 
“Čiurlioniu” įvyks Gbicagoje 
kovo 16 d. Koncertą rengia Bal
tas savo 25 metų sukakties pro 
ga ir rengėjai prašo bilietus iš 
anksto įsigyti, nes paskutinėmis 
dienomis gali jų pritrūkti. Ilges 
nis pasikalbėjimas su pasitrau
kiančiu muz. Alf. Mikulskiu ibus 
paskelbtas spaudoje vėliau.

X Radijo Free Europe 
transliacijų reikalu. Dr. A. Kris 
čiūnas iš Racine rašo “Drau
gui”: Dažnai rašau Radio Free 
Europe, (Radio Free Europe, 
Box 1969, Mt. Vernon, New 
York 10551), kad ir taip: “Why 
don’t you have any broadcasts 
in tihe Litihuanian language, any 
particular reason?” Būtų gera, 
kad atsirastų susipratusių lietu-

X “Lituanistikos pamoka”,
Onos Algminienės radijo vaizde
lis Alvudo vaikų teatro 76-toj 
valandėlėj Barčus šeimos valan
doj šį pirmadienį, kovo 3 d., 7 
v. v. Vaidina: aštuoniamečiai 
Kęstutis Černiauskas ir And
rius Sobieskis, devynmetė Lau
ra iSlonskytė, dešimtmetės Da
nutė Bružaitė ir Ramona Slons- 
Ikytė, dvylikmetis Antanas Ki- 
vėnas ir Anelė Kirvaitytė.

x Cicero šv. Antano parap. 
bažnyčia dekoruojama. Manoma,
kad darbas užtruks penketą sa
vaičių. Bus ir kitų pakeitimų, 
tačiau altoriai paliks nejudinti.

X Kazys Keciorfais, Lockport, 
N. Y., dėkodamas už “Draugo” 
kalendorių ir kalėdines korteles, 
prisiuntė 5 dol. spaudai parem
ti. Ačiū.

X IV-sios Dainų šventės ruo 
ša. Repertuaro komisija: pirmi
ninkas _ muz. P. -Armonas, na
riai muz. A. Mikulskis, muz. V. 
Mamaitis, kun. B. Jurkštas, 
muz. M. Cibas ir mok. V. Gu
tauskas. ši komisija 'buvo suda
ryta ALRK vargonininkų bei

Gary miesto meras Richard Hatcher kalba Vasario 16-sios minėjime Gary. Ind. Jo dešinėje East Chicagos 
meras dr. Nicossia, kun. I. Vichuras. Dešinėje dr. Z. Danilevičius, Hammondo miesto mero atstovas Sto 
dola ir kun. J. Panavas.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Persitvarko PLB valdyba.
PLB valdyba yra netekusi dvie-

kitų Lietuvių muzikų sąjungos | JU saVO nanų: sausio 23 mirė 
centro valdybos posėdy. Visų P1™1- a- a- Juozas J. Bačiunas 

ir vasario 3 pareiškimu pasi-mimmų asmenų sutikimai jau 
gauti. Komisijos pareiga — su
daryti IV-sios Dainų šventės, 
kuri ibus 1971 m. liepos 4 savaitvių, kurie tuoj pat šiandien ir.

užporyt laiškais nurodytu adre- 25!^^
su mano laiškus tai programai
iškovoti paremtų”.

Dr. P. Starkienė, chicagiš-
kė, uoli “Draugo” skaitytoja, 
parėmė mūsų dienraščio leidimą 
10 dol. auka. Nuoširdžiai dėko
jame.

X Premijuotasis J. Gliaudos 
romanas “Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai” baigiamas spausdinti 
ir bus galima įsigyti premijos 
įteikimo metu, kuris šįmet įvyks 
Detroite kovo 22 d.

X J. Janušaitis, “Draugo” 
skaitytojas Brodklyne, parėmė 
dienraštį 5 dol. auka. Dėkoja
me.

X “Laiškų 
rengimas su

Lietuviams” pa- 
komiška opera 

“PONIA TARNAITE” ir Re
daktoriaus Tetų vaišėmis įvyks 
šį šeštadienį, kovo 8 d., 7 v. v. 
Jaunimo Centre. Bilietai Margi
niuose. (pr.)

misija: pirm. — muz. P. Arimo 
nas, nariai — suaugusių chorų 
atstovas muz. A. Skridulis ir li
tuanistinių mokyklų chorų at
stovas moik. V. Gutauskas. Šios 
komisijos pirm. muz. P. Armo
nas buvo patvirtintas tam pa
čiam posėdy, kuriam buvo suda
ryta ir repertuaro komisija. 
Ten jam pavesta pasikviesti Chi 
cagoje ar apylinkėj gyvenan
čius du dhorų vedėjus komisi
jos nariais. Pirm. muz. P. Ar
monas pakvietė čia minimus 
asmenis. Jie sutiko. Komisija 
yra nuolatinė. Ji rūpinsis visais 
muzikiniais reikalais — reper
tuaro spausdinimu, chorų pasi
ruošimu, pačios šventės prave- 
dimu ir t. t.

X Knygų išpardavimo mėne
sio proga ikiviečiame įsigyti kny
gų. šiandien “Drauge” spausdi
namas papigintų knygų katalo
gas.

traukė PLB kultūros tarybos 
pirm. dr. Antanas Klimas. Tai 
atvejai, kuriuos tvarko PLB 
konstitucijos 21 str.: “Valdybos 
nariui dėl kurių nors priežasčių 
nustojus būti valdybos nariu, jo 
vieton įeina daugiausia iš eilės 
balsų gavęs kandidatas”. Pasi
rėmus šiuo straipsniu, į PLB 
valdybą įeiti yra pakviesti abu 
kandidatai Aleksas Laikūnas ir 
dr. Algirdas Nasvytis.

Persitvarkanti PLB valdyba 
pirmojo posėdžio renkasi kovo 
15, šeštadienį, 4 vai. po pietų 
CIevelande dr. A. Butkaus bu
te. Pirmuoju darbotvarkės punk 
tu ir bus PLB valdybos narių 
naujas pas'skirstymas darbo 
sritimis ir pareigomis. Kiti dar
botvarkės punktai — PLB kon
stitucijos keitimo projektas 
(ref. A. Rinkūnas), parengia
mieji veiksnių konferencijos 
darbai (ref. St. Barzdukas ir 
dr. H. Brazaitis), narių darbo 
pranešimai bei keliamieji klau
simai ir kt.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
BEVERLY SHORES IND. 

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $27,500 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 165 dol., pas Frank Zapol: 
jūs mokėtumėt 133 dol., sutau
pydami 32 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654 Isk.)

x

X Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Su maistu ar be maisto. 
Rašykite adr.: “Draugas” Adv. 
5870, 4545 W. 63rd St., Chica
go, III. 60629. (sk.)

X š. m. kovo mėn. 7 d., penk
tad., 8 v. v.', Jaunimo centro 
mažoje salėje, prof. A. J. Grei
mas kalbės tema "Jaunimo ne
rimas arba 20-to amžiaus revo
liucijos”. Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

Santara - Šviesa .
(pr.)

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

Prisiimu dalelę mūsų dien
raščio rūpesčių ir siunčiu pini
ginę auką — raišo mums viena 
pensininkė iš New Yorko. Pra
tęsdami prenumeratą, atsilygin
dami už korteles ar kalendorių 
aukų atsiuntė: po 4 dol. — A. 
Kremberis, A. Alčiauskas; po 3 
dol. — Mrs. A. Juscius, A. Kuks 
ta, A. Czizauskas, R. Libus, Ed. 
Blažys, K. Venctlauskas, Pr. Buč 
nys, Vyt. Germanas, Ed. Poš
ka, dr. A. Garūnas; po 2 dol. —
A. ir J. Rimavičius, B. Dabkus, 
R. Pleinys, K. Daulys, Birutė 
Kukler, M. Karsas, R. Apana
vičius, Ed. Rėklys, A. Elvikis, 
St. Markevičius, Ed. Vitkus, 
Vyt. Rūbas, J. Arvydas, V. Kop 
pas, J. Kartis, H. I. Kuzmik, V.
Aušrota; po 1 dol. _  Mrs. K.
Yanchus, Ikun J. Marčiulionis, 
J. Maila, J. Katkus, IS. Deveikis, 
V. Račiūnas, C. Tirva, Bronė 
Januškevičius, VI. Krivickas, J. 
Kazlauskas, Mrs. Fr. Dvilaitis, 
Br. Vaščėga, Anna Tamolonis,
B. Maciulaitis. Visiems nuošir
džiai dėkojame.

— Baigiamasis PLB seimo 
komiteto posėdis. Baigiamaja
me PLB III-jo seimo komiteto 
posėdy, įvykusiame vasario 8 
New Yorke, pranešimus pada
rė pirm. J. Šlepetys, vykd. vice
pirm. A. Vakselis, ižd. Ig. Ga- 
s liūnas ir kt. Buvo patvirtinta 
piniginė apyskaita, rodanti 33,- 
635 dol. pajamų ir 31,656.17 dol.

išlaidų. Likutis — 1,978.83 dol., 
inventoriaus liko už 1,780 dol. 
Pagal 1967 lapkr. 15 nuostatais 
numatytą susitarimą seimo pi
niginis ir inventorinis likutis 
pasidalintas lygiomis tarp JAV 
LB New Yorko apyg. valdybos 
ir PLB valdybos. Posėdy daly
vavęs PLB valdybos vykd. vi
cepirm. St. Barzdukas, apžvel
gęs seime įžiūrėtus trūkumus, 
bet nepalyginti didesnius jo lai
mėjimus, nuoširdžiai padėkojo 
seimo komitetui už pasiaukoji
mą ir didelį darbą, atliktą Bend 
ruomenės labui.

— Bačiūnų! skiriamas “Pas. 
Lietuvis”. PLB valdyba pergy
veno savo pirm. J. Bačiūno 
nrrties smūgį, bet kartu vykdė 
ir pradėtuosius darbus. Naujai 
atsiradęs darbas — tai Bačiūno 
šviesiam atminimui skiriamo 
“Pasaulio Lietuv:o” numerio pa 
rengimas. Šiuo numeriu bus pa
žvelgta į velionies didžią asme
nybe ir išliekamos reikšmės lie
tuvišką be: bendruomeninę jo 
veiklą. Numeris pasirodys kovo 
pradžioj'.

— “New York Times” dien
raštyje kryžiažodyje Klaipėdos 
miestas buvo pavadintas Mė
mei. Tuos kryžiažodžius dažnai 
sprendžiąs dr. S. Š moliūnas pa
rašė “Nevv York Times” redak
cijai, kad Klaipėda yra Klaipė
da, o joks Memel. Redaktorius 
paaiškino, kad esą Klaipėdos ir 
Lietuvos neminėjo, o tik sumi
nėtas Baltijos uostas, o jo var
das tebūna Memel. S. Šimoliū- 
nas su tuo nesutikęs ir vėl pa
rašė jiems, kad Klaipėda nėra 
joks Memel.

AUSTRALIJOJ
— Australijos lietuvių ir vie

tos gyventojų tarpe gerai žino
mas lietuvis režisierius Algis 
Butavičius šiuo metu rūpinasi 
su Australijos valdžios pagalba 
įsteigti Australijos valstybinį 
teatrą Canberroje. Algis Buta
vičius Canberroje yra įsteigęs 
“Prompt” teatro grupę, kuri 
dažnai pastato ir avangardinių 
modernių veikalų. Savo progra
moje yra numatęs pastatyti ir 
vieną kitą lietuvių dramaturgų 
šios krypties veikalą. Australi
jos spauda, radijas ir televizija 
aukštai vertina Algio Butavi- 
čiaus pastangas ir dažnai iškelia 
jo pasiektus laimėjimus.

KANADOJE

J

Linda Marcinkutė, Toronto gyven
toja, choristė ir jauna solistė, da
lyvauja įvairiuose koncertuose.

Nuotr. S. Dabkaus

X Dr. VL Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa-

X Dana ir Vincas Baziai,
gyv. Chicagoje, šiais metais, 
statant naują liet. operą “Da
ną” savo auką padidino ir jos

skolas ir kt. 2737 W. 43 St., j pastatymo išlaidams sumažinti 
CL 4-2390 (sk.) paaukojo 125 dol. (pr.)

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

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

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

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

Svečiai ir dalis mokinių Vavasario 16-tosios minėjime K. Donelaičio mo, 
kykloje. Iš kairės: K. Radvila, J. Vaičiūnas, kun. A. Trakis, A LR 
Marąuette Parko ižd. J. Petruškevičius, ALB Chicagos apygardos val
dybos pirm. A. Juškevičius, ALB Marąuette Parko pirm. arch. A. J. 
Kerelis,, mokyt. V. Gutauskas ir M. Trakis VIII klasės mokinys.

Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOS ŽINIOS
MOTERIS BE AKSELIO

Radijo stotis WGN kovo 8 
d. 1 vai. po piet transliuoja gy
vai iš Metropolitan scenos Ri
čardo Strausso operą — Die 
Frau Ohne Schatten - Moteris 
be šešėlio. Diriguoja Kari 
Bohm. Ši opera buvo pastatyta 
pirmą 'kartą Vienoje, 1919 m. 
spal. 10 d., maždaug prieš 50 
metų.

DIDŽIAUSIA AMERIKOJE 
AUTOMOBILIŲ PARODA
Čia Chicagoje kovo 8-16 d. į- 

vyksta 61-oji metinė automobi
lių paroda International amfi-

žiūrėti daugiau 450 automašinų 
ir sunkvežimių. Trejos užsienio 
firmos pasirodys pirmą kartą 
su Italijos Romeo, Japonijos 
Subaru ir Vak. Vokietijos NSU 
eksponatais. Tarp kitų užsieny
je išd ribtų automobilių bus ir 
šie: Volvo, Mercedes- Benz,
Triumph, Jaguar, English Ford, 
Honda, Citroen ir Simca. Per
nai parodą aplankė 653,210 as
menų. Šiemet tikimasi sulaukti 
daugiau 700.000. Chevrolet bend 
rovė išstatys naują trijų ratų 
runabout mašinėlę. WGN tele
vizijos stotis (kanalas 9) kovo 
9 d. transliuoja specialią apie 
naujus automobilius programą,

UatUti. Pandoje bus galima, ap- i pradedant ti vai. vak.

PRANCŪZIJOJ
— B. šlepetytė-Venckuvienė, 

neseniai dalyvavusi Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijos (UMOFC) Tarpt, 'biuro 
posėdžiuose Romoje, sausio 22- 
26 d. buvo nuvykusi į Ženevą, 
kur dalyvavo minimos Unijos 
suorganizuotame Europos kata
likių moterų suvažiavime. Šia
me tarptautiniame suvažiavime 
B. Vencikuvienė atstovavo Lie
tuvių Katalikių moterų organi
zacijų pasaulinę sąjungą 
(LKMOPS). Europos katalikių 
moterų suvažiavime ji padarė 
pranešimą apie LKMOPS veik
lą ir tikslus, taip pat informavo 
apie padėtį pavergtoje Lietuvo
je bei ten esamas lietuvių reli
ginio gyvenimo sąlygas.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Vilkaviškio vyskupijoje

1968 m. mirė šie kunigai: Vla
das Pėstinininkas, Augustinas 
Vokietaitis, Albinas Žilinskas ir 
Kazimieras Karalevičius. Ru
sams suvaržius naujų kunigų 
paruošimą ir esant jų dideliam 
trūkumui, 1969 m. visa Vilkaviš-; 
kio vyskupija negausianti nei 
vieno naujo kunigo. Senieji ku
nigai sensta, jiems įpėdinių ne
daug tėra.

— Šilalės vaistinė sausio 16 
d. atšventė savo 100 metų su
kaktį. 1869 m. ji buvo oficialiai 
atidaryta.

Šiemet Lietuvos nepriklauso- 
mylbės atkūrimo minėjimas pas 
mus įvyko Vasario 16 d., sek
madienį. Beverly Shores Lietu
vių klubas minėjimą pradėjo 
pamaldomis Šv. Onos Beverly 
l-hores bažnyčioje. Altoriai ir 
bažnyčia buvo gražiai papuošti 
lietuviškais audiniais, kryžiais 
ir Aušr. Var. Marijos paveikiais. 
Puošimu pasirūpino klubo na
rės M. Airjbtrozaitienė, Ė. Masių 
■lienė, T. Mildažienė ir O. Kava- 
liūnienė. Mišių metu meldėmės 
už Lietuvą ir už žuvusius už lais 
vę. Parapijos klebonas kun. 
Doyle pamoksle paminėjo Lietu 
vos nepriklausomybės atgavimą 
ir dabartinės pavergtos Lietu
vos kančias. Po mišių parapi
jos moterų komitetas visus da
lyvavusius pavaišino kava ir 
pyragaičiais. Toliau minėjimas 
vyko Jonyno salėse Chesterton, 
Ind.. Minėjimo posėdį pradėjo 
klubo pirm. inž. J. Noreika 
trumpa tai dienai pritaikinta 
kalba ir žuvusių už Lietuvos 
laisvę pagerbimu. Kadangi šie 
metai LB paskelbti švietimo ir 
šeimos metais, tad ir minėjime 
aktualiais švietimo reikalais 

■ kalbėjo LB švietimo tarybos 
j pirm. moik. J. Kavaliūnas. Minė- 
J jimas baigtas Lietuvos himnu. 
Meninę programėlę žavingai at
liko klubo narių vaikai su A. 
Kauniene.

Dar visi pasivaišinę pietumis 
ir pažiūrėję dr. K. Amforozaičio 
aprodytų skaidrių skirstėmės 
džiaugdamiesi, kad minėjimas 
nebuvo nei nuobodus nei ilgas. 
Aukų surinkta: Altui 135 dol. 
Rezoliucijoms remti komitetui 
115 dol. ir LB 51 dol. K.

jaus Kairio 3-jų veiksmų eiliuo
tą vaidinimą “Du broliukai”, 
kuris Ibus vaidinamas kovo 23 d. 
3 vai. p. p. Jaunimo centre. Pa
žymėtina, kad šis puikus vaidi
nimas jau bus 5-ta Alvudo Vaikų 
teatro pastatyta premjera. Šį 
puikų vaidinimą turėtų kiekvie
nas pamatyti. Nepraleiskite šios 
retos progos.

Pirmininkas su teatro admi
nistratore Stase Petersoniene 

j sudarinėja panūs būsimam spėk 
takliui. Jie deda visas pastangas, 
kad šis spektaklis kuo geriau
siai pasisektų.

Repeticijos metu vaišinami ar
tistai ir, juos atvežę, tėveliai ir 

! mamytės. Tas visas vaišes pa- 
1 gamino Alvudo šeimininkė Ma
rija Bosienė. Vaidinime daly- 
lyvauja 35 artistai. Iš repetici
jų matyti, kad veikalas bus ne
paprastai gražus, patriotiškas, 
paimtas iš lietuvių gyvenimo.

Dekoracijas piešia dail. Juo
zas Kiburas. Rūbus siuva ir 
juos pritaiko kiekvienam rūbų 
derintojas Jonas Narukynas. 
Žiūrovai scenoje matys ne tik 
damų vaidinimą, bet ir puikias 
dekoracijas.

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė

ALVUDO VAIKŲ TEATRAS 
SPARČIAI RENGIASI VAIDI

NIMUI “DU BROLIUKAI”
Alvudo Vaikų teatro repetici

jos eina pilnu tempu. Rež. Alfa 
Brinką, su padėjėjomis Aldona 
įSobieskiene ir Anele Kirvaitytė 
repetuoja dramaturgo Anatoli-

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku <• 
riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
pami meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
Ii ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge- p 
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
nilnots State oryventojol prie katnoa 

tnri prldčtf 5% taksų.

FRANK’S TV and RADIO, ING
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-72S2
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

RADIO

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern, PR 8>5875
J. LIEPONIS

Pirmauieniais lr ketvirtadieniai, nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

QUARTERLY
DIVIDENDS

51/4 4%’%
r

CERTIFICATES
(Slx Month Minimum) 
minimum $10,000 orllarger 
In multiples jof $1,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

STANDARD 
FEDERAL
8AVINGS AND LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO 
Archer at Sacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,000,tuU.OO 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twlce lugai reąuirementa)

HOURS: Mon., Thure., 0 a.m.-O p.m.; Tuee.,i
■ i ,Frl''_.8 a,rn'* 4 P-m-' Sat< 9 *18 noon»—.^^——-3-1 Wed. — no bucinėse trancacted 

america*$largesT_lithuan ianassoci aTOU
* r-V


