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Maskva 
domisi 
Nigerija 

Sovietų laivai Afrikos krašte 

Lagos, Nigerija. — Prieš dvi 
savaites Nigerijos gyventojai per
gyveno retą įvykį: į Lagos uostą 
įplaukė sovietų povandenis lai
vas, du laivai-raketnešiai ir vie
nas žibalą gabenąs laivas. Ta i 
buvusi "geros valios viešnagė". 

Rusai aiškino, kad laivai bu
vo atplaukę Nigerijos vyriausy
bei pakvietus, tačiau, N Y T žinio
mis, jie ten atsirado pačiai Sovie
tų Sąjungai pakvietus. 

Laivai viešėjo penkias dienas 
ir Nigerijos gyventojai buvo pa
kviesti laivus apžiūrėti — rusai 
jūrininkai buvo labai paslankiais 
vadovais. 

Laivų lankymasis dar kartą į-
rodė: ryšiai tarp Sovietų Sąjun
gos ir Nigerijos karinio, režimo 
vado, generolo Govon, glaudėja 
vis labiau. 

Rusai pristato lėktuvus 

Žaidimas paprastas. JAV ir Bri
tanijos vyriausybėms atsisakius 

Kinai - kliūtis komunistų ''sąskrydžiui" 
Komunistų partijos Maskvoje sutarė senia; atidėliojamą visu partijų suvažiavimą 
kviesti birželio 5 d — Britų ir prancūzu komunistai pasisakę už neribotą atidėjimą 
— "Sąskrydyje", greičiausia, kalbės apie vieningumą, bet išskirs Kiniją — Sunkiai 
vykdomas Chruščiovo planas. 

F. J. Strauss. vak. vokiečių finansų 
min esteris su žmona vieno priėmimo 
metu. Strauss — galimas kancleris 
ateities Vokietijoje. 

Kanados T r u d e a u 
B. Rūmuose 
N o r a s iškelti tai , 

"ka s jungia, ne sk i r ia" 

WASHINGTON. — Kanados 
min. pirmininkas Pierre Elliot 
Trudeau vakar ir šiandien lan
kosi Washingtone. J i s vakar 
daugiau 2 valandų kalbėjosi su 
prez. Nbconu, vakare gi Baltuo
siuose Rūmuose įvyko Kanados 
politiko garbei surengtas priė-

pasiųsti lėktuvus Nigerijai, ku- l mimas. Šiandien pasi tar imai tę- , 
riuos ji būtų panaudojusi prieš siami 
Biafros maištininkus, su savo pas 
laugomis pasisiūlė Sovietų Są
junga. Ji pristatė Nigerijai pase
nusius, bet dar t inkamus naudo
ti MIG-17 naikintuvus ir apie 
7,000 tonų kakao miltelių. Nige
rijos vyriausybė sutiko ir apmokė
jo grynais pinigais. 

Maža to. Nigerija Sovietuose 

Tai pirmoji Kanados min. pir
mininko oficiali viešnage JAV-
se ir Trudeau, pirmasis valsty
bės galva, priimtas naujojo pre
zidento Nixono. 

V a k a r pasitarimuose neabejo-
; t inai buvo paliesta JAV numa-
i tomoji ant i raket inė gynyba bei 

jos poveikis Kanadai. Kanadie-
nupirko tris patrulinius laivus, | č į ų k e l i a m a s raketų g a l i m ų ^ r o 

daugiau kaip 100 džipų nema- Į gįmų K a n a d o s t e r i t o r i jo j e klau-
žą skaičių bombų bei šaudmenų, s i m a g š i a n d i e n s p ė jama , svare-
be to ir Iljušmo - 28 kiminini - | ^ ^ ^ a b u ^ ^ ^ ^ k ] a u 

sius. 

Kinijos pasienio įvykiai — 
atidėjimo priežastis 

MASKVA. — Parengiamoji 
67 komunistų partijų komisija 
— kviesti kom. partijų suvažia
vimą Maskvoje — sovietų sosti
nėje posėdžiavusi kovo 1 9 - 2 2 
d., nutarė jau seniai atidėlioja
mą suvažiavimą kviesti birželio 
5 d. Anksčiau buvo nu t a r t a rink 
tis gegužės mėn. 

Už atidėjimą pasisakė bent 
šešių kraštų partijos. Svarbiau
sia priežastis, tai, kad dvi pa
čios stambiausios partijos, Mas
kva su Pekinu, šiuo metu yra 
įtampos padėty. 

Dėl to pasiūlyta parengiama-
jai komisijai vėl susirinkti Mas
kvoje gegužės 23 d. ir parengti 
"oficialų dokumentą", kuris bū
siąs pateiktas birželio 5 d, •'sąs
krydžiui". 

Britu, prancūzę komunistai 
prieš konferenciją 

Vakarų spaudos a ts tovus pa
siekė žinios, kad bri tų ir pran
cūzų kom. partijos buvo vienos 
pirmųjų pasisakiusios už neri
botą komunistų "sąskrydžio" a-
tidėjimą. Abi Vakarų partijos 
atvirai kritikavo ir tebėra prie
šingos sovietų įvykdytai Čeko
slovakijos okupacijai. 

Paskleidė pasirašyti oficialų 
raštą, 

Maskva pasiūlė savo dokumen 
to projektą ir šiuo metu jis pa
skleistas 67 partijų, dalyvavu
sių parengiamajame pasitarime, 
tarpe. JLs byloja: "Šių dienų pa

rimę Maskvos šalininkams lai
mėjus, su tar ta minėtą suvažia
vimą kviesti birželio 5 d. 

Maskvoje paskelbta, kad j su
važiavimą kviečiamos ir kom. 
partijos, ligšiuj boikotavusios 
parengiamuosius pasitarimus. 
Tų nedalyvavusių 14 kom. par- I dėties, kovojant prieš imperia-
tijų tarpe y r a šešios, savo kraš- į lizmą ir komunistų bei darbinin-
tuose savo rankose turinčios kų partijų bei visų prieš impe-
valdžios vairą: Kinija, Albani- rializmą veikiančių jėgų vienin-
ja, Jugoslavija. Š. Vietnamas, j g-umo uždaviniai". 
Š. Korėja i r Kuba. Manoma, Dokumentas. Vakaru žinio-
kad jos sutiktų birželio mėn. į miSj esąs g a n a miglotas ir to

dėl jį gali pasirašyti ir partijos, 
siekiančios būti bešališkomis 
Maskvos - Pekino ginče. Čia 
svarbus Rumunijos vaidmuo — 
šios atstovai reikalavo doku
mente i įraukti visą eilę pataisų. 

Ko iš konferencijos laukiama? 

Sen E. Kennedy t kairėje i šiomis dienomis pasisakė u i glaudesnius JAV 
ryšius su Kom Kinija Dešinėje buvęs JAV ambasadorius Japonijoje, E. O . 
Reischauer — kitas santykių gerinimo šalininkas 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 

Manoma, 
'sąskrydis" 

kad birželio mėn. 
galįs papildomai 

Po pasitarimų 
Vietnamo klausimu 

Tęsiami šią savaitę 

VVASHENGTON. — Baltieji 
Rūmai vakar paskelbė: neten
ka laukti jokių svarbių prane-

A. Dubčekas f dešinėje i. Čekoslova
kijos kom partijos sekretorius sovie
tų, nors ir ne viešai, laikomas kliūtimi 

normalizuoti' padėtį. Kairėje — 

paskelbti t r is nutarimus a r de- j Šimų, ryšium su prez. Nbcono 
klaracijas: į visus kraštus kreip Į pasitarimais, jam viešėjus Ka

lifornijoje ir kalbėjusis su am
basadorium Vietname E. Bun
keriu ir gen. Goodpasteriu. 

Kadangi abu Vietnamo parei
gūnai da r lieka sostinėje, ma
noma, kad su jais prezidentas 

i tarsis ir š.ą savaitę. 

Tačiau praėj. savaitės pasita- sovietų kom v>.,.is L Brežnevas. 

Rusai pirmieji šaudę pasieny 

t is tfrkos klausimu, pareikšt 
solidarumą su Š. V i s k a m u bei 
Vietkongu ir paskelbti atsišau
kimą Lenino 100 metų gimimo 
sukakties, kitais metais, klausi
mu. 

Nor^ Maskva primygtinai kai 
ba ap.c 'vieningume" partijų 
tarpe svarbą, tačiau Vakarų ste 
bėtojų ir pačių komunistų nuo-

Spauda reiškia 
Nixonas svarstąs. 

nuomonę: 
koks būtų 

Kanados rvšiai su 

reikalingas atkirtis, komunis-

Sovietų ambasada, su savo 
nauju, stiklo ir betono pastatu, į-' 

Žinia paskelbta vokiečiu 
savaitraštyje 

HAMBURGAS. — Čia leidžia 
mas savaitraštis "Bild am Sonn-
tag" paskelbė japono žumalis-

simai, pvz 
jos sąjungininkais, galimas pa
s i t raukimas iš NATO. Iš Kana-

sikūrusi ištaigingoje miesto daly, dos gautomis žiniomis. Ottavos 
per nepilnus metus savo persona- vyr iausybė jau artėjanti prie 
lo skaičių iš devynių, pakėlė iki sprendimo: likti ar pasi traukti 
14 pareigūnų. į iš kar inės NATO bei viso kon

t inento gynybos sąrangos (NO to Kieto Tokuga straipsnį. Jis 
R A D ) . t nurodo, kad Kinijos - Sovietu 

^ _ , . i Sąjungos pasienv. Ussurio u-
Prez. N ixonas spaudai nuro- : r^ , . , i , . . . 

800 Nigerijos studentų š i u o ' d g k a d a b u k r a š t a i s i e k i ą g l a u . pes saioje, KOVO 2 d. susiduri-
metu studijuoja Sor ~ "" 
goję. Tiesa, tai, pa 
deiis skaičius, palyginus su 10.000 
Nigerijos jaunuolių, kurie moko- d e l b t a s " p raneš inąs , 
si D. Britanijoje. Vis dėlto, 800 j 
nigeriečių skaičius esąs pats di
džiausias afrikiečių, sovietuose 
studijuojančių, tarpe. j 

mone, toje konferencijoje Mask tams puolant jau daugiau mė-
va sieksianti dar labiau išrys- ! nesio. Buvę tariamasi ir dėl ga-
kinti, daugumai partijų pri-1 limo ka : kurių JAV dalinių iš 
tarus, lūžį tarp Kom. Kinijos į Vietnamo atitraukimo. 
ir visu kitų nartiių. 

800 nigeriečių studijuoja 
Sovietijoje 

vietų Saiun-i ,-• .« • . , ' I mo pradininkais buvo rusai. 
\ ICLU J4.ju.ii ^ santvkių ir vr>ac to . kas , ' . . ; . _ . . , 
lveinti nedi- • *.» i i • i J xuga — vienintelis užsienio i 
•7&UU, iicu.1^ J U O S 1Ungia. NelauKiama, kad • . . , . ., , pas i t a r imams pasibaigus būtų 

Sovietų automobiliai Nigerijoje 

Maskva susirūpino Nigerijai 
tiekti savo 'Moskvič" tipo auto
mobilius ir paskelbė skirianti 
560,000 dol. krašte įrengti tų au
to mašinų pataisymo dirbtuves. 
Nigerijos krašto 7 proc. automo
bilių rinkos šiuo metu jau yra 
sovietų rankose. 

Lagos spauda skelbia rusų im-
tininkų nuotraukas — šalia bri

tų futbolininkų rinktinių. 
Į sostinę neseniai atvyko sovie

tų cirkas, vėliau gi pasirodė bri
tu Shakespeare teatro grupė. 

Ar rusai daro įtaka Nigerijos 
vyriausybei? 

JAV ir britų rūpestį kelia ne 
tik studentai ar Maskvos cirkas, i 

To-
aik 

raštininkas, atsilankęs pasienio 
vietovėje ir pasikalbėjęs su Ki
nijos civiliniais gyventojais. 

Jis teigia: rusai apšaudę gru
pę kinų, kurie Ussurio saloje 
ieškojo dviejų dingusių žvejų. 
Prasidėjus susidūrimui, kuria
me buvo panaudoti šarvuočiai, 
minosvaidžiai ir artilerija, msų. 
buvę nukauti 27 kinų ūkininkai 
ir 11 kinų pasienio sargybinių. 
Rusų žinios apie jų pusėje nu-

Rumunija nesiųstu 
kariu Į Kinijos pasienį 

Pas i t raukė rusas 
muzikas 

Dalyvavo simfoninio o rkes t ro 
koncer tuose jAV-«e 

NEVV YORK. — Policija v i 
same k ra š t e šiuo metu ieško so
vietų muziko, Vsevolodo Lež-
nevo, 37 m. amžiaus, sovietų 
simfoninio o rkes t ro dalyvio — 
čelisto. J i s šeštadienį dingęs ir 
nedalyvavęs o r k e s t r o koncer
tuose Bal t imoreje šeštadienį i r 
sekmadienį popiet Wash ing to -
ne. 

Orkes t ras 6 sava i tes su kon
certais važinėjo įvairiuose J A V 
miestuose ir šiandien "Aero-
flr>t" lėktuvu gr įž ta J Sovietų 
SąjaAgą. 

Chruščiovo planas išskirti 
** atskalūnus" 

Pašau.iO komunistinio šuva- Rumunija ir jos prieštaravimai 
žiavimo sumanytojas — Nikita 
Chruščiovas. ta i iškėlęs dar 
prieš jo išvirtimą iš sosto. 1964 
m. spalio mėn. Jo tikslas buvo 
aiškus — kinus "atskalūnus" iš
skirti iš komunistinės stovyklos. 

Chruščiovui dingus iš politi
nio gyvenimo, jo įpėdiniai pora 
metų sumanymo nekėlė viešu
mon. Maskva jį vėl iškėlė 1966 

srity, netolimoje a te i ty pas i ra
šymą. Rumunų delegatai a ts isa
kė šiuo klausimu aiškintis. 

I l b r i c h t ka lba apie 
"vieningą frontą*' 

R. B E R L Y N A S . — R. Vokie
tijos d ik ta to r ius W. Ulbričht 

'tinių sluoksnių žiniomis, čia vy- i kovo 22 d. kalbėjęs Taut inio 
kus Varšuvos sutarties kraštų j fronto — komunis tų organiza-
pasitarimui. Rumunija dėjo pa- j cijos suvažiavime, pažymėjo, 
stangų pasipriešinti galimiems 
planams rytŲ bloko karinius da
linius panaudoti Kinijos - Sovie 
tų Sąjungos pasienyje. 

BUDAPEŠTAS. Diploma-

Rumu.iija yra paskelbus, nau-
m. lapkričio mėn. ir... nemaža I ją įstatymą, kuris įsakmiai drau 
partijų jam pasipriešino. Joms . džia rumunų karių panaudoji-

mone, atrodo esančios tikros. 

Vietname 

Kyia ir sovietų finansiniai inves-| šau*4 3 1 sargybinį, japono nuo-
tavimai Nigerijoje. Patys nigerie-
čiai neseniai paskelbė: "Mums 
nesvarbu, ar užsienio kapitalas 
pas mus plaukia iš tradicinių šal
tinių, ar... mūsų naujųjų draugų 
dėka". 

Vis dėlto, šiuo metu dar nesa
ma duomenų, kurie liudytų, kad 
sovietų įtaka būtų veiksminga pa
čios Nigerijos vyriausybės sluok
sniuose. 

Sovietų diplomatai naudoja at
sargią politiką, jie vengia ideolo
ginio kišimosi ir jų laikysena 
daugiau atspindi Kremliaus nau 

Japonas pažymi, kad 100 ki
nų su sargybiniais priartėjus 
prie salos, rasai s ta iga atiden
gė ugnį ir šaudė į beginklius 
civilinius gyventojus. Tik kritus 
daugiau 20 ūkininkų, kinai sar
gybiniai stojo kovon su rusais. 

Naujas priešpuolis 
neutraliosios zonos sr i ty 

T R U M P A I 

buvo aišku, kad Maskva siekian 
ti a ts ta tyt i savo padėtį — virsti 
vieninteliu pasaulinio komiuvz-
mo židiniu. 

Vėliau parengiamoji komisi
ja, 1968 m. vasario m. Buda
pešte, konferenciją buvo nuta
rusi kviesti 1968 m. spalio 15 d. 
Čekoslovakijos okupacija planą 
pavertė niekais. Pagaliau, po 
visų atidėliojimų, pernai lapkri
čio m. ir vėl Budapešte nutarta 
susirinkti šių metų gegužės m. 
Pagaliau, š. m. ko\To 22 d. jau 
nutarta.. . vėl galutinai ruoštis. 

SAIGONAS. -
labiau gresiant 

Žemės drebėjimas Turki .joje 
ANKARA. — Turkiją vakar 

Priešui vis ' palietė sunkus žemės drebėji-
P . Vietnamo mas. Pranešta apie 500 gyv. na

mų sugriovimą. 
• Anguillos klausimas J. Tau

tose.' Į New Y orką atvykęs bri-

šiaurinėse srityse esančioms JA 
Valstybių bazėms. JAV daliniai 
drauge su P. Vietnamo vyrais, 
apie 3.500 karių, šiom-ū, dieno- | ių okupuotos salos Karibų jū- i 
mis pradėjo priešpuolį į pietus j r o j e Anguil". s, prezidentas R. ; 

ją kryptį, kuri naudojama Afri-:nuo neutraliosios zonos ir Khe i VVebster vakar pareiškė: jis ma- i 
atžvilgiu: "ieškokite Sanh srity. | nąs salos nepriklausomybės 

Tai jau trečiasis. JAV ir są- į klausimą galrsiąs iškelti J. Tau-

"Pasiduok arba — jprastims vaiz
das Vietnamo džiunglėse 

kos kraštų atžvilgiu: "ieškokite 
draugų vyriausybės sluoksniuose 
ir nebandykite kurstyti revoliuci
nes nuotaikas." 

"Mes atsakingi už mūsų likimą" 

Patys Nigerijos pareigūnai pri
pažįsta: "Rusai pakankamai at
sargūs. Jie nuvokia, kad mūsų 
kraštas priklauso Vakarams ir 
'iš kapitalistinis. Tegul rusai ap
rūpina mūsų kariuomenę, tačiau 

• Izraelio - arabų daliniai va
kar vėl vykdė artilerijos kau
tynes išilgai Suezo kanalo 72 
mylių Llgio ruože. 

• Jordano karalius Httssein 
pakeitė min. pirmininką. 

K A L E N D O F i r * 

Kovo 25 d.: šv. Irenėjas. šv. 
Dūla, Vaišvilkas. Kante. 

mą už krašto sienų 
Vėliau pasitvirtino žinios, kad 

Rumunijai atsisakius pri tart i 
Kinijos pasmerkimui, pasitari
mai buvę kelias valandas ati
dėti. 

Kiti rytų bloko nariai nei
giamai pasisakė prieš Rumuni-

kad "visi ry tų bloko k raš t a i 
Budapešto pas i t a r ime vienbal
siai pasmerkė "kinų agresiją". 
Esą, "visi mes vieningai su t a 
rėme, kad kinų veiksmai buvo 
aiškiai ag re syvaus ir kar inio 
pobūdžio provokaciniai veiks
mai". 

UTbrichto pareiškimai pr ieš
tarauja k i toms žinioms, esą, 
rumunai kaip t ik nepr i tarę Ki 
nijos pasmerk imo žygiams. 

Eisenhovverio sveikata 

VYASHINGTON. — Buv. p r e 
zidento Eisenhowerio sveikatos 

jos santykių su Vak. Vokietija padėtis šiuo metu vel a t s idūru-
gilinimą. būtent naujos sutar- i si pavojuje. V a k a r paskelbta , 
ties su Bonna. greičiausiai ūkio I kad ligonis kiek silpnėjąs. 

Kovo 26 d.: šv. Kastulas šv. 
jungininkų vykdomas priešpuo- Į tose. Jo nuomone, J. Tautų mi- I Teklė, Arbutas. Gėlė. 
lis. Pastebėti priešo sunkveži
miai, gabeną karo medžiagas 
JAV bazių link. Manoma, kad 
ginklų tarpe buvę ir sunkieji 
artilerijos pabūklai. 

sija turėtų kausimą ištirti vie
toje. Ligi šio ketvirtadienio j is 
mano grįžti a'gal į 75 kv. my-

O R A S 

Oro biuras praneša: Cmca,v> 
dydžio n a ir joje toliau į je ir jos apylinkėse šiandien de-nų 

vesti kovą. 
• Biafroje ^askelbta apie Ni-

mes patys lemsime mūsų likimą genjos lėktuvo numušimą. Žu-
ir dabosime, kad jie neperžengtų i vo du lakiir.si — vienas buvo 
tam tikrų ribų". V. A. į rusas, kitas — egiptietis. 

besuota. šalčiau, galimi lengvi 
sniego krituliai, temp. sieks 30 
ir daugiau 1. F., ry t — a t ša lus i 
oro tąsa. 

Saulė teka 5:46. leidžias 6:08. ' 
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DRAUGAS, antradienis, 1969 m. kovo mėn. 25 d. 

KELIAS 1 SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESSsGTI m SVEIKTI PAJGGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M J). 

SveOcatoa reikalu raitus . klausimos dost i 
I SVDKATĄ, 2SM W«at GarfiaU 

A1JKOHOLIKO PAŽINIMAS IR JO 
GELBĖJIMAS 

Dvasia stiprėkime, papročius 
gerinkime -ir alkoholizmas nebus 

taip baisos. 
Gyvenimo tiesa 

Dažnas klausia, ar apsimoka 
gydyti alkoholikus - juk vis vien 
jiems negali padėti. Tai tik dali
na tiesa. Alkoholikai yra ligonys 
ir jie turi būti gydomi, nežiūrint, 

tiek savomis asmenybėmis su-
£moniškėkime, kad pajėgtume 
liautis besišaipę iš blaiviųjų. 
Dirbkime ne vien banko knygu
tės gerovei, bet ir savo asmeny
bės naudai: Ka, gi, padės mums 
labiausiai išsipūtusios banko są
skaitos, jei mes savo dvasioje bū
sime dar toli, toli nuo žmogaus. 

Šiandien apsiėjimas be svaiga 
kaip ilgai toks gydymas besitęstųj \ų lietuvių suėjimuose yra faktas, 
ir kiek net šlakiu sudarytų. K o l | 0 n e svajonė. Arvudo kūčios, 
mes esam tikri žmonės ir Kris- į^įmos šventės net daugiau kaip 
taus verti krikščionys, privalome i p u s e tūkstančio mūsiškių sutrau-
ateiti į pagalbą artimui tada, kai'Į<įa- j r nei tabako dūmais, nei 
jos jis yra labiausiai reikalin-' SVaigalų garais savų svečių ne-
gas. Gana mums visą savą ener-j vaišina. Galime taip pasielgti ir 
giją išlieti menkniekiams -kitas! Uti. tik ryžkimės ir tam ryžte 
kitam patarnavimui prie stik-j darbais pasireiškime. 
liuko, prie darinėto paršiuko ar ; 

laukinių garsų sūkuryje besėk- į Dirbkime, kad alkoholikas imtų 
tant. Kiekvieno visokeriopa ener-! laimingas jaustis darbe ir mūsų 
gija yra ribota -tai ir apsiriboki- tarpe. 
me vien prasmiškiausių veiksmų fc _,._ n _i_i:i _ _ . . J . ~i 
atlikimu. Šį kartą eikime veik- j 
liausiai talkinti nelaimingiau-1 

dar savo amžiaus galo nesulau-' 
kę, pajusti sausesnę žemę po sa
vo kojomis. Taip besielgiantis pa
jėgsime geriausiai tvarkytis su 
alkoholizmo ligos pasėkomis -
komplikacijomis. Apie tai- sekan
tį kartą. 

IŠVADA. Alkoho?izmas-gydy-1 
tina liga. Žmoniškas darbas, vi
sų mūsų atliekamas, yra geriau-
sia nuo svaiginimosi įpročio ap
sauga. Kol dar nepajėgiam visi j 
būt abstinentais, stenkimės bent 
žmoniškais per visą savo gyveni
mą išlikti: nepilkime už kaklo 
savo svečiams svaigalų ir nesi
juokime iš savęs abstinentus 
menkesniais už save laikydami. 

Galvoją ir jausmais susveikę 
vaikai minėtinai iš savęs besi
juokiančius tėvus ims didžiais li
goniais laikyti. Ir tokie vaikai 
bus teisūs. Todėl dar šiandien 
imkime reikiamai alkoholikus gy
dyti: dirbkime, kad sukurtume 
kiekvienam. yfJač alkoholikui, 
laimingesnį ir ilgiau tveriantį 
žmonišką gyvenimą, negu jam 
apgaulingai keliom valandom to
kį gyvenimą pasiūlo buteliukas. 
Kalbos, keiksmai šios ligos gy
dyme veiklios reikšmės neturi: 
čia reikalingas žmoniškas dar
bas: meilės pilnas, tiksliu mok
slu bei psichologinėmis tieso
mis paremtas darbas. 

PASKAITYTI. 1968 American 
Medical Association: The IHness 

Called Alcoholism, 1968. 

Kas 
aktorius Al -

Buvęs Šiaulių m:ea 
gnmorius Juozas Ki 
nes visus 35 vaikus 
vucio vaikų teatro pers tos premjeros 
A. Kair o "Du broliukai 3 v. vai
dinimo dalyvius. 

N uotr inž. J. Slaboko 

nors Jaučiuos daug geriau vos 
poros mėnesių laikotarpyje. 

Dėl Jūsų atsidavimo savo tau
tiečių labui reiškiu didžią pa
garbą. 

ATSAKYMAS. Nesugadinai-
žalos nepadarei širdžiai, tik įsi
jautrinimas kūno (alergija citri
niniams vaisiams, patalpų didu
mas ir jose triukšmas, perstiprios 
šviesos...) veikia širdį: ji nėra 
palaukėj viena auganti obelis. 
Širdis reaguoja į žmogaus įvairio
pus įsijautrinimus. Žinoma, visa
da reikia savo sveikatą-įskaitant 
širdį, pasitikrinti laikas nuo lai
ko pas savo gy dytoją-jis tikrai pa-

į sakys, koks Tamstos sveikatos sto 
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\'alst. teatro Į vis. Cia kalbama apie bendrus 
pagraži- j dalykus visiems naudingus. 

Pavieniai atsitikimai nega
limi per laikraštį gydyti. Pa
tariama kiek aišku iš labai ri
boto nusiskundimo. 

Lietuvis, nepratęs kavos gerti, 
riu "Rože Hips". Iš Jūsų vedamo Čia nesveiką įprotį pasisavinęs, 
skyriaus šį vitaminą perėmiau, kenčia įvairiopai. Yra lietuvių, 
nes daktaro prirašyti " C " vita- jautrių didžioms patalpoms-jie 
minai labai man erzina išeina-į jose negerai jaučiasi, širdis jų ima 
mąją žarną (pradeda perštėti) . ; pykt. Gerai draugas ir gydyto-
jums padedant nusikračiau įky- j jas patarė- mažiau savo akis jau-
rių galvos skausmų. Kaip rašėte ! dinti jautrinančiais Tamstą da-
pranešti apie save. suteikiu š ias lyka is . Vengi citrininių vaisių- naST?—9°*v.. šeštadieniai 10-1 o s 
žinias apie save, jos gali būti neskauda galvos, nes Tamstos L i^0 1*' »<-"""••" *«**' • " " " " « 
naudingos ir kitiems, nepratu- Į kūnas tokiems vaisiams perjau-
siems prie apelsinu bei citrinų Į trus buvo ir dar yra. Venk da-

1 Subscription: SH.OO per yr. io Cook County. Illinois. $15.00 per | 
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$18.00 9.50 5.50 2.25 § S Kitur JAV 
S Kanadoj ir kitur užsieny 
5 • Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau-
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita-
§ rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimu 
S kainos prisiunčiamos gavus 

prašymus. 

* Redakcija dirba kasdien s 
g:30 4:30. Šeštadieniais 5 
8:30 — 12:00. į 

* Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 5 
nja,<; — 8:30 — 12:00. ~ 

f prašymui. — 
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ir j Tikrina akis. Pritaiko akinius 
antradieniai*. penKia/*'e- "contact lenscs". 

Valandos pagal susitarimą 
T'ždaryta trečiadieniais 

šiam saviškiui-aikoholikui. 

Alkoholikas gali būti gydomas 
Taip, galima alkoholiką gydy

ti ir jam tokfu gydymu daug pa
dėti. Visa mūsų didžioji energi
jos dalis turi būti nukreipta į ap
saugą nuo baisios alkoholizmo 
ligos. Apsisaugojimas yra geriau
sias tos Kgos gydymas. 

Antras dalykas kovojant su gir
tybe — reikia suprasti gyvenimo 
faktus, o jie kalbamu reikalu y-
ra Sekantieji: alkoholizmo liga y-

Šiandien alkoholiko gydymo 
pasekmes geriau yTa vertinti jo 
pajėgumu apsispręsti su darbu 
bei gyvenimu šeimoj ir visuome
nėj. Laikina alkoholiko suklupi-
ma-prieš stikliuką neatsilaikymą 
-nelaikykime gydymo nepasiseki
mu. Juk ir cukrinę ligą turintieji 
suklumpa dietoje. Niekas ne
laiko cukrinės ligos gydymo ne
reikalingu. Svarbiausias mūsų 
darbas gydant alkoholikus yra 
padėti savais darbais tokiam ligo
niui kovoti su gyvenimo sunke
nybėmis. Mums snaudžiant, daž
nai alkoholikus apkalbant, jiems 

ra chroniška, nuolat žmogų ly- sunkiose jų gyvenimo valandose 
dinti. Už tai trumpalaikis noo 
tos blogybės žmogaus išvadavi
mas yra priimtinas pasisekimas 
tokią negalę tvarkant Žinoma, 
kad yra labai pageidautina, kad 
mes iki tiek sužmoniškėtume, kad 
visai be svaigalų pajėgtume ap
sieiti -abstinentais taptume. Tik 
čia nesidarykime vėjo malūnais-
dar žmonėmis netapę negalvo 

vartojimo. 
Ta ip pat prašau jūsų patari-

! mo bei nuomonės dėl sekančių 
i simptomų, kurie taip pat pasi-
| reiškė tik šiame krašte. Kai pa-
Į lėkdavau į patalpas, daugumoj į 
sales subuvimo metu, m a n pra
dėdavo suktis galva, susimėtyda
vo pulsas-kas tai mane erzinda 

I vo. Galvodavau, kad nepakeliu 
j triukšmo bei žmonių susibūrimo, 
\ kas veikia į mano nervus. 

Paskutiniu laiku tai pradėjo 
reikštis stipriau, ypač pulso ne
normalumas momentui išsaukia 

tarė, prieš porą metų kreipiaus į I apsvaigimą ir net išbalinta. Pri-
Jūsų vedamą skyrių -"Kelias į puolamai išsikalbėjau su kitu as-
sveikata", prašydamas patarimo. į meniu, kuris pareiškė, kad tokius 
Kaip jau buvau rašęs, prieš de- p a t simptomus turi ir dėl to var-
vyniolika metų man atvažiavus j toja tokiose vietose tamsius aki-

Dėka šio skyriaus jau metai 
laiko galvos neskauda 

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS N0SI. 

KLAUSIMAS. Gerbiamas Dak-

bar perstiprių įvairiopų šviesų-
( Įs ike l ta j 6 psl.l 

DR. ARKA BAUUNAS 
AKTŲ. A U S Ų . NOSIES IR 

G E R K L E S LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2S5S Wcat afrii nr» »IĮ 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Jr 7—> v 
vak. šeštadieniais 10—1 vaL Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami au
si tartis. 

Oflaa teaafoaaa: PR 8-S229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5076 

nius. Pabandęs tai esu visai ra
mus ir reikiamoj iormoj. Prieš 

j šį kraštą, prasidėjo dideli gal 
vos skausmai, net vėmimą sukel 

rt,«!k™ »««ir,o «t;t>u.ir9c u ,n I d a m i - N o r s e s u negeriantis, bet I tai kreipiaus pora*kartų pas akių j 
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žmogau, n ^ ^ a m h g o n i u i j k a r t ą b u v Q p a d a r y t j t y r i m a i k ^ ^ e p p K K i r S a i , kartais 

nieko nerasta. j n e t užmerkęs akis juos matyda-
Jums patarus atkreipti dėmesį' vau. Daktaras liepė visa tai pa-

į skilvio rūgštingumą, buvo nus- i miršti, nes niek.) ypatingo nesą, į 

nepadėsi nei maldomis, nei keik 
smais -už tai i r liaukimės save ir 
artimą apgaudinėję. Kalbomis, 
maldomis ir darbams turi būti 
savo vieta ir laikas. Su alkoholiz
mu turime kovoti moksliškai t i
krai, moraliai teisingai ir žmo
gaus psichologijai atsakančiai. 
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Dr Ant. Rudoke kabinetą perėmė 
optometnstas 

DR. EDMUND L CIARA 
270d W. 51st Street 
Tel — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
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tat\1a, kad čia tikroji mano gai
vos skausmo priežastis. Negaliu 
vartoti citrininės rūgšties. Mano 
organizmas, matomai, prie jos 
nepriprato, o joje ieškodamas 

bet patarė nuo to naudoti tam
sius akinius. Saulėtose dienose 
naudoju, o patalpose taip atro
do, kad jie nebūtini. 

Tik dabar Įsitikinau, kad tam 
sveikatos septyniolika metu "pa- tikros elektros šviesos erzinan-
giriojau". Dėka Jūsų. šio Sveika-: čiai veikia i mane. Prašau Jūsų 
tos skyriaus, jau metai iaikn ne-! nuomonės, ar aš dėl to neapsi-
besikartoja galvos skausmai. (žiūrėjimo padariau širdžiai žalą, 
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Pelnogaudžių sąmokslas ir 

MORALINIO DUMBLO 
TVANAS 

Neseniai St. Louis mieste į-
vyko suvažiavimas atstovų są
jūdžio Piliečių už Padorią Spau 
dą ( Č e ž e n s for Deeent Lite
ra ture) . Suvažiavime dalyva
vęs "Chieago's American" dien 
raščio korespondentas rašo. 
kad vvkdamas i ten iis manė 
rasiąs susenusias oonias ir pra
žilusius vyrus, piktai žiūrin
čius i surinktus pornosrrafi-
jos pavyzdžius. Tačiau suva
žiavimas atrodė kitaip. Dau-
?umoie rado malonius, inteli
gentiškus, jaunimo gerove su
sirūpinusius asmenis. 

Suvažiavimo programa irei 
savo rimtumu buvo maloni 
staigmena. Be kitu čia paskai
ta laikė psichiatras dr. An-
chell. kuris išryškino vienat
vės sunkumus ir tah> pat pa
brėžė žalą, kuria gali atnešti 
perdaue ankstyvas susitikimas 
su sekso dalvkais ir porno^ra-
fiia. Suvažiavime seksualinio 
auklėiimo klausimais kalbėio 
vvras ir žmona WPlkes. Jie pa-
žvmėio. kad seksas, kada iis 
vpiškiasi tuose rėmuose, i ku
riuos ii vra jstačiusi religiia 
ir motervste. vra tvarkoie. Jie 
•^ažvmėio. kad tėvai ir mokv-
to-»ai nuolat teikia seksualini 
auklėjimą vaikams, ar jie to 
"ori. ar nenori, ir geriau būtų, 
kad tai būtų vvkdoma tiesio
giniai, tiksliai ir planingai. 

Suvažiavime tait> nat reikš
mingas buvo pareiškimas iš 
T,os Angeles a tvykus ios Bor 
Dornana, kuris atskleidė tą 
samoks^ . kurj vykdo masinio 
susidomeiimo. bendravimo prie 
monės, kaip filmai, televiziia 
ir panašiai. Jis pažymėjo, kad 
čia užkulisyje yra sąmokslas, 
ir tai ne komunistų, o kaoita-
Kšfin kurie ieško pelno iš to 
moralinio šlamšto. Prieš tuos 
pelnagaudžius ir buvo pasisa
kyta, išvardiiant net juos pa
vardėmis ir jų tarpe suminint 
ir nlačiau žinomų vardų. 

Nors paskutiniu metu šioje 
srityje jaučiamas žvmus pa-
bloeeiimas. tačiau Piliečių už 
padorią spaudą sąjūdis nėra 
nusivylęs įstatyminėmis prie
monėmis. Visų pirma norima 
paremti Dirkseno pasiūlyta i-
statyrno projektą kuriuo bū
tu suvaržvtas apeliacinis spren 
dimas federaciniuose teismuose 
bvlose dėl pornografinės me
džiagos. Yra ir besiimančių 
kitų priemonių. Sa9finaw mies
te motinos piketuoja kai ku
rias parduotuves, vaistines. 
kur platinama pornografinė 
medžaiga. Kai kur planuojami 
platesnio masto piketavimai. 

Šis reikalas tai nėra tik ko
kių praeito šimtmečio atsiliku
sių moralistų atodūsiai, o skau 
džios gyvenimo tikrovės padik
tuotas reikalas. Juk pačiame 
Chicagos mieste vieneriais me
tais net 589 mergaites turėjo 
pasitraukti iš mokyklos, nes 

RUSAI BIJO DVIEJŲ FRONTŲ 
Kinų divizijos, raketos ir pavojus Vladivostoku! 

jos jau laukė kūdikio. Chica-
goje turėjo būti įs teigtos spe
cialios mokyklos tokioms kū
dikio laukiančioms gimnazis
tėms, kad nesusi t rukdytų mok 
slas. Visas t oks nemoralumas 
spaudoje, filmuose, televizijoje 
blogai veikia j pačias šeimas 
ir turime susidurt i su liūdnu 
faktu, kad JAV-se y ra jau net 
apie 13.000.000 vaikų, kilusių 
iš sudužusių šeimų. A r reikia 
stebėtis, kad kyla nusikaltimų 
skaičius? Tik vieną mėnesį 
Cook apskrities ligoninėje pa
gimdė kūdikius ketur ios 13 
metų mergaitės, šešios 14 me
tu. 27-nios 16-kos metų i r net 
50 mergaičių 16 metų. Nei vie
na iš ių nebuvo ištekėjusi. Vie
na motinų susilaukė net de
vinto nelegalaus kūdikio vie
nos savaitės antradieni , o tos 
pačios savaitės penktadieni jos 
14 m. duktė susilaukė pirmojo 
nelegalaus kūdikio. 

Galima suprasti , kokį auk
lė iimą gauna tokie nauiasri-
miai. kuriu motinos pačios dar 
tebėra kūdikiai, be reikiamo 
nroFesmio nasiruošimo praev-
venimui ir be reikiamos para
mos. Vien Chicaoros mieste, vi
suomenė savo lėšomis tur i nuo 
M išlaikyti dausriau kain 60. 
000 tokių vaiku. Net 47 procen 
tai Chicagoie iš valdinio iždo 
išlaikomu vaikų yra nelegaliai 
gimusieji. 

Kas gi paruošia d^rva šito
kioms negerovėms, iei ne Dur-
vina soauda. pornografiniai fil 
mai. nemorali p r o g r a m a tele-
vizijoie? Žinoma, čia yra ir 
daueiau priežasčių, tač iau šios 
masinio naudojimo priemonės 
moralinio a t sparumo neturintį 
asmenį murkdo gfiyn į gyveni
mo dumblus, o ne t i r brandes
nio būdo jaunuolius i r paau
gusius veikia neieiamai gun
dančiais įtaigojimais. 

Dėl to visi tu r ime būti ak
tyvūs, kur t ik būna proga pa
reikšti protestą. Pasirodžius 
nemoraliam filmui t e a t r e rei
kia tėvams telefonais, laiškais 
"^otestuoti t ea t ro savininkam. 
Nemoralūs leidiniai tepaskati-
na reikšti p ro tes tus leidėjams. 
Tėvai turi savo va ikams paaiš
kinti, kad šie visi nemoralu
mai yra daugiausia išmialas 
pelnoeaudžių. kurie nori sau 
glemžti dolerius, visai nepai
sydami, kokios į takos tai tu
rės į jaunas sielas, kiek tie 
dalvkai žmonių pavers mora
liniais invab'dais. Tokie filmai 
turi susilaukti drąsesnio pro
testo ir boikoto. K u o mažiau 
juos žmonės lankys, tuo jaut
riau pelnogaudžiai pajus smū
gius per kišenę, o jie tam y r a 
jautresni. Pagal iau ir mūsų 
mokyklose, organizacijose to
mis temomis būtų labai nau
dingi dažnesni pasisakymai. 

i. P r . 

Incidentai prie Usurio upės j 
nėra naujas dalykas. Sovietų šal- Į 
tiniai neseniai paskelbė, kad per į 
paskutinius trejus metus Sovie-j 
tu Sąjungos — Kinijos pasienyje. 

BRONIUS KVIKLYS 

Priešrusiški filmai 

Priešrusiškai į 11 pagandai 
buvo per 2000 incidentų bei sie- J naudojamos ir Kinijos pasiunti
nes pažeidimų, nors Kinija jųjnybės. Taip Varšu.oje kinai ati-
priskaito tik 16. Gerai informuo-'darė savo pasiuntinybės duris 
t a s vok-ių"'DersSpieger* (UI. 17) Į lenkams ir, jiem^ susirinkus, pa-
be ko kita. pateikia i r tokių inci 
dentų prio Amūro upės vaizdą. 
Kiekvienos dienos rytą kinų sar
gybiniai išeidavo priešais rusų 
sargybas, nusileisdavo kelnes ir 
atsukę rodydavę rusams savo 

rodė filmą apie rusų įvykdytas 
lenkų kariškių žudynes Katyne 
II pasaulinio kar_ metu. Lenki
jos vyriausybė dė. :o pasiuntė Pe-

KOVA P R B AMERIKOS GYNYBA 
Kai susiduria svetimos Įtakos ir svetimi reikalai 

. . . „ . , . , . F A I L U S Ž K K I S 
rusu kariuomenėje tėra i,_ rrul. 
karių. Nėra abejones, kad karo Prezidento Johusono prade- dėliojęs kokiem metam, bet at-
atveju Kinija smarkiai prašoktų : t a ir dabar Nbcor.o norima įreng _ sakingi Amerikos mokslininkai 
rusus savo karių skaičiumi, ta-j ti apsigynimo ABM sistema, P jam pasakę, kad atidėliojimas 
ciau kariuomenės apginklavi- nors Nixonas ją ir modifikavo, 
mas rusų esąs geresnis. Tačiau į- teb t ra gyva "už" ir "prieš" pa-
vairių kraštų karinė žvalgyba y- j ;sisakančių žmonių lūpose, 
ra susekusi, kad š.m. pabaigoje! Kovo 4 d. Bostone M.LT. u-
kinai turėsią vidutinius raketi- į niversitete i r kai kur kitose vie

tose buvo organizuotas mokslinius įrengimus, kurie galėsią šau
dyti atominiais užtaisais. Dauge- nin^ų įr studentų protestas, kū
lis svarbių Rusijos pramonės een- j r į 0 rengėjai j j pavadino net 
trų būsią kinų raketų pažeidžia-) mokslininkų streiku. Vienas di-

kinui protesto Bota, Panašiu bū-Įmi. Kai kuriuos raketinius užtai- j (jžiųjų šio "s t re iko" organiza-
du Kinijos pasiur.-.mybėje Praho- sus kinai sėkmingai išbandę pas-j r o r i u DUVO įr v r a profesorius 

nuogus užpakalius... 2inia, kadije buvo rodoma- dokumentinis kutinėmis dienomis Vietname 
tokia panieka rusams nebuvusi 
maloni. Tačiau jie netrukus įsi
taisę Mao paveikslus. Ir kai tik 
kinai savo veiksmus pakartoda
vo, rusai priešais kinų užpaka
lius pastatydavę "didžiojo kinų 
vado" atvaizdus. Šios rūšies inci
dentai sustoję. Bet atsirasdavo ki
tokių. 

Rusai skelbia geltonąjį pavojų 

Po visos eilės kruvinų susišau
dymų ir mūšių Usurio saloje 
Maskva pradėjo šaukti pasauliui 
gresiantį "geltonąjį pavojų", nors 
ligi šiol tik apie "rasių lygybę" 
tekalbėjo. 

Pirmoje eilėje turėjo būti įti-
( kinti komunistiniai kraštai. Jie 

turėjo pripažinti rusų pranašu
mą prieš visiems gresiantį gali-

lilmas — rusų įvykdyta Čekoslo
vakijos okupacija. 

Usurio incidentai davė ki
nams progos dar labiau prieš ru
sus šaukti. Iškeliama jų kolo-
nialinė politika, nurodant, kad 
visi kraštai atsisakė nuo koloni-
alinės sistemos tuo tarpu Sibire 
rusai laiko carų g:• -bį."Šalin nau
juosius rusų caras", — šaukia ki
niečiai. Ta proga kiniečiai cituo
ja Karolio Marksu ir Fr. Engelso 
žodžius, kur saki ma, kad rusai 
pagrobę iš kinų didelę teritori
ją, kuri yra taip didelė, kaip 
Prancūzija ir Vokietija drauge 
sudėtos. Prie to dar prideda, kad 
ir Leninas 1919 m. paskelbė Ry
tų Sibirą Rusijos kolonialine sri
timi. Mao diplomatai pabrėžia, 
kad kom. Kinijai pavykę taikiu 

mą kiniečių viešpatavimą. Tuo būdu nustatyti sienas su Bur-
pačiu metu Pekinas demonstruo- ma, Nepaliu, Pakistanu, Mongo-
ja savo tautinę vienybę ne tik so-

j cialistiniam,bet ir kapitalistiniam 
pasauliui, drauge nepamiršda
mas pridėti, kad Rusija tesanti 
tik "popierinis tikgras". 

Rusų invazija į Čekoslovakiją 
smarkiai paveikė kinus. Jie tuo
jau likvidavo savo 'kultūrinę re
voliuciją", atstatė vienybę ir pra
dėjo reikštis užsienio politikos sri
tyje, savo veiklą pirmiausia nu
kreipdami prieš sovietus. Kinai 
kaltina rusus didžiuliu šoviniz-
mu, tautiniu egoizmu, imperia
lizmu, džiunglių teisės įvedima 
Ši propaganda labai v«ikianti 
komunistinius kraštus. Pekino 
radijas rusų užimtuose kraštuo
se labai noriai klausomas. Ta
čiau netrūksta ir diplomatinės 
veiklos. Mao gen. štabo viršinin
kas H u a n g Jung-Šeng nuvyko į 
Albaniją ir pažadėjo jai raketų. 
Pajutusi kinų spaudimą Rusijos 
kryptimi, Rumunija išdrįso ne
leisti savo teritorijoje Varšuvos 
pakto kraštų kariuomenės ma
nevrų. Jugoslavija nusiuntė į Pe
kiną savo prekybinę delegaciją. 

Pagaliau man preiške: 
— Nieko nebus, laušim sieną, 

žiūrėsim, kas ten su tavo tais vamz
džiais. 

— Kada tai bus? — apsidžiau
giau aš. 

— Už dviejų mėnesių, — 'nu
ramino'." 

lija ir Afganistanu, tik jokiu bū
du ne su Sovietų Sąjunga ir In
dija. 

Karinis kinų pasiruošimas 

Karinėje srityje kinai ne nuo 
šiandien ką tai ruošia. Amūro 
srityje laikomos 28 gerai paruoš
tos divizijos, kurios kiekvienu 

kare. 
Derasi su priešais 

Sovietų šaltiniai skleidžia apie 
Kiniją daug blogų žinių,. Pasak 
jų "kultūrinė revoliucija" kinus 
labai susilpninusi, privedusi 
prie anarchijos ir bado. Tačiau 
kiti šaltiniai nurodo, kad dabar
tiniai Kinijos valdovai, skelbda
mi savo pretenzijas Rusijai, kaip 
tik esą visos tautos, net naciona
listų kinų smarkiai remiami. 

Norėdami silpninti Kiniją, ru
sai remia jos priešus. Tuo reika
lu esą vedamos derybos su Japo
nija. Ne taip seniai Rusija parda
vė Indijai "Mig — 21" lėktuvų. 
Kaip tik Usurio incidento metu 
Sovietų krašto aps. ministeris 
maršalas Grečko lankėsi Indijos 
sostinėje. Kalbama, kad rusai 
pasiuntę savo atstovus net į For-
mozos salą, tartis su Tautinės 
Kinijos vadovais. 

Pastaruoju metu pastebėta, 

kad rusai labai bijo galimų dvie
jų frontų. Karą su kinais jie ves
tų tuo atveju, jeigu Vakarai 
jiems padėtų ar bent būtų neu
tralūs. Tačiau rusai žino, kad to-

iš M.I.T.. dr. Jerome Wiesner. 
M.I.T. auditorijoj buvo susirin
kę apie porą tūkstančių asme
nų: mokslininkų, barzdotų stu
dentų ir jvairių pašaliečių. Pa
grindinis kalbėtojas buvo nuo 
Hitlerio iš Vokietijos pabėgęs 
ir apsigyvenęs Amerikoje No-
bebo premijos laureatas už akių 
ir medicinos tyr imus dr. Geor
ge Wald. Nobelio premiją ga
vo už tuos tyrimus, kuriuos da
rė Amerikos karo laivyno ir 
aviacijos pinigais. Savo demon
stracinėj kalboj j is sakė. kad 
mokslininkai turį atsisakyti da
ryti bet kokius valdžios subsi
dijuojamus tyrimus. O pamir
šo, kad už tuos tyr imus jis ga
vo premiją, iš to gyveno ir pa
garsėjo. Wald pasmerkė ABM 
sistemą ir visą apsaugos pasi
rengimą, kaip niekam nereika
lingą. J o kalbos teks to buvo iš
spausdinti milijonai egzemplio
rių ir išplatinti. 

'-The Bostone Globė" laikraš
tyje pasisakė prieš Waldo kalbą 

momentu gali perkirsti rusų k i o k a r Q a t v e j u Vakarai vargiai 
transibirmį geležinkelį ir atski- i j a u b u t ų r a m Q s J a u d a b a r j i e 

skelbia turį žinių, kad esanti su-rti nuo Rusijos garsųjį Vladi
vostoko uostą, tuo pačiu atskirti 
pagrindines rusų jėgas ir palikti 
jas be svarbiausio Ramiojo van
denyno uosto. Šiame ruože rusai 
laiko tik pusę tiek divizijų. Prasi
dėjus Usurio incidentams, kini-
jos vadai įsakė savo reguliarios 
kariuomenės dydį pakelti ligi 5 
milijonų vyrų, tuo tarpu visoje 

kurta Pekino — Bonos ašis, nu
kreipta prieš sovietus, ir todėl ru
sai dėl galimo geltonojo pavo
jaus jau yra įspėję Bonną, Pary-
"Hų, Tokijo. 

Galimas Rusijos — Kinijos 
konfliktas jaudina rusų paverg
tas tautas ir satelitinius kraštus. 

ga įs būti nepataisoma klaida 
Amerikos gynybai ir Amerikos 
ateičiai. Prezidentas buvęs įti
kintas, kad jo pareiga rūpintis 
ir stiprinti Amerikos apsigyni
mą. 

Protestai prieš šią sistemą e-
są panašūs j vandenilio bombos 
priešininkų protestus. Pasisa
kydamas prieš vandenilio bom
bos tyr imus ir gaminimą dr. J . 
Robert Oppenht-imeris įrodinė
jo, kad tos bombos negalima 
pagamini . •- jeigu ir pasisektų 
pagaminti, tai labai daug kai
nuotų ir ji būtų vistiek neveiks
minga. Be to. ji sugriausianti 
pasaulio jėgos pusiausvyrą ir 
iššauksianti netikrumą. Oppen-
heimeris tada buvęs laikomas 
toje srityje didesniu autorite
tu negu d:-. Edvvard Teller. ku
ris yra dabar laikomas vande
nilio bombos tėvu Kai Telleris 
pagamino bombą, visi pamatė, 
kad Oppenheimerio argumentai 
buvo klaidingi ir nepagrįsti. Kai 
jis buvo paklaustas, kodėl j is 
buvo prieš po tai, kai jis jau 
prisipažino klydęs, jis a t sakė: 
aš nutariau, kad ji yra negali
ma, neveiksminga, nes aš to la
bai norėjau, kad jos nebūtų. Pa
našiai dabar darąs dr. Wiesner 
dėl ABM. 1950 m. dr. Wiesner 
buvo vadovas vadinamo "Lin
coln Project", kuriuo buvo pa
ruošta teorija ir technologija 
pirmosios Amerikos oro gyny-

kitas M.I.T. mechaninės inždne- i bos sistemos. Tada dr. Wiesne-
rijos profesorius Douglas P. A- j rio batas buvęs ant kitos ko
dams. J i s rašo t rumpai : prof. j jos. Oro pajėgų štabas priešinę-
Waldo pilnas puslapis melo, ne- sis jo planui, nes jiems pinigai 
sąmonės ir gėdos. Amerika per į buvę reikalingi aviacijai. Oro 
300 metų gynė laisvę. Mes ne- į pajėgų štabo viršininkas gen. 
galime leisti, kad mus ištiktų ' Hoyt Vandenberg net sakęs. 
Vengrijos. Čekoslovakijos. Ry- | kad tos sistemos įrengimas 
tų Vokietijos, Šiaurės Korėjos, 
Pietų Vietnamo i r daugelio ki
tų tautų likimas. Mes ir toliau 

remsime Pentagono darbus, ku- I vandonilio bombai. Ar dr. Wies-
rie y ra prieš baisųjį tironą, no- ; nerio kova nesanti panaši j Op

penheimerio kovą prieš H bom
ba? 

komunistų įtakoje. Dr. Oppen-
heimeris tada rėmęs dr. Wies-
nerį labiau, negu jis priešinęsis 

j Ginčijamos žemes (pažymėtos tamsiais brūkšniais ir rodyklėmis), dabar 
J. Žvilb. į rusų valdomos, dėl kurių vyksta smarkūs pasienio incidentai. 

rintį mus paladiot. 
Kovo 15 d. Bostono vyskupi

jos laikraštis "The Pilot" savo 
tos dienos vedamuoju be skru
pulų remia dr. WaJd vapalioji
mus. Senatoriai Kennedy. Ful-
bright ir eilė kitų irgi pasisa
ko prieš ABM sistemą. Prof. 
DuBridge ir eilė kitų garsių 
mokslininkų pritaria prezidento 
Nbcono kalbai ir nutarimui reng 
ti pataisytą ABM sistemą. O 
kovo 19 d. tame pačiame "The 
Boston Globė" laikraštyje ko-
lumnistas Joseph Alsop rašo il
gesnį straipsnį. Straipsnyje sa
ko, jog žinome prezidento Nbco
no nutarimą rengti ABM siste
mą. Jis neturįs kito oasirinki-

Pabaigoje Joseph Alsop r a š o : 
visi ekspertai apie sovietus val
džioje a r už jos visai nesutinka 
su dr. Wiesnerio įrodinėjimais. 
Būtų maždaug taip, jeigu Ame
rikos ambasadoriai Llewllyn 
Thompson ar Charles Bohlen 
pradėtų mokyti dr. Wiesnerį fi
zikos. Fizika esanti visiška ne
išmanėlė derybose su Sovietų 
Sąjungos vadais. 

— Californijoj kai kuri spau
da siūlo viešai skelbti tuos, ku
rie gyvena iš valdžios pašalpų, 
tada esą sumažėtų tokių pašal-

mo. Gal. esą. jis dar būtų ati- i pu gavėjų ir prašytojų skaičius. 

Spaudoj ir gyvenimą 

Rūkas ant vieškelio 
• 

STASIUS BODAVAS 

B anglų kalbos vertė Al. Baronas 

KAIP GYVENA MOKYTOJAI LIETUVOJ 17 

Vilniuje leidžiama "Tiesa" Nr. 491 dvma. 
I vasario 27 d. išspausdino tokio tu-1 Pagaliau pasirodo 

rinio mokytojos St. Niūniavaitės j (anksčiau aš juos mačiau dirban-
laiška: 

"Vienuolika metų gyvenu Nau
joje Akmenėje. Mokytojauju vakari
nėje vidurinėje mokykloje ir vado
vauju Kultūros rūmų dramos ra
teliui. 

Ačiū cemento gamyklai — Kos
monautų gatvėje gavau vieno kam
bario butą su visais patogumais ir 
buvau laiminga, kol neprasidėjo žie
mos šalčiai. 

Jau trečia žiema nešyla radiato
riai, ir aš vis laukiu, kad Įvyktų 
stebuklas. 

Kreipiuosi į <-emento gamyklos 
komunalinio skyriaus viršininką A. 
Eigirdą. 

— Draugas Eigirdai, padėkite 
man, sutvarkykite centrinį ap§il-

čius batsiuvių artelėje). Dabar 
jie, matyt, apšildymo specialistai. 
Pradeda krapštinėti, išleidžia van
deni, bet šilumos kaip nėr, taip nėr. 

— Meistrai, būkit žmonės. Guliu 
šaltame kabary. temperatūra jau 
antra savaitė, gelbėkit. 

— Nešildė ir nešildys, — išmin
tingai pareiškia vienas šaltkalvių. 

— Kodėl? —vos neverkiu aš. — 
juk turi būti kokia išeitis? 

Niekas man neišduoda "paslap
ties", kodėl mano bute nešyla ra
diatoriai... O tame pačiame name, 
to paties šaltkalvio bute šilta kaip 
pirtyje. 

"Meldžiuosi" aš visiems šaltkal
viams ir komunaliniam skyriui jau 
trečią žiemą. 

— Milda verda labai gerai, net popiežius ar Ame
rikos prezidentas negalėtų tokios sriubos atsisa-.yti. Ir 

•! dabar, v<^ kalbant apie Ameriką, be abejonės Amerikos 
šaltkalviai ^g/fa y r a R u s j j o s įtakoj. Aš tau Ui sakiau labai daug 

kartų. Vargšė Amerika, man tiesiog jos gaila. Ji yra 
kaip tas gailestingas žmogus, kuris rado kelyje -.ušalu-
sią gyvatę ir atšildė ją savo užantyje. Atsigavus; gyvatė 
įkando žmogui. Taip, Sovietų Rusija yra ta gyva "ė, kur-
rią atšildė amerikiečiai savo gera širdimi. 

Boleslavas valandėlę patylėjo, baigė sriubą ;r tada 
vėl pakėlė galvą. 

— Ačiū Vytautai. Sriuba buvo skanumynas. Bet at
versk kitą laikraščio puslapį. Ten yra straipsnis pie Is
paniją. Jie keikia Ispaniją visomis jėgomis, nes tai šian
dien yra madinga. Bet aš pykstu. T u žinai, aš pusiau 
esu ispanas ir lenkas. Rusija, Anglija, o ir Amerika ver
kia, kad šiandien Ispanijoj yra diktatūra. O, ma; o Die
ve, koks baisus skirtumas yra tarp Ispanijos ir Rusijos 
diktatūrų. Rusija nužudė ir tebežudo milijonus arba pa
vergia tautas. Bet šiandien Rusija yra sąjungit \u ge
riausia draugė. O ka Ispanija padarė? Ar ji užgobė ko
kias kitas tautas? Ne, ji nieko nepavergė. Ar j ; sunai
kino kaip Rusija milijonus Sibire a r koneentrac, os sto
vyklose? Ne. Ispanija nori tik apvalyti savo kiažtą nuo 

tarptautinių žulikų. Tai ir viskas, — pertraukė kalbą 
Boleslavas, tada atsiduso ir vėl tęsė: — ir žiūrėk, šian
dien yra politikų su kurmio akimis, kurie bučiuoja Stali
nui kojas. Ir aš sakau, Vytautai, vieną dieną tie politikai 
nulenks galvas prieš Ispaniją ir Vokietiją. Atsimink, ką 
sakau. 

— Aš manau, kad šiandien esi per daug susijaudi
nęs, mano pranaše, tai nėra naudinga tavo sveikatai. 

— Aš tai puikiai žinau, bet aš negaliu susivaldyti. 
Tie didieji, aš manau, tie tarptautiniai šarlatanai.. 

— O, tokie išsireiškimai. 
— Tai yra tiesa, nes jie yra akli arba, iš kitos pu

sės, jie kaip silpni paukščiai, užhipnotizuoti raudonos 
kobros. 

— Bet užtenka šiandien. Neužmiršk savo skalbinių. 
Man laikas namo. 

— Skalbiniai ne esminis dalykas. Vietoj savo skal
binių aš mieliau norėčiau išplauti tas purvinas galvas 
kur nors Londone ar Maskvoj. 

— O, nereikia jaudintis. 
— Ne, ne, aš nesu automatas. Aš jaučiu ir galvoju. 

Aš juk negaliu toleruoti tokin neteisingumo pasaulyje. 
— Gerai, pabaikime kalbą apie politika. Mes esa

me maži žmonės. Mažos tautos visada kaltos, tik didelės 
yra išmintingos ir teisingos. Taigi mes nesame pajėgūs 
pakeisti viso pasaulio. Ateik rytoj pas mus pietų ir taip 
pat atsinešk skalbinius, nes Milda pyks. Dabar jau einu. 

Boleslavas nieko neatsakė. Jis tik žvelgė pavargęs ir 
iŠKesrs. Tada jis paspaudė ranką Vytautui, kuris pasakė: 

— Iki pasimatymo. Pailsėk daugiau. 
Vytautas išėjo iŠ palėpes ir nulipo laiptais. Jis perėjo 

įstrižai didžiąją aikštę ir atsiminė stovyklos paštą. Tada 
užsuko į vkmą pastatą ir ten rado laišką nuo Charlot-
tė&. 

"Mielas Vytautai, kur gi tu dingai? Ar nesijauti 
sveikas? Gal jau užmiršai mus? Aš manau, kad oras 
ne toks blogas ir gali rasti kelią Gruenbergo link labai 
lengvai. 

Žiūrėk, Vytautai, aš turiu vieną rūpestį ir norėčiau, 
kad padėtum man jį išspręsti. Labai norėčiau tavo pata
rimo. Aš norėliau tave susitikti kaip galima greičiau. 

Aš manau, kad geriausia man paskambink telefo
nu. Mos surasime vieną ar kitą momentą susitikimui. 
Aš pageidaučiau susitikti kur nors mieste, nes mūsų na
muose, kaip žinai, yra per daug žmonių. 

Tarp kitko, pasiilgau tavęs. Ar tu tai jautei, ar ne
pasiilgai manęs? 

Taigi aš laukiu tavęs atsiliepiant greitai kaip gali
ma. Kaip sakiau, aš reikalinga tavo patarimo. 

— Mano geriausi sveikinimai jūsų mamai, seseriai 
ir vaikučiams. Taip pat ir ponui Fernandez. Jokių linkėji 
mij tau, nes aš esu truputį pikta — tu pamiršai mane. 
Tavo Chariottė". 

Nė minutės nelaukęs Vytautas išėjo iš stovyklos ir 
paskuko į gatvę, ieškodamas telefono. 

Tirštas rūkas slinko nuo kalnų žemyn. 
Oras kvepėjo vėlv\u rudeniu. 
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Vytautas ir Charlotte susitarė susitikti vienoje mies
to kavinių. Jis nutarė ją pasitikti netoli Gruenber
go. todėl išėjo daug anksčiau negu reikia ir pasuko kai- , 
molio link. 

Naktį prieš tai pirmasis sniegas pasirodė, kaip bal
to šilko padangalas. Visos gatvės, keliai, šaligatviai da
bar švietė lyg veidrodis. \ 

(Bus daugiau), 



KANADOS ŽINIOS KNYGŲ IŠPARDAVIMO M£NUO 
K N Y G Ų I Š P A R D A V I M A S 

š. M. KOVO 3 — BALANDŽIO 3 IMTINAI Sauk Ste. Marie, Ont 
ANKSTYVAS PAVASARIS 

| «KELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalo
moms Šventėms, prel. Dr. Peliksas Bartkus. Viršeli* 
oail. T. Valius Išleido knmaculata Press. Putnam, 

j "onn., 1957 m 150 pusi $2.00 
I ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, Kun. K. Matulaitis. MIC. Ma-

Kaip iš sąrašo matysite, knygų kainos yra labai sumažintos ! r i j o n ų Vienuolija Amerikoje 1949 m. 714 pusi $3.00 
Šiais metais vasario mėnuo bu
v o nepaprastai gražus. Oro biu
ro žiniomis niekada nebuvo tiek 
daug saulėtų dienų, kaip šių me 
tų vasario mėn. Pasnigo tik po
rą kartų. Kovo mėnuo irgi yra 
saulėtas ir šiltas. Sniegas bai
g ia tirpti. Įsaulėje jau pradėjo 
žydėti viena kita gėlelė. Paukš
teliai maloniai čiulba ir pradė
jo sukti lizdus jau vasario pa
baigoje. 

REKOLEKCIJOS 

Mūsų tautiečiams rekolekci
jas šiais metais praves koloni
jos kapelionas kuri. Aug. Sabas 
kovo 2 9 - 3 0 dienomis šio mies
to katedroje. Velykų dieną mi
š ios lietuvių kalba irgi bus lai
komos katedroje 1:15 vai. p. p. 

TRUMPAI 

— Jonas ir Juozas Sendžikai 
laimingai grįžo iš Šveicarijos. 
Jonas buvo nuvykęs sveikatos 
pataisyti. Tikrai jaučiasi svei
kesnis. 

— Vladė Trakinskienė grįžo 
iš ligoninės ir gydosi namuose. 

— Mūsą kolonijos kapelionas 
lanko šio miesto tautiečius; pir
moje vietoje ligonius. Tarp ki
t ų aplankė ponus Druskius, ku
rių sūnus Aleksandras jau ge
rai jaučiasi po lengvos operaci
jos. Ponia Druskienė yra iš Su
valkų trikampio. Didelė patrio
tė, gražiai kalba lietuviškai ir 
turi pasipuošus savo butą įdo
miais l ietuviškais audiniais. Ko
v o 18 d. susi laukė antro sūnaus 
Stasio Vytauto . Geriausių lin
kėjimų laimingiems tėvams. 

— Viktorija švarl iene su duk
rele Kristina išvyko atostogų 
j Floridą. 

— Valės Girdzevioienes moti
nai mirus Lietuvoje už jos vėlę 
buvo at laikytos šv. Mišios ka
tedros bažnyčioje. 

— Marijona Skaržinskienė 
vėl sugrįžo į mūsų miestelį. Ap
sigyveno pas sūnų Vytą. K. 

MŪSŲ kolonijose 
Kenosha-Racine, Wisc. 

L I E T U V I Ų F O N D A S 
J U S KVIEČIA 

Malonūs apylinkės tautiečiai. 
Lietuvių fondas jus kviečia į 
gražų vakarą balandžio 19 d. 
7 vai. vak. Danų salėj. Keno-
shoj , Wis. Balius bus su meni
ne programa ir šokiais. Meninę 
programą išpildys moterų kvar
tetas, kuris duos dar nematytą 
apylinkės lietuviams programą. 
Šokiams gros R. Zicarelli muzi
ka. Prie stalų v ietas ir bilietus 
prašoma užsisakyti iš anksto 
pas šiuos asmenis: Kenoshoj 
pas St. Pociulį. St. Valaitį, St . 
Milašių. M. Vadeikienę. B. L. 
Jušką. Racine: pas VI. Vilciną. 
L . Pliūrą. VVaukegane pas Pr. 
Kružiką. Rengėjai visiems užtik 
rina jaukų ir smagų vakarą. 

B. Juška 

Wauk egan, Illinois 
RELIGINIS KONCERTAS 

Kovo 3 0 d.. Verbų sekmadie
nį, įvyks religinis koncertas Šv. 
Baltramiejaus bažnyčioje. 3 vai. 
p. p. Parapijos choras, vad. va r 
gonim'nko N. Kulio, išpildys re
liginių kūrinių. Racine. Wjs., 
Šv. Kazimiero pa r. choras, vad. 
muziko J. Grimskin. taip pat da
lyvaus š iame koncerte. Tikime. 
kad gavėnios metu visi gausiai 
dalyvaus. K . 

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 557- taksų 

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

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

TIKYBINIAI RASTAI 

$1.50 

$2.25 

$0.75 

$450 

$0.20 

$1.50 

P A D E D A FORMOZOS 
JAUNIMUI 

Australijos katalikų jaunimas 
gavėnios metu nutarė savano
riškai ats isakyti pasilinksmini
mų, kino lankymų ir kitų maio-
numų ir taip sutaupytas lėšas 
skirti vargstančiam jaunimui 
Formozos saloje padėti. 

Buvo Dabar 
ANGELAI, Frederick von Lama, 1950. Chicago, 111. 

50 pusi $0.50 $0.35 
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO - MATULEVI

ČIAUS UŽRAŠAI. Tėvų Marijonų leidinys, 1953 m. 
220 pusi. Kietais viršeliais. $2.50 $1.90 

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

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

DIEVAS IR ŽMOGUS. PreL Dr. P. Bartkus, kan. Dr. P. 
Aleksa, Išleido Prel. K. Vasys, Roma, 1953 m. Di 
delio fotmato, 518 pusi $5.00 $3.75 

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

ENCIKLIKA, Popiežiaus Leono XIII, Humanum Genus. 
Apie masonus. Išvertė ir išleido K. A. S. 1959 m. $0-50 $0.35 

ESU KELEIVIS. Jonas Paskutinis. Tremtinio religinės 
mintys. 85 psl $1.00 $0.75 

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

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

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

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

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

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

IŠGANYMO KELIAS - Filiotėja. šv. Pranciškaus Salezas. 
Naują laidą paruošė kun. dr. K. A. Matulaitis. MIC, 
336 psl $3.50 2.60 

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

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

KUNIGAS DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE. M. 
Krupavičius. Knyga tinka kunigams vienuoliams ir 
pasauliečiams, norintiems susipažinti su kunigo 
pareigomis h- jo uždaviniais bei pasauliečių parei
gomis kunigo atžvilgiu. L. K. Klubo leidinys 1961, m. 
720 psl Kaina $7.00 $350 

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

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

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

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

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

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Kun. J. Vaiš
nora, MIC. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
leidinys, Roma, 1958 m. Didesnio formato. 445 pusi. 
Knyga yra padalinta j 2 dalis. I-je dalyje: Litur
ginis Marijos garbinimas. Bendruomeninis Marijos 
garbinimas ir Liaudies pamaldumas į Mariją. H-oje 
dalyje: Marijos Vardo bažnyčios. Stebuklingieji Ma
rijos paveikslai ir Marijos šventovės Lietuvoje, ku
rių vra paduota net 52 vietovės $5 00 $3.00 

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

MEILES UGNIS. Kun. dr. K. A". Matulaitis. MIC. Spau-
iė "Draugo' spaustuvė 1961 m. 360 pusi $4.00 $3.00 

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

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. 
Knvvos Klubo leidinvs. 1957 m., 117 pusi $1.30 $1.00 

MOTINA IK MOKYTOJA, šv. Tėvas Jonas X X m En
ciklika ("Mater et Magistrą"), ši enciklika apie so
cialinio klausimo pažangą krikščioniško mokslo švie
soje. L. K. Klubo leidinvs 1962 m. 114 pusi $1.50 $1.10 

PASISEKIMO PASLAPTIS. Dom. J. B. Chautard, O.C.R 
Knygelė turi dar ir antrą pavadinimą — Melskis ir 
apaštalauk. Iš prancūzų kalbos išvertė Kauno Met
ropolijos Kunigų Seminarijos Maldos Apaštalavimo 
Būrelis. 1938 m. 186 pusi. Minkštais viršeliais $0.50 $0.40 

PAŽVELKIME I MARIJĄ. Prel. Dr. F. Bartkus. Lietuvių 
Saleziečių leidinys. Roma. 1954 m. 260 pusi., kie
tais viršeliais. Kaina $2.00 $1.50 

POPIEŽIAUS ENCIKLIKOS. 1949 metais. Lux leidinys. 
632 pusi. Minkštais viršeliais $3-50 $2.65 
Kietais viršeliais $4.00 $3.00 

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ, Prel. P. 
M. Juras, 1927 m., 112 pusi $ 1 0 0 $0.75 

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

SAULES GIESME. Antanas Maceina, šventasis Pran
ciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauk
lys. Išleido prel. Pr. M Juras. 1954 m. 454 pusi. 
Kietais viršel. ir aplanku Telesf. Valiaus. Laimėjęs 
1952 m "Aidų" mokslo premija Kiet. virš $5 00 $3 75 
Minkštais viršeliais $3.00 $2 25 

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

ŠVENTOJI AUKA. fotogr. Alg. Kezys. S.J. Maldų vertė
jas Br. Markaitis. S.J $6.00 

ŠVENTOJI VALANDA nakties adoracijai namuose. Pa
ruošė Kun. .\iateo Crawley-Boevey. Verte M. Pu-
lauskas. MIC Išleido Tėvai Marijonai, Chicago. M., 
1958 m. 63 pusi $0.25 

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

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

VERKIANTI DIEVO MOTINA SIRAKŪZUOSE, Kan. 
Dr. O. Musumeci. vertė M. Pulauskas, MIC. 1957 m. 
108 pusi $2.00 $150 

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

TAUTOS PRAEITIS. Redaktorius J. Dainauskafl. ktortfos 
ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. 1964 m. 
Tomas H 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 B, knyga 2 (6). minkšt virš 244 pusi $5.00 $375 

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. 0 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 pusi. {Laisvę fondas, 1964 m e t 
Kieti viršeliai ir aplankas $5-50 $4.13 

ISTORIJA, FILOSOFIJA. MOKSLAI 

Buvo Dabar 

$6.00 $4.50 

$2.65 

$12.00 $9.00 

$2.50 $1.90 

$0.95 

$3.75 

$0.75 

$1.50 

$0.75 

$5.00 $3.75 

ANGLŲ-LIETUVIU KALBOS ŽODYNAS. V. Baravykas 
583 pusi 

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

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

DABARTIES SUTEMOSE. Br. Zumeris. Žvilgsnis į da
barties laikotarpį krikščionybės šviesoje. 187 psl 

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

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

KELIONE PO EUROPĄ. Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928 m. 
18 pusL $ 1 0 0 

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

KOMUNIZMO PAGRINDAI. J. Venckus, S. J., "Laiko" 
leidinys. Buenos Aires, Argentinoje. 1954 met.. 152 
pusi. $1-00 

KOVOS METAI DEL SAVOSIOS SPAUDOS, Redagavo 
Kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, Petras Jonikas, Juo
zas Švaistas Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenės Cni-
cagos Apyg. leidinys. Išleista talkininkaujant Liet. 
Knygos KI»bui Autoriai: K. J. Avižonis, kun. V. J. 
Bagdanavičins, 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. 

KULTŪRINĖS GELMES PASAKOSE, V. Bagdanavičius. 
Tautosakinė - teologinė studija. I d.. 262 psl $3.00 

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

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

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

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA, M. Krupavičius. Saleziečių 
leidinys 1959 m. 140 pusi. Turinyje: Bendras žvilgs
nis į išeiviją; Politinė išeivija; Išeivijos klystkeliai; 
Išeivijos tikslai ir uždaviniai; Išeivija ir 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. Cia yra aprašytas 
jos asmeniškas gyvenimas ir jos profesinė veikla 
kaip gydytojos ir profesorės. Išleista 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 $3.50 

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

MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS. P Maldei-
kis. Atspaudas iš L K. M Akademijos Metraščio II to
mo 1966. 142 pusi . minkšti viršeliai $2 50 

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

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

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

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

PANEVĖŽYS Redagavo Juozas Masilionis ir redakc. ko
misija. Monografija išleido Panevėžiečių Klubas, tal
kininke: ;ant Liet. Knygos Klubui. Knygoje daug 
įdomių ir-ografinių ir istorinių žinių apie miestą ir 
plačiąsias apylinkes. Gausiai iliustruota. 432 pusi., 
minkšt. virš $6.50 

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

GROŽINIAI RASTAI 

Buvo Dabar 

$2.25 

$2.65 

$4 50 

$6.40 

$1.50 

$2.50 $1.90 

$2.65 

$2.25 

$190 

$2.65 

$1.90 

$3.75 

$1.00 

$4.90 

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

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Mykolaitis Putinas. 3-jų dalių ro
manas vienoje knygoje. Kieti viršeliai $600 

AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vi
lainis. Nemuno leidinys, 1953 m. 166 psl $2-00 

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

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

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

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

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

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

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

AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS. Ieva Simonaityte, 
S-čias leidinys. Baltija, Toronto, Ont, Canada.1952 
m 432 pusi. $3.50 

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

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

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

DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas. A. 
Baronas, 1952 m. Chicago. 111.. 260 pusL $1.25 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Kalvaitytė - Karvelienė. 
Autobiografiniai atsiminimai, n d., 207 psl $250 

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

ĮLŪŽE TTLTAL Pranas Naujokaitis. Romanas. "Nidos", 
klubo leidinys, 1961 m. Minkšti viršeliai. 194 psl. $250 

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

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

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

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

KAIMIEČIAI — Vasara, IV tomas. Vertė F. Neveravi-
čius, 392 pusL Išleido "Nemunas" $350 

KALNŲ GIESME, Vacys Kavaliūnas, "Draugo" 12-jo 
konkurso premijuotas romanas. Liet. Knygos Klubo 
leidinys 1963. 201 pusi $2*50 

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

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

KOLOMBĄ, romanas, Prosper Merimee. Vertė Ant. Va
liukėnas, Terros leidinys. 1953 m. 221 pusi. . $2 25 

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

LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikus. Romanas 1954 
m. 242 pusi ' «.« « 

LIEPTAI IR BEDUGNES. Aloyzas Baronas.' "Draugo" 
premijuotas romanas 1962 m. 297 ousl u n n 

LIETUVIŲT BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA Redagavo 
Bernardas 3razdžionis. i dalis. 49 autorių kūriniai 
Liet Knygos Klubo leidinvs. 607 nusl 19«;7 m *7on «<?•; 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. H Sl isV 

$0.95 

RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE. Alf šeš-
plaukis .v.spaudas iš K. M. Akademijos Metraščio 
IU t. 133-291 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
riodine žurnalas. 1963 m. baigtas leisti I tomas. 
Tomą -udirančios knygos: 1, 2. 3 ir4, nėra įriš
tos j viena knygą. I tomo knygos sudaro 659 psl. 
minkš* viršeliai $10.00 $7.50 
Atskirn< •cnygcj $3.00 $2.25 

$0.75 

$4.50 

$1.50 

$3.00 

$2.80 

$2.25 

$3.00 

$0.75 

$0.95 

$150 

$2.65 

$1.70 

$L50 

$L96 

$0.95 
$150 

$1.50 

$0.75 

$1.50 

$2.25 

$L50 

$l-3f 

$L30 

$1.90 
' * 

$2,65 

$1.90 

$e.y 
$1.90 

$150 

$2^5 

$2.25 

$2.65 

$2,65 

$190 
$0.95 
$L90 

$3.75 

$1-70 

$2.80 

$1.90 

$2.25 

Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos autorių kūriniai. 
lietuv. Kn. Klubo leidinys 1965. 700 pusi, kiti virš $10 00 «750 

UETUVTŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J Aistis 
v A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų ku
rinių. 110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai 

LIKIMO ŽAISMAS. Henrikas Lukaševičius. Romanas. 
L. Knygos Klubo leidinys. 1953 m. 232 uusl M U *1 «0 

LUKŠIUJAI, Antanas Giedrius. Tai autoriaus' gtetn^ 
jo kaimo istorija. Cia sunku atskirti, kur baigia- < > 
si realybė ir prasideda pasaka. 231 psl $2450 $ U 0 

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. . . M Q Q $2^5 
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LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis, Terros leidinys. 
1954 m. 180 pusi $2.50 

MARUOS 2EM£, lietuvių poetų Marijos eilių vainikas. 
Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Mariją. 
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršeliai, 63 pusi 
1959 m. $ 1 Qo 

MARTYNAS FEERRO, autoriu s Jose Hernandez, išvertė 
Antanas Vilutis. š i populiari didžiojo argentiniečio 
epiko poema yra išversta į keletą Europos kalbų. 
Cia tos poemos 1 dal. ir yra vertimas į lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, "Laiko" spaustuvėje, 
1958 m. 82 pusi $1.50 

MEILĖ TRIKAMPY. Renė Rasa. Romane vaizdžiai pie
šiamas surizgęs dviejų šeimų gyvenimas, staigiais 
netikėtumais ir jausmais, tai vėl lygus, kaip upelio 
vanduo, 219 psl. $3.00 

MĖLYNA SUKNELĖ, Bronius Daubaras, išleido Daino
ra Daunoraite. Londonas, 1954 m. 154 pusi. $1.50 

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

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

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

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

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

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

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

NUO IMSRĖS IKI ORINOKO, misijonieriaus įspūdžiai, 
kelionės, pergyvenimai įvah-uiuose pasaulio kraštuo
se, kun. Ant. Sabaliauskas, II iuustruota laida. Kiet. 
viršeliais $2.00 

NUSIDĖJĖLĖ. Karolė Pažėraitė, apysaka, Q Laida, «*-
leido Australrios Lietuvis, 1952 m 

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ. 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. 
It-ras tomas 256 pusi. 
m-čias tomas 300 pusi 

ORA 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 1953 m., 198 pusi. $2.00 

PASLĖPTA ŽAIZDA. P. Orintaitė. Jaunamartės Takas. 
Romanas. Nemuno II leidimas 1955 m., 180 pusi. . . $2.00 

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. $2.50 
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THE THIRD WOMAN, Baronas, A (AMnas> Vertu*** 
iš lietuvių kalbos. Trečioji Moteris'. A iwv«i abw» 
a mother and wifes love. 169 psl $5 00 

TOMAS NIPERNADIS. Augusi Gailit, vertė H K.. T-r 
ro>. leidinys, 1952 m. 315 pusi $2.50 

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

TRYS 20D2IAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas 
švaistas, Chicago. 1958 m., 178 pusi $2.00 

l'Pfi TEKA VINGIAIS. Vytautas Volertas. Romanas. 
Liet. Knygos klubo leidinys, 1963. Minkšti viršeliai. 
332 pusi 

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

\5Z SPYGLIUOTŲ VIELŲ. A. Gervydas. 1950, 'Draugo" 
spauda. 219 pusi $2.25 

UŽUOVĖJA, romanas, Marius Katiliškis. Terros leidir.vs. 
1952 m. 367 pusi $3.50 

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

VARGDIENIAI, Victor Hugo, verte Pranas Povilaitis 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. I tomas, 1956 
ia... 382 pusi $3.50 

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

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

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

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

VEIDU PRIE ŽEMĖS. Kotryna Grigaitytė. Novelės. 
L. K. Klubo leidinys 1962 m Minkšti virš., 205 psL $2.00 

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

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, romanas, n dalis. A. Vienuolis. 
Terros leidinys. 1957 m., 333 pusi. $3.00 

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

ŽEMAITIS NEPRAŽUS, Balys Sruoga, Terros leidinys, 
1954 m.. 206 pusi $250 

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje, 
A. Vilainis, 1952 m., Chicago, 111., 132 pusL $1.50 

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

ŽEMĖ DEGA. karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. II tomas, 410 pusi. $450 

$3.75 

$1.90 

$0.75 

$1.50 

Į UISKA1 "DRAUGUI" 

Del Alytaus gimnazijos 

1 to Volerto rašiny} "Vėl vienu? gim-
1 na7i)os jubiliejus vra k*u kurių ne-
I tikslumu. 

ties metų sukaktis — rašo V V, 
Tarp M t ko įb pažymi, kad SH jud
riu D?ūkijos jaunimo mokėsi, Čiur-

Ateinantj vėlyvą rudenį (Padėkos, lionio. Kipro Petrausko, Krėves, 
dienus savaitgaly, lapkričio 28 ir 29 
dienomis Chicagoje) bus prisiminta 

Š. m. "Draugo" Nr. 56 Vytau- Alytaus gimnazijos penkiasdesim-

> 

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

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

PIETŲ KRY2IAUŠ 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 uašvtojais. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 
480 pusi $4.50 $3.00 

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J. Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala. Dubinelis, 
Pasitikėjimas, Tėviškė Pirmasis rūpestis. Armoni
kėlė, žmogus ir šuo. Draugai, Krikštynos, Paminklas. 
Tavo rankos švarios. Pabėgėliai. Žali velniukai h* Pa
saulio dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas dail. Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Klubo 
leidinys. 1951 m. 214 pusi $2.00 $1.50 

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

PLAUK. MANO LAIVELI. Petras Sagatas. EHėraš 
čiai. 1962 m. Minkšti virš.. Į l ipusi . $2.00 $1.50 

POPIEŽIAUS CELESTLNO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. G. 
Papini, vertė dr. P. Mačiulis, 216 pusi. Išleido Liet. 
Knygos Klubas. 1953 m. $2.00 $1.50 

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

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

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

SAPNŲ PĖDOMIS. V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M. 
Morkūnas 1953 m. 64 pusi $1-00 $0.75 

SAULES LAIKRODŽIAI. Poezija Henrikas Nagys, 80 
pusi. 1952 m. Išleido Liet. Knygos Klubas $1-00 $0.75 

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

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

SUTEMOS. J. Narūne Dienoraštiniai posmai. 49 psl $1.50 $1.15 
ŠEKSPYRO SONETAI vertė Alf Tyruolis $3.00 $2 25 
ŠERKŠNO SIDABRAS. Mykolas Vaitkus. Poezija Lietu

viškos knygos klubo leidinys. 1965 m. Minkšti virš., 
86 pusi $1-50 $1.10 

ŠULINYS SODYBOJE. Petronėlė Orintaitė. Lvrika.iliust-
racijos M. Sileikio. 1950 m., 96 pusi. $1.50 $4.00 

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

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

SVENTADNIENIS UŽ MIESTO. Marius Katiliškis. Nove
lės. Terros leidinys 1963. Kieti virš. 355 pusi. $5.00 $375 

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūnas. 3-jų dalių 
romanas iŠ bolševikų okupacijos, išleido autorius, 
Chicagoje, 1953 m.. 293 pusi $3.00 $2.25 

TEBŪNA TARTUM PASAKOJ, Liūne Sutema, Poezija. 
Terros leidinys. 1955 m.. 34 eilėraščiai. 54 pusi $1.00 $0.75 

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

; 

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

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

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

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA 
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Buvo 
ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLETVYS. Algirdas 

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

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

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

BALTOSIOS PELYTĖS KELIONE Į MĖNULĮ. D Bindo-
kienė. Pasakos vaikams. 58 pusi $1.50 $1.00 

BIRUTĖS RYTAS. J. Narūne $0 95 $0 75 
BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. C4-

vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys. 
1356 m., 170 pusi $3.00 $2.25 

DEVYNLABROLĖ. Lietuvių liaudies pasaka. 16 pusi. . . $050 $0 40 
DVYNUKES, N. Butkienė, apysakaitės vaikams. J. Kar

velis. 1956 m. Didelio formato, 34 pust $L00 $0.75 
GULBĖ KARALIAUS PATI. Liaudies pasaka. J.A.V. 

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

JAUNIEJI DAIGELLAI. J. Narūne. Knyga skiriama vai
kams. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1960 $1.30 $1.00 

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

LEKUCIO ATSIMINIMAI. A. Giedrius. Pasakojimai ma
žiems. Išleido J. Karvelis 1951 m. 136 pusi. Kieti virš. $2.50 $130 

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos j šiuos skyrius: Gyvulinės pasa
kos — 5; Stebuklingosios pasakos — 30; Novelines 
pasakos — 5; Realistinės pasakos — 5; Jumoristi
nės pasakos — 5. Gražios dail. A. Vaičaičio iliustra
cijos. Viršelis dail. P. Augiaus. Knyga, kuri patiks ir 
mažiems ir dideliems. Sudarė Dr. Jonas Balys. Iš-
do Liet Knygos Klubas, 1951 m., 230 pusi. $2.50 $130 

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

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liudas Dovydėnas. Eiustr. 
Vyt. Igno. įdomūs vasaros nuotykių prisiminimai. 
Terros leidinys. 1955 m., 168 pusi $2.00 $150 

NEKLAUŽADOS, Stasys Džiugas. Eiliuota pasaka ma
žiesiems. VI. Stančikaitės spalvotos iliustracijos. Di
desnio formato. 25 pusi. Kieti spalvoti viršeliai S a 
leziečiu leidinys. 1958 m. $2.00 $1.50 

OI, NEVERK NERINGA. Litą Lanka. Eilėraščiai vai
kams, 76 psl $1.25 $035 

SNAIGIŲ KARALAITĖ, J Narūne. Kalėdų pasaka 
v&iksuros %\ 00 $0 T5 

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

TRYS SAKALAI. Alfonsas Vambutas, Pasakos ir pa
davimai. Liet Mokytojų S-gos Amerikoje 1957 m. 
premijuotas veikalas. L. K Klubo leidinys 1962 m., 
minkšti virš., 186 pusi. $2.00 $1.50 

UKĖE — WAGŪU, Ant. Colbachini, SDB. Perrašė Pra
nas Gavėnas. Istorinė apysaka. Saleziečių leidinys. 
1957 m.. 216 psl., iliustruota; spalvota; kieti virš. $2.00 $15C 

VILIGAILE, legenda. Petronėlė Orintaitė. Iliustruota P. 
Augiaus, 1951 m., 46 pusi. $1.20 $040 

KNYGŲ IŠPARDAVIMO MĖNUO 
[VAIRŪS LEIDINIAI 

ALBUMAS PORTFOLIO 65. Aig. Kezys. S.J $2.00 
ALBUMAS PHOTOGRAPHS. Algimantas Kezys, S.J. . $3.95 
ALBUMAS, PORTFOLIO. Alg. Kezys. S.J $3.00 
ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Dan Kuraitis. Įdo

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

ATSIMINIMAI. Vysk. P. Bučio, red. J. Vaišnora, I dal. — 
pasiruošimas darbui. 320 psl $3.50 
II dal. — darbo baruose. 284 psl $3.50 

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

J. B. Končius Atspausta Draugo spaust. 1966 m., 
404 psl. Kietais viršeliais $6.00 
Minkštais viršeliais $5.00 

BAISUSIS BIRŽELIS. Pranas J. Nauroiestiškis. 3 dramos 
veika-lai: Baisusis birželis. Varpinė ir šiaurės pa
švaistė Immaculata Press. 1965. Minkšti viršeliai, 
238 pusi $3.50 

BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai. 
1S51 m. išleido J. Bachunas, 128 pusi $150 

DIAGNOZĖ, Anatolijus Kairys, trijų veiksmų komedija. 
IS PASKENDUSIO PASAULIO Br. Raila. Straipsniai. 

apvbraižos. kritika, kronikos. 430 pusi $500 
150 psl $100 

JUSTINAS TUMĖNAS. Redagavo ir išleido Dr. Vanda 
Tumėnas-Mingilaitė. V. D. universiteto profesorė. 
Jubiliejinis leidinvs. Atspausta 1959 m. M. Morkūno, 
174 pusi. . ". $1-50 

KĄ IR KAIP RAŠYTI J LAIKRAŠTĮ. Dr J Prunskis. 
1950. "Draugas". 46 pusi $0 20 

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

KISENTNLS LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR ANGLIŠ
KAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNĖLIS Nurodomas žo
džių tarimas Patogus nešioti kišenėje Minkšti kalen-
koro viršeliai 221 pusi Kaina $2 00 $1.50 

LAISVES MEDIS. Anatolijus Kairys, 4-rių veiksmų is
torinė drama. "Nemuno leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.00 $0.75 

LIETUVA EUROPOS NUGALĖTOJA. Alg. Gustaitis. Iš
leido "Lietuvių Dienos" 1961 m. 80 iliustr., 38 pusi. $2.50 $1.90 

UETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS, Vilius Peterai-
tis. n laida. Liet. Knygos Klubas, 1960 $7.00 

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

L1THUANIAN SELF TAUGHT, by M. Variakojytė-In-
kenienė. Labai gera knyga padovanoti tiems, kurie 
mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir lietuviškai. 
146 pusi $1 25 

t LITHUANIA AND WORLD WAR H, Prof. Kazys Pakš
tas. Lietuvių Kultūros Instituto leidinys. 1947 m. 
80 pusi $050 

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

KUN. NAVICKAS, kun. dr. Kazimieras Urbanavičius. 
1943. Marijonų leidinys, 129 pusi $100 

OUTLINE HISTORY OF LTTHUANIAN LITERATURE 
by A. Vaiėhilaitis. 1942. Chicago. 54 pusi $0.50 

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

RUSSIAS ATTTUDE TOWARD UNION WITH ROME 
Redagavo ir išleido kun. J. B. Koncevičius. M. A. 
S. T. D. Autoriaus smulkiai ir kruopščiai sulinkta 
medžiaga apie Rusijos ir Romos santykius nuo se
novės iki mūsų Taikų. 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-
siminimai: Juliaus Butėno. Mečiaus Mackevičiaus, 
Kazio Škirpos, Andriaus Valucko, Birutės Novickie-
nės. Jono Kardelio. Antano Novickio, Liudo Šmulkš
čio. Jono Bildušo. Juozo Audėno. Juozo Mikuckio. 
Didelio formato, kietais viršeliais. 1954 m. 344 psl. $5.00 
Minkštais viršeliais $3.00 

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

SIAUBINGOS DIENOS. J. Kapačinskas. Atsiminimai 
1944-50 ra.. 273 psl $3.00 

THE BOOK OF OUR PILIGRIMAGE, by Adam Micke-
wicz, translated by J. K Tautmyla, printed in Chi
cago, 1950, 63 pages $0-75 

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

THE PAST FTFTY YEARS. By Paul Gabris. Tai istori
niai Tėvų Marijonų kongregacijos bruožai, įsisteigimo 
ir veiklos 50 m. laikotarpy (1913-1964) J. Amer. 
Valstybėse ir Argentinoje. Išleido Tėvai Marijonai, 
1964 m. Minkšti viršeliai. 120 pusi $125 

SHAKESPEAR IN LITAUEN. A. Šešplaukis. Sonder 
druck 12. S $100 

JUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS, I tomas. A. Merkelis. 
Išleido J. Karvelis 1955 m. Kieti drobės viršeliai, 
398 pusi $6-00 

Žmuidzinavičiaus. Krupavičiaus ar
timieji vaikai. Taip pat nurodo vi
są eilv vietovių visai neįeinančiu 
į Alytaus apskrities ribas, būtent 
— Druskininkai, Kapčiamiestis, Lei 
palingis ir kitas. Anuomet veikė ir 
Merkinėj progimnazija, bet nei šioj, 
nei Alytaus gimnazijoje tokių ne
teko pastebčni. 

Toliau V.V. nurodo, kad Alytaus 
$1 50 Į gimnazija pradėjo veikti 1919 m. ru

deni, ja suorganizavo ramaus bu
do (taip pat Dzūkijoje gimęs ir 
augęs) mokytojas K. Klimavičius, 
eilės matematikos vadovėlių auto
rius, o okupuotoje Lietuvoje gal la
biausia pagerbtas ir aukščiausiai pa 
žymėtas pedagogas. 

Alytaus progimnaziją Įsteigė ir su 
organizavo moksleivius apskrities 
savivaldybė, kurios priešaky bu
vo dr. S. Janavičius, apskrities 
gydytojas. Runta, apskrities valdy
bos pirmininkas, ir P. Aravičius, 
švietimo skyriaus vedėjas. Jie pasky 
rė mokytojus ir K. Klimavičiui pa
vedė eiti vedėjo pareigas. Po kele
to metų švietimo ministerija K. KK 
mavičių iš vedėjo pareigų atleido. 
Mat, jam rūpėjo ne gimnazijos rei
kalai, bet slaptų moksleivių kuo
pelių organizavimas komunistinėm 

$1.00 $0.75 

$5 00 $3.75 

idėjom plėsti. Nemažai moksletviu 
nuvedė komunistiniais šunkeliais. 

Kai 1939 m. Vilnius buvo grą
žintas Lietuvai K. Klimavičius su 
kitais komunistuojančiais Alytuje 
suorganizavo specialu komitetą ko 
munistų idėjoms plėsti ir, be to, 
jis su kitais reikalavo Alytaus ad
ministracijos viršininkus, kad jie su 
visuomene pareikštų nuoširdžiausią 
padek.i Stalinui už Vilniaus graži
nimą. Raudonajai armijai okupavus 
Lietuva K. Klimavičius prie savo 
namo Alytuje pirmas iškabino rau
doną vėliavą ir po to komiteto na
riai bėgiojo prie gyventojų ir jsaki-
kinedavo. kad iškabintų prie na
mų raudonas vėliavas ir jas laiky
tų ištisą savaitę. Be to organizuo-

j davo eisenas ir mitingus. Po kele-
' to dienų švietimo komisariatas K. 
Klimavičių p.iskyrė Alytaus apskri-

į ties vyresniuoju pradžios mokyklų 
I inspektoriumi. Šiose pareigose jis ir-
Į gi pasižymėjo. Pirmas sudarė viso 
| apskrities mokytojų vardini sąrašą 
su sava atestacija ir ji pasiuntė ten 
kur tokio sąrašo reikalavo. Tokiu 
būdu Alytaus apskrityje po keleto 
dienų buvo areštuota 80 pradžios 
mokytojų ir vėliau visi išvežti į Si
birą. Po šių "nuopelnų" K. Kli
mavičius gavo tarnyboje paaukšti
nimą. Paskyrė apskrities švietimo 
vadovu. 

Vokiečių okupacijos metu kitų 
užtarimu jis buvo vėl paskirtas A-
lytaus gimnazijos mokytoju. Bet ne 
po ilgo vokiečių gestapininkai iš
šifravo K. Klimavičiaus "nuopel
nus" ir pareikalavo iš gimnazijos 
ji atleisti. Kai alytiškiai bėgo j Va-

$2.25 karus nuo bolševikų, tai jis iš jų 
šaipėsi. 

Kada sovietai okupavo antru kart 
Lietuvą, K.K. vėl įsijungė j akty-

Į via komunistinės ideologijos veiklą. 
$0.75 į Tai, va, už tuos visus kruvinus 

I "nuopelnus" K. Klimavičius ir buvo 
apdovanotas Lenino ordenu kaip 

i nusipelnęs komunistas. 

$5.2f 

$375 

$0.95 
J 

$0.40 

$2.2? 

$0.7? 

$0.40 

$1.10 

$3.75 
$2.25 

$3.00 
$2.25 

$0.55 

$0.95 

$0.75 

$4.50 

KANADIEČIAI 
P A D E D A BIAFRIEČIAMS 
Siekiant užtikrinti pasaulio 

artimo globos organizacijoms 

pradėjo statyti specialų aero
dromą. Biafroje skirtą vien tik 
pagalbą tiekiantiems lėktuvams. 

TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras, 1942 m e t , ,. , ., ^ ., . 
"Draugas", 80 pusi $0.75 $0.55 nekliudomą pagalbos teikimą 

VALANDOS IR AMŽIAI. A. Baronas. Religiniai pasako- , Biafros karo aukoms, Kanados 
jimai ir legendos iš Kristaus ir vėlesnių laikų, 97 psl. $1.00 $0.75 j art imo pagalbos organizacija 

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

VIŠČIUKŲ ŪKIS. Anatolijus Kairys Trijų veiksmų saty
rinė komedija. Terros leidinys. 1965. Kieti viršeliai,. 
91 pusi. Kaina $3 00 $2.25 

VYTAUTAS THE GREAT - GRAND DUKE OP 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. Spaude Franklin Press, Inc. 1964 m. 211 
pusi. Kietais viršeliais $4.00 
Minkštais viršeliais $3.00 

MUZIKA 
JAUNASIS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas Iš

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

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

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

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

PAVEIKSLAI 

$3.00 
$2.00 

$225 

Dabar 
$1.50 

$3 00 

Ant kelių yra pažymėta, kad prie
kyje yra tiltas. Tai yra ne tik to
dėl, kad toj vietoj yra siauresnis 
kelias, bet ir todėl, kad ant tilto ar 
patiltėse dėl temperatūros nevieno
dumo gali būti slidus kelias. 

Norį gauti nemokamai saugaus 
vairavimo taisykles, prašomi rašy
ti Paul Powell. Secretary of State, 

AUŠROS VARTŲ SVENC. P. MARIJOS PAVEIKSLAS $1.00 |0 .75 į Springlield, 111. 62706. 



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. kovo mėn. 25 d 

X Ktm. B. Sugintas u i gegu
žės mėnesį pasiuntė visoms 
t r ims gimnazijoms, per Balfą 
920 do l 

X B a. a. Ignaco Pana\o 
sielą, minint 8 metų mirties su
kaki; , buvo atlaikytos šv. Mi
šios kovo 15 d. Šv. Kristinos 

X -Josephine Marinienė, 4544 Queen of Martyrs, parap. ir vie-
So. Paulina, plačiai žinoma nuoiynas, k u r a. a. Ignacas ir 
uoli visuomenės veikėja, kovo Uršulė Panavai buvo amžini 
19 d. šventė savo vardo dieną, nariai . 
Ta proga buvo savo šeimos ir Į gedul. pamaldas atsilankė 
anūko Bruce tik grįžusio iš Viet- daug giminių ir artimųjų. Po pa 
namo, pasveikinta. Pal inkėta ii- • maldų bažnyčioje, a. a Ignaco 
giausių ir sveikiausių metų. Jo- : žmona Uršulė Panavienė pakvie 
sephine Marinienė y r a s tambi : t ė j savo namus, 10617 So. Cen 
gerų darbų rėmėja ir i lgametė. t r a l Park Ave., gedulo pusry-
" Draugo" skai tytoja. ;čiams. 

X >tellos ir J o n o Kinčinų, į Uršulė Panavienė y ra ilgame-
5247 So., Springfield Ave. sū- į t ė "Draugo" skaitytoja, parapi-
nus Jonelis kovo 16 d. St. Galis ;J°s • draugijų veikėja, rėmėja, 
parapijos bažnyčioje priėmė pir s t a m b i ^ £ e n * darbų rėmėja. 
mą šv. Komuniją, t a proga te- X Parduodami iš IJetuvos 
vėliai Kinčinai savo gražioje re- atvežti labai gražus gintariniai 
rideneijoj iškėlė šaunią puo t ą j| šachmatai, karoliai ir kitos 
Dalyvavo daug svečių. Anelė ir smulkmenos. Taip pa t rankų 
Jonas Kinčinai. kur ie prieš mė-; darbo lininės užuolaidos ir tau-
nesį atšventė savo auksinį ju-j t įnjs kostiumas. Skambinti po 
ciliejų, d a i n a v o savo anūkėlio ; 4 v p p C A 5.3912. (sk.) 
Jonelio puotoje. 

X Paulius Menčinskas, Ci
cero gyventojas, š iuo metu ko-

DRAUGO PREMIJUOTO 
ROMANO IŠKILMĖS DETROITE 
Puikus dailiojo žodžio koncertas ir lietuviškas subuvimas 

Draugo aštuoniolikto romano . gas vienam tikslui, 
konkurso premijos įteikimas lau I Draugo vadovybės vardu kal-
reatui rašyt. Jurgiui Gliaudai j bą pasakė redaktorius kun. P. 
šiemet vyko ne Chicagoje, kaip Į Garšva, primindamas, kad kukū 
ligi šiol, bet Detroite, kur buvo į rinių vertybių kūrimas priklauso 
konkurso jury komisija ir kadai 
se yra gyvenęs rašyt. J. Gliaudą. 
Koncertinę dalį atliko svečiai iš 
Chicagos. 

Oficialioji dalis 

X Stasė Ir Juozas Bacevičiai, 
Bell Real Estate savininkai. 

"DU BROLIUKAI" VAIKU TEATRE 
Chicaga gali džiaugtis, kad, sietas su kuria nors mokykla, 

dėka dr. J. Adomavičiaus įsteig- mažiau turi galimybių pasirink 
to ir vadovaujamo Alvudo, gy- ti "aktorius' ' ir tur i imti tuos, 
vuoja pastovus vaikų tea t ra i , kurie ateina, bet gali už ta t 

daugiau sutilpti, 
didelis nuostolis tiems vaikams, 

i o net ir tėvams, kurie galėjo šį 
vaidinimą pamatyt i ir nepamatė. 

Pažymėtina, kad dešimtmečio 
proga buvo išleistas specialus 

mūsų kūrėjams, o to užmojo rė
mimas — mecenatams ir visai 
lietuvių išeivijai. Jis padėkojo me 
cenatui kun. B. Sugintui, įgali
nusiam tęsti romano konkursą, 
rašytojams, dalyvavusiems kon
kurse, jury komisijai, Liet. Žur
nalistų s-gos centro valdybai ir 
visiems, prisidėjusiems prie šių 
labai gražių iškilmių, ir šiose iš
kilmėse dalyvaujantiems. 

Akt. Z. Visockienė Draugo var 
du įteikė visam prezidiumui jau 
atspausdintą premijuotą J. Gliau-
dos romaną '"Liepsnos ir ap
maudo ąsočius". 

Meninė programos dalis 

Premijos įteikimo iškilmes pra 
' dėjo konkurso jury komisijos ir 
j L. Žurn. s-gos pirm. rašytojas 
I Vytautas Alantas, paaiškinda

mas, kaip premijos įteikimo iškil 
mes atsirado Detroito lietuvių 
tarpe. Mintį iškėlė A. Musteikis. 
jai pritarė Draugo vadovybė ir 
Liet. Žurnalistų sąjungos centro 
valdyba. Prie jų prisidėjo savo 
darbu ir plačia parama Šiaulių 
sąjunga, ateitininkai, skautai ir ki Į 
ti. Taip bendromis jėgomis buvo Į Po pertraukos a k t Z. Visoekie 
surengtas Lietuvių namuose šis: nė pristatė rašyt. Aloyzą Baroną, 
vakaras, į kurį turėjo progos su- j svečią iš Chicagos, Draugo romą 
sirinkti detroitiečiai ir apylinkių j no ankstyvesnį laureatą ir 18 
'ietuviai. Pirm. V. Alantas pa-1 knygų autorių. Jis paskaitė kele-—J- r— - - - -. -| ° ieidinv* "Alvudo vaiku teatras" neiuwai. r i rm. v. ruamas p a - ) ^ ' . ' 5 4 " U L U , " i - J " */«"•«""- *^*^ 

curį ant savo pečių išveža nepa-1 pasidžiaugti gausumu kitų talki- -s _ L 7 V _ A, ' j sveikino premija laimėjusį rašyt, tą humoristinių eilėraščių, ku 
įot-n^+io t*> ^Ji»-Qirt̂ ».;,,o ;„ roZiar.- »^^u,, A vi ,,.-o ii-.'t^ cr̂ lhA-io K UI piaciai apžvelgiama AIVŲ- , , , . . . . 1 i- 1 • - — - -• voįas 'vietname. ' už heroiškumą : C^ i^go je , ir šiais metais parė-1 ilstantis jo direktorius ir režiso-• ninku. A. Kirvaity tė geibėjo * u r P 1 ^ 1 apžvelgiama 

scenos priežiūroje. 
tas medaliu. 

Korsakas d o v e i k l a > "" J* tikrai įspūdin
ga savo kultūriniais, pedagogi-- - i priešu, buvo atžymė-1 m ė m ū s l * ° P e r ^ ' P^u^odami 100* r i u s Alfas Brinką. 

doi. naujos liet. operos "Dana Sekmadienį Jaunimo centro I pasireiškė, kaip sugebantis gri . 
pastatymui. (pr.) ^ l ė j e į v y k o j a u penktoji šio te-1 muotojas, V. Žvgas sumaniai m a i s užmojais. Leidinį redagavo 

St. Petersonienė. Ant. Stakėnas. X Valstiečių liaudininkų s-į 
gos suvažiavimas, septintasis 
tremtyje, įvyksta kovo 29—30 
dienomis Oakiavvn (prie Chica-, 
gos). Trys ankstesni suvažiavi-; 
mai yra buvę Vokietijoje ir trys 
JAV. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
prof. M. Mackevičius. Tema — ; 

"Esamos padėties apžvalga, sie; 
k i ant tautos laisvės."' Progra-
moję numatytas simpoziumas 
VLIKo veiklos temomis, daly
vaujant LVL? atstovui J. Au
dėnui, gen. konsului dr. P . : 

Daužvardžiui. -visuomenininkui 
K. Šidlauskui. Kitoje programos 
dalyje bus paliestos naudininkų 
veiklos problemos. 

X Apie a. a. dr. Alfonsą Gri- j 
į'ių straipsnio, tiipusio "Drau- Į 
go" vakar dienos laidoj, auto-
rius vra dr. Z. Ašoklis. 

itro, 

Chicagos žinios 
ŠILDYMAS FJ JIKTRA 

mininčio savo veiklos de- j tvarkė šviesa?, o inž. Vyt. An-
šimtmetį. premjera — Anatoli-, driulis sugebėio įvesti įva i r iau-! X Slabokas. Iliustracijoms pa
jaus Kairio 3 veiksmų vaidini- sių garsų. Daug išradingo su- naudotos gausios geriausių Chi-
mas "Du broliukai", sumaniai manumo pamilęs ir kostiumų ^ S 0 3 U e t u v ^ fotografų nuo-
paivairintas muzika, baletu, dai- pro jektuotoja J. Narukynas . ; t raukos. Patriotinis viršelis 
nomis. I Ta rp šio teatro talkininkų m a - | d a i l - J K i b u r o - K a s " g * š> v a l 

Veikalas labai vaikams ir mū tėme ir dr. O. Vaškevičiūtę, j . ' dinimą ir kas sklaidė ši leidinį 
su laikams pritaikytas. Vaizduo Bružienę, O. Juodkienę. J. Aukš į t i k i n o , kad Alvudas pelno di-

dėsnio Įvertinimo negu dauge-

J. Gliaudą, pralenkusį visus la i - ' r ia is buvo linksmai nuteikta pub 
mėtojus, nes jau gauna penktą h'ka, gausiais plojimais palydėju 

si jo humoristiką. 
Solistas Stasys Baras, pianinu 

palydint Alvydui Vasaičiui — 

tos pačios institucijos premiją 
Pasveikino didįjį labdarį ir uo
lų patriotą kun. Benediktą Su-

1968 metų pabaigoje Chica
goje apie 40,000 namų, apart-
mentų ir įmonių buvo šildomi ja du neklaužadas broliukus,; čiūną, St. Juodi. A. Viktorą, J, 
elektra. Apskaičiuojama, kad kurie nesimoko, neklauso tėvų, į-?!aboka. Pastatymą pravedant 
šešių kambarių apšildymas elek drasko knygas, nekalba lietu- pasireiškė ir teatro administra-
t r a per metus kainuotų apie viškai. Jų t a s maištingumas pa- į t o re St. Petersonienė, o visiems 

lenkia juos iš namų pabėgti į padėkojo Alvudo pirm. Ant. 
[ mišką, kur įie naklvsta. mato ' Stakėnas. 

$200. 

SUSISIEKIMO PAFIGDOMAS 

CTA susisiekimo pareigūnai 
savo bal. 10 d. susirinkime svais 
l y s sumažinti pusiau pervažia
vimo kainą sulaukusiems 65 m. 
amžiaus. Papiginimas galiotų 
tik tam tikromis nespūsties va
landomis. 

DU ŽUVO GAISRE 

Motina ir mažametis sūne l i 

X Prof. St. Dirmantas, Liet. 
istorijos dr-jos pirrnininkas, skai 
tys paskaitą tema "Signataro 
S. Kairio ats iminimai ' . Įvyks į^y0 trijų aukštų apartmenti-
kovo 26 d. 8 vai. u i A. Rugy- \ ^ TiaJnų g a i s r e j 1 2 3 E . 36 st. 
tės bute, 6547 So. Wasthtenaw A p i e šimtas kitų gyventojų liko 
Ave. Visi LID nar ia i ir jų bičių-1 ^ pastogės. Nuostolių padaryta 
iiai kviečiami dalyvauti. a p i e $i0,00O, 

X Vincai Bi r gelis, Marąuette 
parko katalikų parapijos vienas 
i£ kūi*ėjų ir iniciatorius,. JJJ. 14 
susirgo ir buvo paguldytas S v. 
Kryžiaus ligoninėje, kamb. N r. 
447 .telef. He 4-6700. Ext. 561. 
Yra gydomas dr . Simonaičio 
priežiūroje. 

X Angelė Gribienė, 6746 So. 
Artesian, ave., žinoma visuome
nės veikėja ir s tambi gerų dar
bų rėmėja, grižo iš Arizonos 
praleidusi visą mėnesį su Dvi-
liene. Arizonoje Gribienės sesu
tė Frances Biežaenė su Mrs. 
Hurliurt surengė išleistuves. A. 
Gribienė ir Dvilienė vra dėkin-

MOTERIS STOJA 
KANDIDATE Į MERUS 

Joan Nelson, 33 metų, ketu
rių dukterų motina, pernai Illi
nois valstijoje vedusi George 
\Vauace rinkiminę kampaniją. 
pasiskelbė, kad ji s toja į Chica
gos miesto merus kandidate 
1971 m. bal. mėn. rinkimuose. 

ALIEJUS IŠSILIEJO UPĖJE 

Sugedus siurbliams, apie 
10,000 galionų soja pupų alie
jaus išsiliejo į šiaurinę Chicagos 

įvairius žvėrelius. paukščius,, 
nykštukus. Peralkę ir išsigandę 
jie nebesuranda kelio namo, nes 
lietuviškai nemoka su žvėreliais 
susikalbėti. Jų ieško juos my- ; 

linti sesuo. Meškėnai sugauna 
neklaužadas ir, sukišę j maišus 
plaka. Juos išvaduoja vaidila, 
kai jie pasižada būti gerais vai
kais. 

Fabula ne taip sudėtinga, bet 
vaikams labai artima, su pėda- '• 
gogiška mintimi. Kūrybingo 
autoriaus ir išradingo režiso-
riaus įvesta daug veiksmo, gy
vumo. Veikalo slinktis scenoje 
gyva ir intriguojanti. J sceną 
buvo išvesta per 30 jauniausių 
aktorių, kurių ypač geri buvo; 
Arvydas Žygas (Algirdukas) ir 
Kęstutis Černiauskas (Vytu
kas. Nuo jų stengėsi neatsilik
ti ir Rita Kėkštaitė (sesutė Gra 
žinutė). I r kiti savo uždavinį 
atliko daugiau, mažiau sėkmin-

Publikos buvo 

lis mano. 
Per per t raukas ir po vaidini

mo vyko vaišės, paruoštos vyr. 
Alvudo maisto gamintojos M. 
Bosienės su talkininkėmis. 

J. Daugi. 

gintą, kuris literatūrinei premi- i abu iš Chicagos — davė solo dai 
jai iš savo santaupų paskyrė tūks 
tantinę. Pabaigoje programai va 
dovauti pakvietė viešnią iš Chi-
cago akt. Zitą Kevalairytę-Visoc
kienė. 

Z. Visockienė, perėmusi vado
vavimą, pakvietė jury komisijos 
sekr. Liuda Rugienienę perskaity 
ti aktą. Laureatui neatvykus spe-

i cialų aktą sekretorė perdavė 

nų: Vai kur nužėgliuos (liaudies 
daina, S t Šimkaus), Kaitink, 
šviesi saulute (Liaudies d., M. 
Petrausko), Liepė tėvelis {liau
dies d., Tallat-Kelpšos). Solistas 
buvo labai geroj formoj, publika 
jį sutiko ir palydėjo gausiais plo
jimais, labai šiltai priimdama 
puikų dainų išpildymą. 

Vėl Aloyzas Baronas paskaitė 
I Draugo atstovui kun. P. Garšvai I keletą humoristinių eilėraščių, at 
į ir antrąją kopiją mecenatui kun. ' spindėjusių gyvenimo aktualijas. 
I B. Sugintui. 

Tėvų marijonų b-bių centro valdyba: I 
Snarskiene — pirm.. V. Leone — sekr. 
Kaulakienė ižd. ir dvasios vadas kun 

ene;: 
n 

M iiauskiene. 
eilėj: }z. Sadūnas — 

Kardauskas. 

vp.. 
v.p 

A. 
St. 

Mecenatas kun. B. Sugintas sa 
vo kalboje, sveikindamas laurea
tą ir Draugą, kasmet rengiantį 
romano konkursą, išryškino savo 
norus pagelbėti Vasario 16 gim

nazijai, dirbti labdaroje ir prisi-
; dėti prie kiekvieno gero darbo, 
kuris padeda žmonėms išlikti lie-

j tuviais ir katalikais. Ta premijai 
yra iš jo asmeninių santaupų, 

j kurių jis neturįs daug, bet jam 
j daug ir nereikią. Mecenato nuo
taikinga ir optimistiška kalba la-
I bai gerai nuteikė gausią publiką, 
; kuri plojimais ją daugelį kartų 
i pertraukė. Mecenatas kun. B. 
: Sugintas užbaigė kalbą primin-
; damas, kad jis ją suteikė savo ku
nigystės 50-ties metų sukakčiai 
: atžymėti, nes nieko geresnio ne 
matęs, kaip paremti šia proga 

Įspūdingas cuvo valgai. Ypač 
diia (Alb. Stočkus). Baletmeis- j 
teris Simas Velbasis gerai pa
ruošęs šokėjas: B. Bacevičiūtę. 
R. Kazėnaitę. 3. Dailikaitę (vi-

/S ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJ 

j bendrą lietuvišką reikalą 

Specialiai į iškilmes a 
; prezidiume buvęs PLB Dirminin 

Po to sol. S. Baras davė ariją 
Laivinė iš op. "Radvila Perkū
nas" (žodžiai B. Sruogos, muz. 
Karnavičiaus) ir Regiu Antakal
nio pušyną iš op. "Dana (S. 
Santvaro ž., muz. J. Gaidelio). 
Akompanavo Alvydas Vasaitis. 
Publikai neatiaidžiai prašant, bi 
sui dar davė vieną solo ariją. 

Antroje meninės programos 
dalyje akt. Zka Visockienė pa
deklamavo ištraukų iš "Eglės, 
Žalčių karalienės". Jos deklama
cija, kaip visuomet, buvo atlikta 
tokiu subtiliu jautrumu, kad dau
geliui traukė ašaras. Publika jai 
gausiai plojo tuo išreikšdama sa
vo dėkingumą. 

Vėl atėjo A. Baronas su aktu
aliais, Detroito lietuvių gyveni
mą liečiančiais humoristiniais ei
lėraščiais. Jam taip pat buvo en
tuziastingai paplota. 

Pabaigai sol. S. Baras, akom-
apeciahai Į i šk i lme atvykęs i r ; p anuo jan t A. Vasaičiui, sudaina 

vo solo ariją iš op. "La Giocon-

Buenos Aires leidžiamas EL-
sos Marijos Aukšt. 
auklėtinės), šalia 
padėjėjos Aig. 

mokyklos 
rezisonaus , 

Someskienes 
upės šaką iš Proctor & Gamble Į y p a č <jaug pasidarbavęs daili- ^""V." 
kompanijos fabriko prie 1232 j uflfcas J. Kiburys. sukūręs ypa 

jom A r i m e pat iko. ; a t p ū t ę s n e t p n e Dearborn tilto 
x 8 . L. A. 6-ta Apskritis s. miesto centre, kur kompanijos 

gos už surengtas išleistuves i r ; N o r t h a v e , Vėjas aliejų b u v o j t i n g a i įspūdingą scenovaizdi, 
kurio tamsoje šviečiančios spal
vos vaikams buvo itin patrauk-

m. liepos 14 d. ruošia ekskur- dafoininkai ir miesto gaisrinin-
siją j Europą papigintomis kai- k * i bandė & išsklaidyti. Sanita-
nomis. Norintieji vykti prašom r i « i s distriklas žada kompaniją 
kreiptis Į 80-tos kuopos orga- t raukt i j teismą už vandens ter-
nizatorių Alex Lauraitį . TeL šimą. 

KANADOJE Į 
— Windsor, Ont., rekolekci- j 

jos Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoj įvyks šios savaitės pa- T 0 S biuletenis ispanų kalba šių I 

kovo 28, 29 ir 30 d. " J i * y j į vasario numeryje, | 
I' n r . d i e m o ir šeštadienio va- šalia keliolikos cūdingiausių pas 

7 vai. šv. Mišios, pamoks t a r o P m e t o ž i n i 4 i š Lietuvos * \ 
las ir iš:ažinčių klaus\-mas. a P i e Lietuvą, paskelbė Lietuvių 

; <as Stasys Barzdukas savo k a l b o - d a " (Ponchielli) Celo e mar ir 
; je įsiyškmo literatūros reikšmę ; iš ' 2vdės ,v (Halevy) ariją: Rache 

lietuviškam gyvenimui, pasveiki-, fe, tave dangus. Nors solistui te-
no laureatą, mecenatą ir Draugo į ko skubėti į lėktuvą, kad galėtu 
vadovybę, sujungiančius savo jė-i grįžti "Danos-1 repeticijai, bet, 

PAS LATVIUS 

repeticijai, 
klausytojams neatiaidžiai pra
šant, dar bisui davė vieną ariją. 

I Programą užbaigė vadovė Z. Vi
sockienė, padėkodama rengė
jams, menininkams ir visiems da 

523-8775. Visus kelionės reika
lus tvarko Wal te r Kask-Ras-
ciausko vadovaujama kelionių 
agentūra — American Travel 
Service Bureau. .9727 S. Wes-
tern Avenue, Chicago, Illinois 
60643. Telefonas 238-9787. (sk.) 

x Mečys Sirokus, teisininkas. 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už-

K A s l t 5 MOMOXUS DI OS 
V.\RD.^ KOLEGIJAI? 

įdomus skelbimas tilpo Chi
cago Tribūne dienraščio finan
sų skyriuje. Iš Columbia. Mo., 
118-kos metų senumo Giristian 
kolegija skelbiasi, kad turi fi
nansinių sunkumų, Žada pakeis-

lios. Daug kūrybingo darbo idė 
jęs ir komp. J. Bertulis, sukur
damas šiam pastatymui specia
lią muziAą. kuri perteikta pia
nisto Ant. Kalvaičio (Įgrojus i 
juostą). 

Nors rež. Brinką atsiduso, 
kad šis teatras , nebūdamas su-

— Australijoje yra įsisteigu 
Verbų sekmadienį 11 vai. Mišio- Krikščionių Demokratų Sąjun- šios tvarkingos ir gana gausios j lyviams. 
mis reko:- arijos baigiasi. VVind § o s egzilėje memorandumą apie latvių kolonijos, š iuo metu ten Programos vadovei Z. Visoekie 
soro ir a: r i n k ė s lietuviai maio P a t i n ę Lietuvos padėtį. ,yra 15 latvių mokyklų, kuriose nei Smalinskaitė ir Karvelis Det 
niai prašomi rekolekcijose da
lyvauti i: a:likti velykinę parei
gą išpažintį. Rekolekcijas 
ves Kun. Jonas Staškevičius iš 
Toronto. Visus kviečia kun. 
Dom. Le: avinas, parapijos kle
bonas. 

»^^£fl*51 

PADfcJO ATSILIKUSIEMS 

pildo įvairius INCOME TAX ti kolegijos vardą ir ją pramin-
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple-
I M i , CL 4-7450 arba Y A 
7-2046. fsk.) 

ti aukavusio 5 m ii. dolerių var
du. 

KREPŠININKAI BAIGft 
SEZONĄ >< D T . VI. Simaitis apskai

čiuoja paj . mokesčius — income 
dax lietuviams, informuoja apie Chicagos profesionalų krep-
namų pirkimą — pardavimą, pa- šininkų Bulis ratelis baigė šių 
SKolas ir kt. 2737 W. 43 St.. metų sezoną penktoje vietoje 
CL 4-2390. ( ak ) vakarų divizijoje. 

s. m. pradžioje mokėsi 620 m o - toito lietuvių vardu įteikė gėlių 
kinių (311 -berniukų ir 309 mer- puokštę, o vyrams prisegė po gė-
gaitės). Mokytojų buvo 97. lę. 
.Mokslas išeinamas per septyne- Po programos šoninėje Lietu-
rius metus. 1968 m. mokyklas i vių namu salėje buvo kavutė su 

JAV-ių katalikų Misijų medi- baigė 51 absolventas. Sydneju- pyragais. Jos metu mūsų tautie-
cinos centras New Yorke pra- je jkurta latvių mokytojų są- čiai turėjo progą pasikalbėti, pa
neša, kad praeitais 1968 metais junga, leidžiami mokykliniai va - I šda ly t i mintimis, įspūdžiais ir su 
Amerikos katalikai pasiuntė dudovėuai . sitikti su svečiais, iš kitur atvyku-
milijonus 800,000 svarų vaistų Latviu jaunimo sąjunga ^'ais- ^ I ų iškilmių pasisekimai 
69 ūkiškai atsilikusiems kraš- steigiama Sydneju je. kuri žada d a u g e n e r g i J ° s f™ i^ėję Lietuvių 
tams aprūpindami 3,117 medici 
nos stočių ir ligoninių. Visa ši 
akcija pareikalavo dešimt ir pu 
sę milijono dolerių aukų, kurios 
buvo surinktos katalikų bažny
čiose ir kitose Įstaigose. Be to 

apjungti visus Australijoje gy
venančius latvius jaunuolius. 

— Latvių informacijos cen
t ras (P. O. Box 48, Dorohester, 
Mass. 02122) išleido gražius vo-

2urnalistų sąjunga, ypač tam rei 
kalui vadovavęs ižd. VI. Selenis, 
Šiaulių sąjunga su savo veikliu 
atstovu V. Tamošiūnu, ateitinin
kai, vadovaujami I. Damušytės, 
skautai, padedami t u n t A. Ta-
mulionytės ir kt. Sia proga skau-kus su čekoslovakų Ai. Dubče-

Amerikos katalikų misijų medi KO atvaizdu ir atitinkamu įrašu, i tai ir ateitininkai platino premi-
cinos centras praeitais metais smerkiančiu rusų įvykdytą Ce-Ijuotą romaną, kurio buvo nu-
pasiuntė į Afrikos. Azijos ir Pie ^ ^ a k i j o s okupaciją. K i t a s i pirkta netoli šimto egz. 

vokas, su įrašu "Lithuania, L a t - i Iškilmes reikia laikyti labai pa 
misijų ugomnes 

Pov Sobieskis i kairei ir Janina bei Balys K - -,., 
reocficiios Pirmojo trylikametė Violeta, o 

žiūri Du broliukai" 
j v.enuohkametė Rita 

yra Alvudo Vaikų teatro vaidintojai N'uotr. inž. J Slaboko 1 ^ s laugių. 

tų Amerikos •• •• -. .... ,, .. , , . 
via. Estoiua . kaltma sovuetus vvkusias, nes buvo patenkinti ir 

110 savanorių daktarų, dantistų s e n o d d U i kolonializmu ir rus i - i rengėjai ir dalyvavusieji. 
fikacija. I P. a 
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