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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. Tai 
buvusi “geros valios viešnagė”.

Rusai aiškino, kad laivai bu
vo atplaukę Nigerijos vyriausy
bei pakvietus, tačiau, NYT 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 
pasiųsti lėktuvus Nigerijai, ku
riuos ji būtų panaudojusi prieš 
Biafros maištininkus, su savo pas 
laugomis pasisiūlė Sovietų Są
junga. Ji pristatė Nigerijai pase
nusius, bet dar tinkamus 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 
nupirko tris patrulinius laivus, 
daugiau kaip 100 džipų, nema
žą skaičių bombų bei Šaudmenų, 
be to ir Iljušino — 28 bombone
šius.

Sovietų ambasadai su savo 
nauju, stiklo ir betono pastatu, į- 
sikūrusi ištaigingoje miesto daly, 
per nepilnus metus savo persona
lo skaičių iš devynių, pakėlė iki 
14 pareigūnų.

800 nigeriečių studijuoja 
Sovietijoje

800 Nigerijos studentų šiuo 
metu studijuoja Sovietų Sąjun
goje. Tiesa, tai, palyginti, nedi
delis skaičius, palyginus su 10.000 
Nigerijos jaunuolių, kurie moko
si D. Britanijoje. Vis dėlto, 800 
nigeriečių skaičius esąs pats di
džiausias afrikiečių, sovietuose 
studijuojančių, tarpe.
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 hri-

'‘Pasiduok arba...”— įprastinis vaiz
das Vietnamo džiunglėse

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

Kanados Trudeau 
B. Rūmuose
Noras iškelti tai,

“kas jungia, ne skiria”
VVASHINGTON. — Kanados 

min. pirmininkas Pierre Elliot 
Trudeau vakar ir šiandien lan
kosi Washingtone. Jis vakar 
daugiau 2 valandų kalbėjosi su 
prez. Nbconu, vakare gi Baltuo
siuose Rūmuose įvyko Kanados 
politiko garbei surengtas priė
mimas. šiandien pasitarimai tę
siami.

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

Vakar pasitarimuose neabejo
tinai buvo paliesta JAV numa
tomoji antiraketinė gynyba bei 
jos poveikis Kanadai. Kanadie
čių keliamas raketų galimų spro 
girnų Kanados teritorijoje klau
simas. Šiandien, spėjama, svars
tomi kiti abu kraštus liečią klau 
simai, pvz. Kanados ryšiai su 
jos sąjungininkais, galimas pa
sitraukimas iš NATO. Iš Kana
dos gautomis žiniomis, Ottavos 
vyriausybė jau artėjanti prie 
sprendimo: likti ar pasitraukti 
iš karinės NATO bei viso kon
tinento gynybos sąrangos (NO 
RAD).

Prez. Nbtonas spaudai nuro
dė, kad abu kraštai siekią glau
džių santykių ir ypač to, kas 
juos jungia. Nelaukiama, kad 
pasitarimams pasibaigus būtų 
paskelbtas pranešimas.

tų futbolininkų rinktinių.
Į sostinę neseniai atvyko sovie

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

Ar rusai daro įtaką Nigerijos 
vyriausybei?

JAV ir britų rūpestį kelia ne 
tik studentai ar Maskvos cirkas. 
Kyla ir sovietų finansiniai inves
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
ją kryptį, kuri naudojama Afri
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 
jis kapitalistinis. Tegul rusai ap
rūpina mūsų kariuomenę, tačiau

Kinai-kliūtis komunistų "sąskrydžiui"
Komuftistų partijos Maskvoje sutarė seniai atidėliojamą visų partijų suvažiavimą 
kviesti birželio 5 d — Britų ir prancūzų komunistai pasisakę už neribotą atidėjimą 
— "Sąskrydyje”, greičiausia, kalbės apie vieningumą, bet išskirs Kiniją — Sunkiai 
vykdomas Chruščiovo planas.

rime Maskvos šalininkams lai-Kinijos pasienio įvykiai — 
atidėjimo priežastis

MASKVA. — Parengiamoji 
67 komunistų partijų komisija 
— kviesti kom. partijų suvažia
vimą Maskvoje — sovietų sosti
nėje posėdžiavusi kovo 19 - 22 
d., nutarė jau seniai atidėlioja
mą suvažiavimą kviesti birželio 
5 d. Anksčiau buvo nutarta 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”.

Britų, prancūzų komunistai 
prieš konferenciją

Vakarų spaudos atstovus pa
siekė žinios, kad britų 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.

mėjus, sutarta minėtą suvažia
vimą kviesti birželio 5 d.

Maskvoje paskelbta, kad į su
važiavimą kviečiamos ir kom. 
partijos, ligšiol boikotavusios 
parengiamuosius pasitarimus. 
Tų nedalyvavusių 14 kom. par
tijų tarpe yra šešios, savo kraš
tuose savo rankose turinčios 
valdžios vairą: Kinija, Albani
ja, Jugoslavija, š. Vietnamas, 
Š. Korėja ir Kuba. Manoma, 
kad jos sutiktų birželio mėn. 
keliauti į Maskvą.

A. Dubčekas (dešinėje). Čekoslova
kijos kom. partijos sekretorius sovie
tų, nors ir ne viešai, laikomas kliūtimi 
"normalizuoti” •pudėtį. Kairėje — 
sovietų kom. vadas L. Brežnevas.Tačiau praėj. savaitės pasita-

Rusai pirmieji šaudę pasieny

Paskleidė pasirašyti oficialų 
raštą

Maskva pasiūlė savo dokumen 
to projektą ir šiuo metu jis pa
skleistas 67 partijų, dalyvavu
sių parengiamajame pasitarime, 
tarpe. Jis byloja: “Šių dienų pa
dėties, kovojant prieš imperia
lizmą ir komunistų bei darbinin
kų partijų bei visų prieš impe
rializmą veikiančių jėgų vienin
gumo uždaviniai”.

Dokumentas, Vakarų žinio
mis, esąs gana miglotas ir to
dėl jį gali pasirašyti ir partijos, 
siekiančios būti bešališkomis 
Maskvos - Pekino ginče. Čia 
svarbus Rumunijos vaidmuo — 
šios atstovai reikalavo doku
mente įtraukti visą eilę pataisų. 

Ko iš konferencijos laukiama?
Manoma, kad birželio mėn. 

“sąskrydis” galįs papildomai 
paskelbti tris nutarimus ar de
klaracijas: į visus kraštus kreip 
tis taikos klausimu, pareikšt! 
solidarumą su Š. Vieo tarnu bei 
Vietkongu ir paskelbti atsišau
kimą Lenino 100 metų gimimo 
sukakties, kitais metais, klausi- j 

mu.
Nors Maskva primygtinai kai 

ba apie ‘ vieningume” partijų 
tarpe svarbą, tačiau Vakarų ste 
bėtojų ir pačių komunistų nuo
mone, toje konferencijoje Mask 
va sieksianti dar labiau išryš
kinti, daugumai partijų pri
tarus, lūžį tarp Kom. Kinijos 
ir visų kitų partijų.

Šen. E. Kennedy (kairėje) šiomis dienomis pasisakė už glaudesnius JAV 
ryšius su Kom. Kinija. Dešinėje buvęs JAV ambasadorius Japonijoje. E. O. 
Reischauer — kitas santykių gerinimo šalininkas.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

Žinia paskelbta vokiečių 
savaitraštyje

HAMBURGAS. — Čia leidžia 
mas savaitraštis “Bild am Sonn- 
tag” paskelbė1 japono žurnalis
to Kieto Tokuga straipsnį. Jis 
nurodo, kad Kinijos - Sovietų 
Sąjungos pasieny, Ussurio u- 
pės saloje, kovo 2 d. susidūri
mo pradininkais buvo rusai. To
kuga — vienintelis užsienio laik 
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, rusų 
buvę nukauti 27 kinų ūkininkai 
ir 11 kinų pasienio sargybinių. 
Rusų žinios apie jų pusėje nu
šautą 31 sargybinį, japono nuo
mone, atrodo esančios tikros.

Vietname
Naujas priešpuolis 

neutraliosios zonos srity
SAIGONAS. — Priešui vis 

labiau gresiant P. Vietnamo 
šiaurinėse srityse esančioms JA 
Valstybių bazėms, JAV daliniai 
drauge su P. Vietnamo vyrais, 
apie 3.500 karių, šiomis dieno
mis pradėjo priešpuolį į pietus 
nuo neutraliosios zonos ir Khe 
Sanh srity.

Tai jau trečiasis, JAV ir są
jungininkų vykdomas priešpuo
lis. Pastebėti priešo sunkveži
miai, gabeną karo medžiagas 
JAV bazių link. Manoma, kad 
ginklų tarpe buvę ir sunkieji 
artilerijos pabūklai.

mes patys lemsime mūsų likimą 
ir dabosime, kad jie neperžengtų
tam tikrų ribų”. V. A.

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

TRUMPAI
Žemės drebėjimas Turkijoje
ANKARA. — Turkiją vakar 

palietė surikus žemės drebėji
mas. Pranešta apie 500 gyv. na
mų sugriovimą.

• Anguillos klausimas J. Tau
tose? Į New Yorką atvykęs bri
tų okupuotos salos Karibų jū
roje, Anguillos, prezidentas R. 
Webster vakar pareiškė: jis ma
nąs salos nepriklausomybės 
klausimą galėsiąs iškelti J. Tau
tose. Jo nuomone, J. Tautų mi
sija turėtų klausimą ištirti vie
toje. Ligi šio ketvirtadienio jis 
mano grįžti atgal į 75 kv. my
lių dydžio salą ir joje toliau 
vesti kovą.

• Biaf roję paskelbta apie Ni
gerijos lėktuvo numušimą. Žu
vo du lakūnai — vienas buvo 
rusas, kitas — egiptietis.

Chruščiovo planas išskirti 
“atskalūnus”

Pasaulio komunistinio suva
žiavimo sumanytojas — Nikita 
Chruščiovas, tai 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 
m. lapkričio mėn. ir... nemaža 
partijų jam pasipriešino. Joms 
buvo aišku, kad Maskva siekian 
ti atstatyti savo padėtį — virsti 
vieninteliu pasaulinio komuniz
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. kovo 22 d. jau 
nutarta... vėl galutinai ruoštis.

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

• Jordano karalius Hussein 
pakeitė min. pirmininką.

Po pasitarimų
Vietnamo klausimu

Tęsiami šią savaitę
VVASHINGTON. — Baltieji 

Rūmai vakar paskelbė: neten
ka laukti jokių svarinu prane
šimų, ryšium su prez. Nixono 
pasitarimais, jam viešėjus Ka
lifornijoje ir kalbėjusia su am
basadorium Vietname E. Bun
keriu ir gen. Goodpasteriu.

Kadangi abu Vietnamo parei
gūnai dar lieka sostinėje, ma
noma, kad su jais prezidentas 
tarsis ir šią savaitę.

Spauda reiškia nuomonę: 
Nixonas svarstąs, koks būtų 
reikalingas atkirtis, komunis
tams puolant jau daugiau mė
nesio. Buvę tariamasi ir dėl ga
limo kai kurių JAV dalinių iš 
Vietnamo atitraukimo.

Rumunija nesiųstų 
karių j Kinijos pasienį
Rumunija ir jos prieštaravimai

BUDAPEŠTAS. — Diploma- 
’ tinių sluoksnių žiniomis, čia vy
kus Varšuvos sutarties kraštų 
pasitarimui. Rumunija dėjo pa
stangų pasipriešinti galimiems 
planams rytų biriko karinius da
linius panaudoti Kinijos - Sovie 
tų Sąjungos pasienyje.

Rumunija yra paskelbus., nau
ją įstatymą, kuris įsakmiai drau 
džia rumunų karių panaudoji
mą už krašto sienų.

Vėliau pasitvirtino žinios, kad 
Rumunijai atsisakius pritarti 
Kinijos pasmerkimui, pasitari
mai buvę kelias valandas ati
dėti.

Kiti rytų bloko nariai nei
giamai pasisakė prieš Rumuni
jos santykių su Vak. Vokietija 
gilinimą, būtent naujos sutar
ties su Bonna, greičiausiai ūkio

Pasitraukė rusas 
muzikas

Dalyvavo simfoninio orkestro 
koncertuose JAV-se

NEW YORK — Policija vi
same krašte šiuo metu ieško so
vietų muziko, Vsevolodo Lež- 
nevo, 37 m. amžiaus, sovietų 
simfoninio orkestro dalyvio — 
čelisto. Jis šeštadienį dingęs ir 
nedalyvavęs orkestro koncer
tuose Baitimorėje šeštadienį ir 
sekmadieni popiet Washingto- 
ne.

Orkestras 6 savaites su kon
certais važinėjo įvairiuose JAV 
miestuose ir šiandien “Aero
flot” lėktuvu grįžta į Sovietų 
Sąjungą.

srity, netolimoje ateity pasira
šymą. Rumunų delegatai atsisa
kę šiuo klausimu aiškintis.

Ulbricht kalba apie 

“vieningą frontą”
R. BERLYNAS. — R. Vokie

tijos diktatorius W. Ulbricht 
Į kovo 22 d. kalbėjęs Tautinio 
fronto — komunistų organiza
cijos suvažiavime, pažymėjo, 
kad “visi rytų bloko kraštai 
Budapešto pasitarime vienbal
siai pasmerkė “kinų agresiją”. 
Esą, “visi mes vieningai suta
rėme, kad kinų veiksmai buvo 
aiškiai agresyvaus ir karinio 
pobūdžio provokaciniai veiks
mai”.

Ulbrichto pareiškimai prieš
tarauja kitoms žinioms, esą, 
rumunai kaip tik nepritarę Ki
nijos pasmerkimo žygiams.

Eisenhovverio sveikata
VVASHINGTON. — Buv. pre

zidento Eisenhowerio sveikatos 
padėtis šiuo metu vėl atsidūru
si pavojuje. Vakar paskelbta, 
kad ligonis kiek silpnėjąs.

KALENDORIUS
Kovo 25 d.: šv. Irenėjas, šv. 

Dūla, Vaišvilkas. Kante.
Kovo 26 d.: šv. Kas tūla s, šv. 

Teklė, Arbutas, Gėlė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, šalčiau, galimi lengvi 
sniego krituliai, temp. sieks 30 
ir daugiau 1. F., ryt — atsalusio 
oro tąsa.

Saulė teka 5:46, leidžias 6:08, Ramiojo vandenyno Kalifornijoje pakraščiai
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 
JfONAS ADOMAV1CIU8, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 West Garfield Blvd., Chicago, DL 90936

ALKOHOLIKO PAŽINIMAS IR JO 
GELBĖJIMAS *

Dvasia stiprėkinle, papročius 
gerinkime -ir alkoholizmas nebus 

taip baisus.
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, 
kaip ilgai toks gydymas besitęstų 
ir kiek net išlaidų sudarytų. Kol 
mes esam tikri žmonės ir Kris
taus verti krikščionys, privalome 
ateiti į pagalbą artimui tada, kai 
jos jis yra labiausiai reikalin
gas. Gana mums visą savą ener
giją išlieti menkniekiams -kitas 
kitam patarnavimui prie stik
liuko, prie darinėto paršiuko ar 
laukinių garsų sūkuryje bešėls
tant. Kiekvieno visokeriopa ener
gija yra ribota -tai ir apsiriboki
me vien prasmiškiausių veiksmų 
atlikimų. Šj kartą eikime veik
liausiai talkinti nelaimingiau
siam saviškiui-alkoholikui.

Alkoholikas gali būti gydomas
Taip, galima alkoholiką gydy

ti ir jam tokiu 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 ligos gydymas.

Antras dalykas kovojant su gir
tybe — reikia suprasti gyvenimo 
faktus, o jie kalbamu reikalu y- 
ra sekantieji: alkoholizmo liga y- 
r« chroniška, nuolat žmogų ly
dinti. Už tai trumpalaikis nuo 
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- 
kim pasidaryti angelais: pirma

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

Šiandien apsiėjimas be svaiga
lų lietuvių suėjimuose yra faktas, 
o ne svajone.' Alvudo kūčios, 
Šeimos šventės net daugiau kaip 
pusę tūkstančio mūsiškių sutrau
kia- ir nei tabako dūmais, nei 
svaigalų garais savų svečių ne
vaišina. Galime taip pasielgti ir 
kiti, tik ryžkimės ir tam ryžte 
darbais pasireiškime.

Dirbkime, kad alkoholikas imtų 
laimingas jaustis darbe ir mūsų 
tarpe.

Šiandien alkoholiko gydymo 
pasekmes geriau yra vertinti jo 
pajėgumu apsispręsti su darbu 
bei gyvenimu šeimoj ir visuome
nėj. Laikiną alkoholiko suklupi- 
mą-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 
sunkiose jų gyvenimo valandose 
pagalbon ateina stikliukas. If tu, 
žmogau, nieko tokiam ligoniui 
nepadėsi nei maldomis, nei keik
smais -už tai ir liaukimės save if 
artimą apgaudinėję. Kalbomis, 
maldomis ir darbams turi būti 
savo vieta ir laikas. Su alkoholiz
mu turime kovoti moksliškai ti
krai, moraliai teisingai ir žmo
gaus psichologijai atsakančiai. 
Tik taip veikdami mes galėsime,

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. AlkohoMzmas-gydy- 
tina liga. Žmoniškas darbas, vi
sų mūsų atliekamas, yra geriau
sia nuo svaiginimosi įpročio ap
sauga. Kol dar nepajėgiam visi 
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, yjjač 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 Illness 

Called Alcoholism, 1968.
Dėka šio skyriaus jau metai 

laiko galvos neskauda
gĖ8iaMMB^MM&.•isSMMDflSuSMDMfiL JMMhl
1 TEISINGA PATARIMĄ 

** ĮGYVENDINK — t
SVEIKESNIS BOSI. !

KLAUSIMAS. Gerbiamas Dak
tare, prieš porą metų kreipiaus į 
Jūsų vedamą skyrių -“Kelias į 
sveikatą”, prašydamas patarimo. 
Kaip jau buvau rašęs, prieš de
vyniolika metų man atvažiavus 
į šį kraštą, prasidėjo dideli gal
vos skausmai, net vėmimą sukel
dami. Nors esu negeriantis, bet 
jausdavausi lyg pagiriojantis. Ne 
kartą buvo .padaryti tyrimai ir 
nieko nerasta.

Aukotojai 
Lietuviu Kankinių 
Koplyčiai Romoje

Juozapas ir Emilija ir duktė
Gudzevičiai — $100-

Kun. V. Aleksoms — $100-
Kun. V. Skilandžiūnas — $100—
Dr. Antanas ir Elena Razmai $100—
Ida iermukšnienė ir Milda 

fiermukšnytė, atminčiai a.a.
vyro ir tėvo Juozo — $100—

Algirdas ir Janina Yoksha — $100—
N. N.- — $100-
Kun. A. Baltrashunas — $50—
Pov. ir Veronika Baltrašunaii $50—
Dayton Ohio vyčiai — $25—
A. a. Petras Kelačius — $25—
Antanas ir Elena Garka — $25—
Leonas ir Kazimieras Rumšai $50-
Mirs. V. Golubicki — $25—
Estera Alšėnas — $25-
N. N. — $20—
Antanas Kareiva — $15—
Winnipego Lietuvių šv. Kazi

miero bažnyčia — $50—
Kun. J. Bertasius — $20—
P. U. Jauniškis — $20—
J. B. Čaplikai — $10-
Loretta Mackonis $10—
O. V. Samatauskas — $10—
I. J. Ndrbut - $10-
K. Girnys — $10-
J. O. Demereckas — $10-
M. M. Januška — $10—
A. O. Jančiukas $10-
T. Padliaskas — $10-
Inž. F. Vizbaras — $10—

V. J. Januška — $10—
Kun. P. Brazauskas — $10—
Gražina ir Vladas Juodeikos— $10—
Ada Sinktvitz — $5—
Ona Kaienas — $5-
Mrs. M. Vilkisius — $5-
Jonas ir Ona Jakštys — $5—
Paul. Gudžifinienė — $5-
M. Arlauskaitė — $5—
Kun, J. Gaudzė — $5-
Bronė Bujokas — $5-
V. Dargužąs $5—
V. B. Jančiukas — $6—
E. K. Kalasauskas —* $6-
A. J. Kuncaitis —> $5-
M. E. Sarauskas — $5—
A. K. Gazoliai •— $5—
J. V. Paulus — $5—
J. Kanius — $5-
William Pacukonis — $5—
E. Andrijauskaitė — $2—
V. J. Mėndeikienė — $2—
P. Massok — $2—
George Murauskas — $2—
N. N. — $1-
S. Ramančiauskas — $1-
Onutė Damaitė - Fielding — $50—

atminčiai mirusių S'bire: 
kun. jonas Damijonaitis 
Antanas Valaitis. Bronė

Jums patarus atkreipti dėmesį 
į skilvio rūgštingumą, buvo nus
tatyta, kad čia tikroji mano gal
vos skausmo priežastis. Negaliu 
vartoti citrininės rūgšties. Mano 
organizmas, matomai, prie jos 
nepriprato, o joje ieškodamas 
sveikatos septyniolika metų “pa
giriojau”. Dėka Jūsų, šio Sveika
tos skyriaus, jau metai laiko ne- 
besikartoja galvos skausmai.

Dabar dėl vitaminų ‘C” ge-

Valaitytė ir kitų mirusių ir 
giminių.

Aukojo: Alfonsas Pėvoriūnas, $25— 
o ne Alfonsas Poreziunas.

LITHUANIAN MARTYRS 
CHAPEL COMMITTEE 

2701 W. 68th Street
Chicago III. (10629

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL REMBLAKE - ROCHKES
ARTS Pfl X APOTHECARY

3218 W. 63rd Street 2421 W. 63rd Street
Tei. WA 5-4787 Tel. HE 4-1500

diabetinis maistas ir gaminiai 
Mm patelefonuosime jflsų gydytojai

Buvęs Šiaulių miesto Valst. teatro 
grimorius Juozas Korsakas pagraži
nęs visus 35 vaikus — aktorius Al
vudo vaikų teatro penktos premjeros 
A. Kair o "Du broliukai" 3 v. vai
dinimo dalyvius.

Nuotr. inž. J. Slaboko

riu “Rože Hips”. Iš Jūsų vedamo 
skyriaus šj vitaminą perėmiau, 
nes daktaro prirašyti “C” vita
minai labai man erzina išeina
mąją žarną (pradeda perštėti). 
Jums padedant nusikračiau įky
rių galvos skausmų. Kaip rašėte 
pranešti apie save, suteikiu šias 
žinias apie save, jos gali būti 
naudingos ir kitiems, nepratu- 
siems prie apelsinų bei citrinų 
vartojimo.

Taip pat prašau Jūsų patari
mo bei nuomonės dėl sekančių 
simptomų, kurie taip pa( pasi
reiškė tik šiame krašte, feai. pa
tekdavau į patalpas, daugumoj į 
sales subuvimo metu, man pra
dėdavo suktis galva, susimėtyda
vo pulsas-kas tai mane erzinda 
vo. Galvodavau, kad nepakeliu 
triukšmo bei žmonių susibūrimo, 
kas veikia į mano nervus.

Paskutiniu laiku tai pradėjo 
reikštis stipriau, ypač pulso ne
normalumas momentui iššaukia 
apsvaigimą ir net isbalimą. Pri
puolamai išsikalbėjau su kitu as
meniu, kuris pareiškė, kad tokius 
pat simptomus turi ir dėl to var
toja tokiose vietose tamsius aki
nius. Pabandęs tai esu visai ra
mus ir reikiamoj formoj. Prieš 
tai kreipiaus porą kartų pas akių 
gydytojus, nes akyse atsirado 
skraidantieji juodi taškai, kartais 
net užmerkęs akis juos matyda
vau. Daktaras liepė visa tai pa
miršti, nes nieko ypatingo nesą, 
bet patarė nuo to naudoti tam
sius akinius. Saulėtose dienose 
naudoju, o patalpose taip atro
do, kad jie nebūtini.

Tik dabar įsitikinau, kad tam 
tikros elektros šviesos erzinan
čiai veikia į mane. Prašau Jūsų 
nuomonės, ar aš dėl to neapsi
žiūrėjimo padariau širdžiai žalą, 
ar su laiku viskas susinormuos,

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 gydytoją-jis tikrai pa
sakys, koks Tamstos sveikatos sto-' 
vis. Cia kalbama apie bendrus 
dalykus visiems naudingus.

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

Lietuvis, nepratęs kavos gerti, 
čia nesveiką įprotį pasisavinęs, 
kenčia įvairiopai. Yra lietuvių, 
jautrių didžioms patalpoms-jie 
jose negerai jaučiasi, širdis jų ima 
pykt. Gerai draugas ir gydyto
jas patarė- mažiau savo akis jau
dinti jautrinančiais Tamstą da
lykais. Vengi citrininių vaisių- 
rteskauda galvos, nes Tamstos 
kūnas tokiems vaisiams perjau- 
trus buvo ir dar yra. Venk da
bar perstiprių įvairiopų šviesų- 

(Nukelta j 6 psl.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 ttert OSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. tr 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAIbrook 6-5076

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

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

Route 25. Elgin, Illinois

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tol.! PRospeet 8-1117

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpnblic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3; tnB- 
čladlenlals uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 tkl 8 vai.

OR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-člos lr California

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048
Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
ARU&KR1JA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) TH. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą;
1et neatsiliepto, skambinti Hfl 8-3227

Kurkite geresnę ateitį
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JOHN Pakel, President
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so savo nuožiūra. Nesunau
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rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
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Tel. ofiso RE 4-8849. rez. 388-2238 Ofiso Hl 4-1818

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-D
antr., penktad. 1-6, treč. Ir šešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, periKtadle

nais X—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai orllmsin' narni susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 51st Street 
Tel — GR 6-2400

Vai. pagal ausltarliną: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.
Ofc. 785-4477. Rez. PR 8-6960.

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECIALYBC — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr moterų ligos 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fl A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. Ir nuo 6 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bettdra praktika 

2815 VV. 71st Stteet 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 val.: arba susita
rus.

Rez. PR 6.9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-oe lr Campbell Avė. kampas, 
Vai kasdien 9 -11 ryto lr 8- • » v

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 VV. 63rd St., GR 6-7044

Tikrinu akis. Pritaiko akinius lr 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6.7800; Namų 925-7607

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. tkl 9 v. v. Treč. lr 
fleštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso lr rezidencijos*
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6730

DR. ALDOHA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020 
Karnų tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. OSrd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

lkl 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p, p., 6-8 
val vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad. 
Uždaryta-
Tel. ofiso ir bnto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadlenlua 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU EB VAIKŲ MOV 
SPECIALISTĖ

MED.JAL BUILDING 
7156 South Westėm Avenue 

Pirmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. Sefitad. 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. KE 7-1108 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 Wcst 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3546 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą.

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Valandos. pirm., ketv., 5—8 vai., 
antrad. lr penkt. 1—4 vai.

Priiminėja tik susitarus

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. tr nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. lr penkt nuo 12 Iki 2 vai. p,p
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7Ist Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lt 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2128, Namų GI 8-8195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street

PrUmlnėja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak. 

Trečiad. ir Spėtai!. uždaryta
Tel. PRospeet 8-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

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

lr kitu laiku pagal susitarimą.
.......... ........—»'■■■■....... .......... —......... ............... , u............ i įiiitflUi

Tel. ofiso PR ft-6446, re*. HE 4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. lr 7 lkl 8 V. v. 

Treč. šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namo 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Pelnogaudžių sąmokslas ir

MORALINIO DUMBLO 

TVANAS

RUSAI BIJO DVIEJŲ FRONTŲ
Kinų divizijos, raketos ir pavojus Vladivostokui

KOVA PRIEŠ AMERIKOS GYNYBA
Kai susiduria svetimos įtakos ir svetimi reikalai

Neseniai St. Louis mieste į- 
vyko suvažiavimas atstovų są
jūdžio Piliečių už Padorią Spau 
dą (Citizens for Decent Lite- 
rature). Suvažiavime dalyva
vęs “Chicaigo’s American” dien 
raščio korespondentas rašo, 
kad vykdamas į ten jis manė 
rasiąs susenusias ponias ir pra
žilusius vyrus, piktai žiūrin
čius j surinktus pornografi
jos pavyzdžius. Tačiau suva
žiavimas atrodė kitaip. Dau
gumoje rado malonius, inteli
gentiškus, jaunimo gerove su
sirūpinusius asmenis.

Suvažiavimo programa irgi 
savo rimtumu buvo maloni 
staigmena. Be kitų čia paskai
tą laikė psichiatras dr. An- 
chefll, kuris išryškino vienat
vės sunkumus ir taip pat pa
brėžė žalą, kuria gali atnešti 
perdaug ankstyvas susitikimas 
su sekso dalvkais ir pornogra
fija. Suvažiavime seksualinio 
auklėjimo klausimais kalbėjo 
vyras ir žmona Wi1lkes. Jie pa- 
žvmėio. kad seksas, kada jis 
reiškiasi tuose rėmuose, i ku
riuos ji yra įstačiusi religija 
ir moterystė, yra tvarkoje. Jie 
pažymėlio, kad tėvai ir mokv
toiai nuolat teikia seksualini 
auklėjimą vaikams, ar jie to 
nori, ar nenori, ir geriau būtų, 
kad tai būtų vykdoma tiesio
giniai, tiksliai ir planingai.

*
Suvažiavime taip pat reikš

mingas buvo pareiškimas iš 
Los Angeles atvykusiom Bor 
Dom ana, kuris atskleidė tą 
sąmokslą, kurį vykdo masinio 
susidomėjimo, bendravimo prie 
monės. kaip filmai, televizija 
ir panašiai. Jis pažymėjo, kad 
čia užkulisyje yra sąmokslas, 
ir tai ne komunistų, o kapita
listu. kurie ieško pelno iš to 
moralinio šlamšto. Prieš tuos 
pelnagaudžius ir buvo pasisa
kyta. išvardijant net juos pa
vardėmis ir jų tarpe suminint 
ir plačiau žinomų vardų.

Nors paskutiniu metu šioje 
srityje jaučiamas žymus pa
blogėjimas, tačiau Piliečių už 
padorią spaudą sąjūdis nėra 
nusivylęs įstatyminėmis prie
monėmis. Visų pirma norima 
paremti Dirkseno pasiūlyta į- 
statymo projektą kuriuo bū
tu suvaržytas apeliacinis spren 
dimas federaliniuose teismuose 
bylose dėl pornografinės me
džiagos. Yra ir besiimančių 
kitų priemonių. Saginaw 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 mergaitės turėjo 
pasitraukti iš mokyklos, nes

Spaudoj ir gyvenimą

KAIP GYVENA MOKYTOJAI LIETUVOJ
Vilniuje leidžiama “Tiesa” Nr. 49 

vasario 27 d. išspausdino tokio tu
rinio mokytojos St. Niūniavaitės 
laišką:

“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 cemento gamyklos 
komunalinio skyriaus viršininką A. 
Eigirdą.

— Draugas Eigirdai, padėkite 
man, sutvarkykite centrinį apšil

jos jau laukė kūdikio. Chica
goje turėjo būti įsteigtos spe
cialios mokyklos tokioms kū
dikio laukiančioms gimnazis
tėms, kad nesusitrukdytų mok 
slas. Visas toks nemoralumas 
spaudoje, filmuose, televizijoje 
blogai veikia į pačias šeimas 
ir turime susidurti su liūdnu 
faktu, kad JAV-se yra jau net 
apie 13.000,000 vaikų, kilusių 
iš sudužusių šeimų. Ar reikia 
stebėtis, kad kyla nusikaltimų 
skaičius? Tik vieną mėnesį 
Cook apskrities ligoninėje pa
gimdė kūdikius keturios 13 
metų mergaitės, šešios 14 me
tu, 27-nios 16-kos metų ir net 
50 mergaičių 16 metų. Nei vie
na iš jų 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, koki auk

lėjimą gauna tokie naujagi
miai.' kuriu motinos pačios dar 
tebėra kūdikiai, be reikiamo i 
nropesinio nasiruošimo pragy
venimui ir be reikiamos para- 1 
mos. Vien Chicagos mieste Vi- ( 
suomenė savo lėšomis turi mm 
la.t išlaikyti daugiau kaip 60. 
000 tokių vaiku. Net 47 procen 
tai Chicagoje iš valdinio iždo 
išlaikomu vaikų yra nelegaliai 
gimusieji.

Kas gi paruošia dirvą šito
kioms negerovėms, jei ne pur
vina spauda, pornografiniai fil 
mai, nemorali programa tele
vizijoje? Žinoma, čia yra ir 
daugiau priežasčių, tačiau šios 
masinio naudojimo priemonės 
moralinio atsparumo neturintį 
asmenj murkdo gilyn į gyveni
mo dumblus, o net ir brandes
nio būdo jaunuolius ir paau
gusius veikia neigiamai gun
dančiais įtaigojimais.

*
Dėl to visi turime būti ak

tyvūs, kur tik būna proga pa
reikšti . protestą. Pasirodžius 
nemoraliam filmui teatre rei
kia tėvams telefonais, laiškais 
nrotestuoti teatro savininkam. 
Nemoralūs leidiniai tepaskati- 
na reikšti protestus leidėjams. 
Tėvai turi savo vaikams paaiš
kinti, kad šie visi nemoralu
mai yra daugiausia išmislas 
pelnogaudžių, kurie nori sau 
glemžti dolerius, visai nepai
sydami, kokios įtakos tai tu
rės į jaunas sielas, kiek tie 
dalykai žmonių pavers mora
liniais invalidais. Tokie (filfnai 
turi susilaukti drąsesnio pro
testo ir boikoto. Kuo mažiau 
juos žmonės lankys, tuo jaut
riau pelnogaudžiai pajus smū
gius per kišenę, o jie tam yra 
jautresni. Pagaliau ir mūsų 
mokyklose, organizacijose to
mis temomis būtų labai nau
dingi dažnesni pasisakymai.

J. Pr.

dymą.
Pagaliau pasirodo šaltkalviai 

(anksčiau aš juos mačiau dirban
čius batsiuvių artelėje). Dabar 
jie, matyt, apšildymo specialistai. 
Pradeda krapštinėti, išleidžia van
denį, 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.

Incidentai prie Usurio upės 
nėra naujas dalykas. Sovietų šal
tiniai neseniai paskelbė, kad per 
paskutinius trejus metus Sovie
tų Sąjungos — Kinijos pasienyje 
buvo per 2000 incidentų bei sie
nos pažeidimų, nors Kinija jų 
priskaito tik 16. Gerai informuo
tas vok-ių“ Der (Spiegei” (JU. 17) 
be ko kita, pateikia ir tokių inci 
dentų prie Amūro upės vaizdą. 
Kiekvienos dienos rytą kinų sar
gybiniai išeidavo priešais rusų 
sargybas, nusileisdavo kelnes ir 
atsukę rodydavę rusams savo 
nuogus užpakalius... Žinia, kad 
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. Sios 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 greSiarltį gali
mą kiniečių viešpatavimą. Tuo 
pačiu metu Pekinas demonstrūo- 
ja savo tautinę vienybę ne tik so
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, imperiar 
lizmu, džiunglių teisės įvedimu. 
Ši propaganda labai veikianti 
komunistinius kraštus. Pekino 
radijas rusų Užimtuose kraštuo
se labai noriai klausomas. Ta
čiau netrūksta ir diplomatinės 
veiklos. Mao gen. štabo viršinin
kas Huang 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.

——..... • .i. i   ........ ■■
Pagaliau man preiškė:
— Nieko nebus, laušim sieną, 

žiūrėsim, kas ten Su tavo tais vamz
džiais.

Kada tai bus? — apsidžiau
giau aš.

Už dviejų mėnesių, — ‘fui*

J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
19 anglų kalbos vertė Al. Baronas

17
— Milda verda labai gerai, net popiežius ar Ame

rikos prezidentas negalėtų tokios sriubos atsisakyti. Ir 
dabar, vėl kalbant apie Ameriką, be abejonės Amerikos 
politika yra Rusijos įtakoj. Aš tau tai sakiau labai daug 
kartų. Vargšė Amerika, man tiesiog jos gaila. Ji yra 
kaip tas gailestingas žmogus, kuris rado kelyje sušalu
sią gyvatę ir atšildė ją savo užantyje. Atsigavusi gyvatė 
įkando žmogui. Taip, Sovietų Rusija yra ta«gyvatė, kur- 
rią atšildė afherikiečiai savo gera širdimi.

Boleslavas valandėlę patylėjo, baigė sriubą ir tada 
vėl pakėlė galvą.

— Ačiū Vytautai. Sriuba buvo skanumynas. Bet at
versk kitą laikraščio puslapį. Ten yra straipsnis apie Is
paniją. Jie keikia Ispaniją visomis jėgomis, nes tai šian
dien yra madinga. Bet aš pykstu. Tu žinai, aš pusiau 
esu ispanas ir lenkas. Rusija, Anglija, o ir Amerika ver
kia, kad šiandien Ispanijoj yra diktatūra. O, mano Die
ve, koks baisus skirtumas yra tarp Ispanijos ir Rusijos 
diktatūrų. Rusija nužudė ir tebežudo milijonus arba pa
vergia tautas. Bet šiandien Rusija yra sąjunginkų ge
riausia draugė. O ką Ispanija padarė? Ąr ji užgrobė ko
kias kitas tautas? Ne, ji nieko nepavergė. Ar ji sunai
kino kaip Rusija milijonus Sibire ar koncentracijos sto
vyklose? Ne. Ispanija nori tik apvalyti savo kraštu nuo

BRONIUS KVIKLYS

Priešrusiški filmai

PriešfusiŠkai propagandai 
naudojamos ir Kinijos pasiunti
nybės. Taip Varšuvoje kinai ati
darė savo pasiuntinybės duris 
lenkams ir, jiems susirinkus, pa
rodė filmą apie rusų įvykdytas 
lenkų kariškių žudynes Katyne 
II pasaulinio karo metu. Lenki
jos vyriausybė dėl to pasiuntė Pe* 
kinui protesto notą. Panašiu bū
du Kinijos pasiuntinybėje Praho
je buvo rodomas dokumentinis 
filmas — rusų įvykdyta Čekoslo
vakijos okupacija.

Usurio incidentai davė ki- 
nafns 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 grobį.“Šalin nau
juosius rusų carus”, — šaukia ki
niečiai. Ta proga kiniečiai cituo
ja Karolio Markso ir Fr. Engelso 
žodžius, kur sakoma, kad rusai 
pagrobę iš kinų didelę teritori
ją, kuri yra taip didelė, kaip 
Prancūzų a 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 
būdu nustatyti sienas su Bur- 
ma, NepaliU, Pakistanu, Mongo
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 
momentu gali perkirsti rusų 
transibirinį geležinkelį ir atski
rti nuo Rusijos garsųjį Vladi
vostoko uostą, tuo pačiu atskirti 
pagrindines rusų j.ėgas ir palikti 
jas be svarbiausio Ramiojo van- 
denytio uosto. Šiame ruože rusai 
laiko tik pusę tiek divizijų. Prasi
dėjus Usurio incidentams, kini- 
jos vadai įsake savo reguliarios 
kariuomenės dydį pakelti ligi 5 
milijonų vyrų, tuo tarpu visoje
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Ginčijamos žemės (pažymėtos tamsiais brūkšniais ir rodyklėmis), dabar 
rusų valdomos, dėl kurių vyksta smarkūs pasienio incidentai.

rusų kariuomenėje tėra 3,2 mil. 
karių. Nėra abejonės, kad karo 
atveju Kinija smarkiai prašoktų 
rusus savo karių skaičiumi, ta
čiau kariuomenės apginklavi
mas rusų esąs geresnis. Tačiau į- 
vairių kraštų karinė žvalgyba y- 
ra susekusi, kad š.m. pabaigoje 
kinai turėsią vidutinius raketi
nius įrengimus, kurie galėsią šau
dyti atominiais užtaisais. Dauge
lis svarbių Rusijos pramonės cen
trų būsią kinų raketų pažeidžia
mi. Kai kuriuos raketinius užtai
sus kinai sėkmingai išbandę pas
kutinėmis dienomis Vietnamo 
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 vfSos 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
kio karo atveju Vakarai vargiai 
jau būtų ramūs. Jau dabar jie 
skelbia turį žinių, kad esanti su
kurta Pekino —- Bonos ašis, nu
kreipta prieš sovietus, ir todėl ru
sai dėl galimo geltonojo pavo
jaus jau yra įspėję Bonną, Pary
žių, Tokijo.

Galimas Rusijos — Kinijos 
konfliktas jaudiha rusų paverg
tas tautas ir satelitinius kraštus.
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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 laikus 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 tokio neteisingumo pasaulyje.
— Gerai, pabaikime kalbą apie politiką. 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 lr 
išgęsęs. Tada jis paspaudė ranką Vytautui, kuris pasakė:

— Iki pasimatymo. Pailsėk daugiau.
Vytautas išėjo iš palėpės ir nulipo laiptais. Jis perėjo 

įstrižai didžiąją aikštę ir atsiminė stovyklos paštą. Tada 
užsuko į vieną pastatą ir ten rado laišką nuo Charlot
tės.

PAULIUS ŽICKUS

Prezidento Johnsono pradė
ta ir dabar Nixono norima įreng 
ti apsigynimo ABM sistema, 
nors Nixonas ją ir modifikavo, 
tebėra gyva “už” ir “prieš” pa
sisakančių žmonių lūpose.

Kovo 4 d. Bostone M.I.T. u- 
niversitete ir kai kur kitose vie
tose buvo organizuotas moksli
ninkų ir studentų protestas, ku
rio rengėjai jį pavadino net 
mokslininkų streiku. Vienas di
džiųjų šio “streiko” organiza
torių buvo ir yra profesorius 
iš M.I.T., dr. Jerome Wiesner. 
M.I.T. auditorijoj buvo susirin
kę apie porą tūkstančių asme
nų; mokslininkų, barzdotų stu
dentų ir įvairių pašaliečių. Pa
grindinis kalbėtojas buvo nuo 
Hitlerio iš Vokietijos pabėgęs 
ir apsigyvenęs Amerikoje No
belio premijos laureatas už akių 
ir medicinos tyrimus dr. Geor
ge Wald. Nobelio premiją ga
vo už tuos tyrimus, kuriuos da
rė Amerikos karo laivyno ir 
aviacijos pinigais. Savo demon
stracinėj kalboj jis sakė, kad 
mokslininkai turį atsisakyti da
ryti bet kokius valdžios subsi
dijuojamus tyrimus. O pamir
šo, kad už tuos tyrimus jis ga
vo premiją, iš to gyveno ir pa
garsėjo. Wald pasmerkė ABM 
sistemą ir visą apsaugos pasi
rengimą, kaip niekam nereika
lingą. Jo kalbos teksto buvo iš
spausdinti milijonai egzemplio
rių ir išplatinti.

“The Bostone Globė” laikraš
tyje pasisakė prieš Waldo kalbą 
kitas M.I.T. mechaninės inžine
rijos profesorius Douglas P. A- 
dams. Jis rašo trumpai: prof. 
Waido pilnas puslapis melo, ne
sąmonės ir gėdos. Amerika per 
300 metų gynė laisvę. Mes ne
galime leisti, kad mus ištiktų 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Ry
tų Vokietijos, Šiaurės Korėjos, 
Pietų Vietnamo ir daugelio ki
tų tautų likimas. Mes ir toliau 
remsime Pentagono darbus, ku
rie yra prieš baisųjį tironą, no
rintį mus paladiot.

Kovo 15 d. Bostono vyskupi
jos laikraštis “The Pilot” savo 
tos dienos vedamuoju be skru
pulų remia dr. Wald vapalioji
mus. Senatoriai Kennedy, Ful- 
bright lr eilė kitų irgi pasisa
ko prieš ABM sistemą. Prof. 
DuRridge ir eilė kitų garsių 
mokslininkų pritaria prezidento 
Nixono kalbai ir nutarimui renig 
ti pataisytą ABM sistemą. O 
kovo 19 d. tame pačiame “The 
Boston dobė” laikraštyje ko- 
lumnistas Joseph Alsop rašo il
gesnį straipsnį. Straipsnyje sa
ko, jog žinome prezidento Nixo- 
no nutarimą rengti ABM siste
mą. Jis neturįs kito pasirinki
mo. Gal, esą, jis dar būtų ati

“Mielas Vytautai, kur gi tu dingai? Ar nesijauti 
sveikas? Gal jau užmifšai 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 norėčiau tave susitikti kaip galima greičiau.

Aš manau, kad geriausia man paskambink telefo
nu. Mes 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 
mų tau, nes aš esu truputį pikta — tu pamiršai mane. 
Tavo Charlottė”.

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

Tirštas rūkas slinko nuo kalnų žemyn.
Oras kvepėjo vėlyvu rudeniu.
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Vytautas ir Charlottė susitarė susitikti vienoje mies
to kavinių. Jis nutarė ją pasitikti netoli Gruenber
go, todėl išėjo daug anksčiau negu reikia ir pasuko kai
melio link.

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

(Bus daugiau),

dėliojęs kokiem metam, bet at
sakingi Amerikos mokslininkai 

I jam pasakę, kad atidėliojimas 
gaiįs 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 į vandenilio bombos 
priešininkų protestus. Pasisa
kydamas prieš vandenilio bom
bos tyrimus ir gaminimą dr. J. 
Robert Oppenheimeris įrodinė
jo, kad tos bombos negalima 
pagaminti, o 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 dr. Edward 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 jis 
buvo prieš po tai, kai jis jau 
prisipažino klydęs, jis atsakė: 
aš nutariau, kad ji yra negali
ma, neveiksminga, nes aš to la
bai norėjau, kad jos nebūtų. Pa
našiai dabar darąs dr. Wiesher 
dėl ABM. 1950 m. dr. Wiesner 
buvo vadovas vadinamo “Lin
coln Project”, kuriuo buvo pa
ruošta teorija ir technologija 
pirmosios Amerikos oro gyny
bos sistemos. Tada dr. Wiesne- 
rio batas buvęs ant kitos ko
jos. Oro pajėgų štabas priešinę
sis jo planui, nes jiems pinigai 
buvę reikalingi aviacijai. Oro 
pajėgų štabo viršininkas gen. 
Hoyt Vandenberg net sakęs, 
kad tos sistemos įrengimas esąs 
komunistų įtakoje. Dr. Oppen
heimeris tada rėmęs dr. Wies- 
nerį labiau, negu jis priešinęsis 
vandenilio bombai. Ar dr. Wies- 
nerio kova nesanti panaši į Op
penheimerio kovą prieš H bom
bą?

Pabaigoje Joseph Alsop rašo: 
visi ekspertai apie sovietus val
džioje ar 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
pų gavėjų ir prašytojų skaičius.



KANADOS ŽINIOS

Sault Ste. Marie, Ont.
ANKSTYVAS PAVASARIS

Šiais metais vasario mėnuo bu
vo 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 šiitas. Sniegas bai
gia tirpti. Įsauiėje 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 kun. Aug. Sabas 
kovo 29 - 30 dienomis šio mies
to katedroje. Velykų dieną mi
šios 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 Trakinsldenė grįžo 
iš ligoninės ir gydosi namuose.

— Mūsų kolonijos kapelionas 
lanko šio miesto tautiečius; pir
moje vietoje ligonius. Tarp ki
tų 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 lietuviškais audiniais. Ko
vo 18 d. susilaukė antro sūnaus 
Stasio Vytauto. Geriausių lin
kėjimų laimingiems tėvams.

— Viktorija Svari ienė su duk
rele Kristina išvyko atostogų 
į Floridą.

— Valės Girdzevičienės moti
nai mirus Lietuvoje už jos vėlę 
buvo atlaikytos šv. Mišios ka
tedros bažnyčioje.

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

Mūsų kolonijose
Kenosha-Racine, Wisc.

LIETUVIŲ FONDAS 
JUS KVIEČIA

Malonūs apylinkės tautiečiai, 
Lietuvių fondas jus kviečia į 
gražų vakarą balandžio 19 d. 
7 vai. vak. Danų salėj, Keno- 
shoj, Wis. Ralius 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 vietas 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. Waukegane pas Pr. 
Kružiką. Rengėjai visiems užtik 
rina jaukų ir smagų vakarą.

R. Juška

Waukegan, Illinois

RELIGINIS KONCERTAS
Kovo 30 d., Verbų sekmadie

nį, įvyks religinis koncertas Šv. 
Baltramiejaus bažnyčioje, 3 vai. 
p. p. Parapijos choras, vad. var 
gonininko N. Kulio, išpildys re
liginių kūrinių. Racine, Wis., 
Šv. Kazimiero par. choras, vad. 
muziko J. Grimskio, taip pat da
lyvaus šiame koncerte. Tikime, 
kad gavėnios metu visi gausiai 
dalyvaus. K.

KNYGŲ IŠPARDAVIMO MfiNUO
KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

& M. KOVO 3 — BALANDŽIO 3 IMTINAI
Kaip iš Sąrašo matysite, knygų kainos yra labai sumažintos. 

Draugas yra perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir da
bar bus retai pasitaikanti proga palankiausiomis sąlygomis pratur
tinti savo knygyną.

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

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų

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

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

TIKYBINIAI RAŠTAI
Buvo Dabar

PADEDA FOfBMOZOS 
JAUNIMUI

Australijos katalikų jaunimas 
gavėnios metu nutarė savano
riškai 'atsisakyti pasilinksmini
mų, kino lankymų ir kitų malo
numų ir taip sutaupytas lėšas 
skirti vargstančiam jaunimui 
Formozos saloje padėti.

ANGELAI, Frederick von Lama, 1950, Chicago, III. 
50 pusi.............................................................. ..................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MACIAU DIEVO TARNĄ. J. Vaišnora. Atsiminimai. Au
toriaus pažintis su Dievo Tarnu Arkiv. Jurgiu Matu- 
laič'u. Tėvų Marijonų leidinys 1962 m., 31 pusi. ..

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

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

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

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

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...........

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

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

VI Al i H1 a

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

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

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. ........
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$1.00 $0.75

$3.00 $2.25
$0.75 $0.60

$5.00 $3.75

. $5.00 3.75

$5.00 $3.75

$5.00 $3.75

.. $3.50 2.60

$3.00 $2.25

$3.00 $2.25

$7.00 $3.50

$1.50 $1.10

$0.40 $0.30

$2.00 $1.50

$1.25 $0.95

$1.00 $0.75

$5.00 $3.00

$0.50 $0.40

$4.00 $3.00

$1.50 $1.10

$1.30 $1.00

$1.50 $1.10

$0.50 $0.40

$2.00 $1.50

$3.50 $2.65
$4.00 $3.00

$1.00 $0.75

$1.00 $0.75

$5.00 $3.75
$3.00 $2.25

<KKLBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalo
moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršelis 
aail. T. Valius. Išleido Immaeulata Press, Putnam, 

’-onn., 1957 m. 150 pusi................................................
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, Kun. K. Matulaitis. MIC, Ma

rijonų Vienuolija Amerikoje 1949 m. 714 pusi..........
ŠV. TERESE VAIKELIO JĖZAUS, Dr. V. Padolskis, 

1927 m. “Draugas”, 112 pusi........................................
ŠVENTOJI AUKA, fotogr. Alg. Kezys, S.J. Maldų vertė

jas Br. Markaitis, S.J........................................................
ŠVENTOJI VALANDA nakties adoracijai namuose. Pa

ruošė Kun. Mateo Crawley-Boevey. Vertė M. Pu- 
lauskas, MIC. Išleido Tėvai Marijonai, Chicago, III., 
1958 m. 63 pusi...................................................................

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

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

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

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

ISTORIJA, FILOSOFIJA. MOKSLAI

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, V. Baravykas 
583 pusi................... .............................................................

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

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

JUOZAS PAUTIENIUS, 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 ...........

KELIONE PO EUROPĄ. Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928 m.

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$1.00 $0.75

$6.00 $4.50

$0.25 $0.20

$2.00 $1.50

$1.50 $1.10

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

Buvo Dabar

$6.00 $4.50

$3.50 $2.65

$12.00 $9.00

$2.50 $1.90

$1.25

■

$0.95

$5.00 $3.75

$1.00 $0.75

$2.00 $1.50

$1.00 $0.75

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

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J., “Laiko” 
leidinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 met., 152 
pusi. , ......................................................................

KOVOS METAI DEL SAVOSIOS SPAUDOS, Redagavo 
Kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, Petras Jonikas, Juo
zas švaistas Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenės Chi
cagos Apyg. leidinys. Išleista talkininkaujant Liet.
Knygos Klubui. Autoriai: K. J. Avižonis, kun. V. J. 
Bagdanavičius, MIC, prof. V. Biržiška, K. J. Čegins
kas, D. Lipčiūtė Augienė, Dr. J. Matusas, Dr. J.
Prunskis, J. Sangaila, Vyt. Sirvydas, Dr. V. Sruogie
nė. Viršelis dail. Jono Pilipausko. 1958 m. 367 psl. $5.00 $3.75

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE, V. Bagdanavičius.
Tautosakinė - teologinė studija, I d., 262 psl........... $3.00 $2.25

LIETUVIŲ CHICAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidi
nys. Redagavo A. Vilainis - Šidlauskas, 244 psl. .. $3.50 $2.65

LIETUVOS ISTORIJA, V. Daugirdaitė - Sruogienė,
406 pusi...............................................................................4 $6.00 $4.50

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS. Paulius Galaunė. Antra
sis leidimas. Išleido J. Karvelis 1956 m. 350 pusi. 31 
pieš. tekste. 43 ant atskirų lapų. Didelio formato.
Kieti viršeliai ............................................................ $8.50 $6.40

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 $1.50

MANO ATSIMINIMAI, Dr. V. Tumėnienė - Mingilaitė,
V. D. Un-to vaikų ligų profesorė. Čia yra aprašytas 
jos asmeniškas gyvenimas ir jos profesinė veikla 
kaip gydytojos ir profesorės. Kleista 1957 m. 175 
puslapių. ..................................................... $2.50 $1.90

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 $2.65

MISTINIAME SODE. Atsiminimai, Mykolas Vaitkus.
“Immaeulata”, 1957 m., 207 pusi........................... ... $3.00 $2.25

MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS, P. Maldei- 
kis. Atspaudas iš L.K. M. Akademijos Metraščio II to
mo 1966, 142 pusi., minkšti viršeliai.............................. $2.50 $1.90

NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva, M.I.C. Tėvų Ma
rijonų 50 metų veikla Amerikoje. Spaudė Draugo 
spaustuvė, 1964 m. Minkšti viršeliai, 351 pusi..........$3.50 $2.65

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, UI, su žemė
lapiais, 237 pusi............................................... ..................$2.50 $1.90

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. R. Skipitis.
Atsiminimai. 1918 - 1926 m. Lietuvos gyvenimo 
vaizdai ir įvykių aprašymas. Kleido knygų leidykla 
Terra 1961 m. 440 pusi. Kieti viršeliai ................... $5.00 $3.75

PADANGIŲ KELIAI. Kun. Pr. Vaseris. Turinys; Padan
gių mechanika, planetos ir žvaigždės. Autoriaus lei
dinys 1962 m. Australijoje. Minkšti viršeliai. 74 pusi. $1.30 $1.00

PANEVĖŽYS. Redagavo Juozas Masilionis ir redokc. ko
misija. Monografija. Išleido Panevėžiečių Klubas, tal
kininkaujant Liet. Knygos Klubui. Knygoje daug 
įdomių geografinių ir istorinių žinių apie miestą ir 
plačiąsias apylinkes. Gausiai iliustruota, 432 pusi., 
minkšt. virš............................................................... .......... $6.50 $4.90

RAUDONASIS SIAUBAS, Sabik-Vogulov. Vertė A. V.,
išleido 1953 m. “Dobilas”, 103 pusi................. .......... $1.25 $0.95

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

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

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

$5.00 $3.75

$5.00 $375

$2.00 $1.50

$7 50 $5 50

$3.50 $2.65

$3.75 $2.80

$3.00 $2.25

$4.00 $3.00

$1.00 $0.75

$1.25 $0.95

11-
$200 $1.50

$3.50 $2.65

$2.25 $1.70

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$1.25 $0.95
$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$1.00 $0.75

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$2.00 $1,50

$1.75 $i.3r

$1.80 $1.30

$2.50 $1.90

$3.50 $2.65

$2.50 $1.00

$0.70 $0.5T

$2.50 $1.90

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$3.00 $2.25

$3.50 $2-65

$3.50 $2.65

$2.50 $1.90
$1.25 $0.95
$2.50 $1.90

$5.00 $3.75

$2.25 $1.70

$3.75 $2.80

$2.50 $1.90

$3.00
I

$2.25

. $7.00 $5.25

$10.00 $7.50
1

$6.00 $4-50

$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

TAUTOS PRAEITIS. Redaktorius J. Damauskas. Istorijos 
ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. 1964 m.
Tomas H knyga 1(5). Minkšti virš., 108 pusi, ....

TAUTOS PRAEITIS. Redaktorius J Dainauskas. Istorijos
Ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas, 1965 m. To
mas n, knyga 2 (6), minkšt. virš. 244 pusi..............$5.00 $3 75

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

VALGIŲ GAMINIMAS, E. Drąsutienė, O. Radaitienė, E.
Starkienė ir A. Šližienė. Išleido J. Karvelis,
Chicaga. 546 pubI ..................................... ............ $7.50 $5.50

ŽMONIJOS LIKIMAS SV. 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 Aldų 
premiją. Veikalas skirtas ne teisti žmogui be Dievo, 
o jam padėti. 564 pusi. ĮLaisvę fondas, 1964 met.
Kieti viršeliai ir aplankas......................................... .. $5.50 $4.13

GROŽINIAI RAŠTAI
Buvo Dabar

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

ALTORIŲ ŠEŠELY. V. Mykolaitis Putinas. 3-jų dalių ro
manas vienoje knygoje. Kieti viršeliai ....................... $6.00 $4-50

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

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

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

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

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

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

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

AUKSO ŽĄSIS, Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakiška trijų 
veiksmų komedija. Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys 1965, 159 pusi., minkšti viršeliai................ .. $2 00

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

BARABAS. Pear 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, III., 260 pusi. ................... $1.25

DEVYNIOS BALADES, 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. ...............
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 ta.
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. Narūnė. 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 - Karvelienė. 
Autobiografiniai atsiminimai. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1963 m. Minkšti virš. 360 pusi... $3.50

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

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

ĮLŪŽĘ TILTAI. Pranas Naujokaitis. Romanas. “Nidos”, 
klubo leidinys, 1961 m. Minkšti viršeliai, 194 psl.

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

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Ne- 
veravičiuB. I-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 
pusi. ............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

LIEPTAI IR BEDUGNES. Aloyzas Baronas. “Draugo” 
premijuotas romanas 1962 m. 297 pusi. ........

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

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGUA, H dalis. 
Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos autorių kūriniai.
Lietuv. Kn. Klubo leidinys 1965, 700 pusi., kiti virš.

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

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

LUKŠIUJA1, Antanas Giedrius. Tai autoriaus gimto
jo kaimo istorija. Čia sunku atskirti, kur baigia
si realybė ir prasideda pasaka. 231 psl. ...

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................ ..... $3.00 $2.25



(Tęsinys H <-to pusi.)
LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis, Terrog leidinys.

1954 m. 180 pusi................................................................ $2.50
MARIJOS ŽEME. lietuvių poetų Marijos eilių v«inUrna 

Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Marijų 
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršeliai 63 Dusi 
1959 m. ............................................

MARTYNAS FIERRO, autorius Jose Hemandez, išvertė 
Antanas Vilutis. ši populiari didžiojo argentiniečio 
epiko poema yra išversta į keletą Europos kalbų.
Čia tos poemos I dal. ir yra vertimas į lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, "Laiko” spaustuvėje,
1958 m. 82 pusi. . j........................................................ $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 SUKNELE, Bronius Daubaras, Išleido Daino
ra Daunoraitė. Londonas, 1954 m. 154 pusfl. ..........  $1.50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, D laida, iš
leido Australijos Lietuvis, 1952 m ......................... $2.00

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

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. ..

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

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

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antaras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. 1 tomas, 266 pusi. ...... $2.50

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

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

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J. Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala, Dubinėlis, 
Pasitikėjimas, Tėviškė, Pirmasis rūpestis, Armoni
kėlė, Žmogus ir šuo, Draugai, Krikštynos, Paminklas,
Tavo rankos1 švarios, Pabėgėliai, žali velniukai ir Pa
saulio dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas dail. Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Klubo 
leidinys. 1951 m. 214 pusi......................................... ..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITNAGO UGNIS. Juozas Kralikauskas. “Draugo” pre- 
tijos kūrinys. L. K. Klubo leidinys 1962 m., minkšti
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THE THIRD W0MAN, Baronas, A. (Aliūnas). Vertimas 
iš lietuvių kalbos. “Trecioji Moteris”. A nove! about 
a mother and vvifes love, 169 psl................. .............. ...

TOMAS NIPERNADIS. August Gailit, vertė H. K., Ter-
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TREJOS DEVYNERIOS, Dr. S. Aliūnas. Eilėraščiai. Hu
moristine forma kalbama apie mūsų kasdieninius rū
pesčius ir negeroves. Spausdino “Draugo’ spaustu
vė 1961 m., 64 pusi...........................................................

TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas

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

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

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo"

UŽUOVĖJA, romanas, Marius Katiliškis. Terros leidinys.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VYNUOGES IR KAKTUSAI. Julija švabaitė. Poezija. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1963 m. Minkšti 
virčeliai. 96 pusi.................................................................

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

ŽEMAIČIŲ ŽEMEJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje, 
A. Vilainis, 1932 m., Chieago, III., 132 pusi.......... ....

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

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

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

ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas švaistas. Romanas iš lie- 
tuv. spaudos draudimo laikotarpio. L. K. Klubo 
leidinys 1962 m. 233 psl...............................j..,..

ŽVAIGŽDES IR VEJAI, Aloyzas Baronas, novelės. Ventos 
leidykla. 240 pusi. Pati pirmoji Al. Barono knyga 

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA

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

ANDERSENO PASAKOS, I d. J. Balčikonio vertimas,
Nemuno leidinys, 1952 m., Chicagoje, 21? nusl. ..

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

BALTOSIOS PELYTES KELIONE Į MENULĮ, D. Bindo-

BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. Ci- 
vinsko. Didelio foįraato. Iliustruota. Terros leidinys.
1956 m., 170 pusi.................................................. ......

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

to Volerto rašiny] “Vėl vienos gim
nazijos jubiliejus” yru kai kurių ne
tikslumų.

Ateinantį vėlyvą rudenj (Padėkos 
dienos savaitgaly, lapkričio 28 ir 29 
dienomis Chicagoje) bus prisiminta

Š. m. “Draugo" Nr. 56 Vytau- Alytaus gimnazijos penkiasdešim-

‘ "knygv"Išpardavimo "menuo
ĮVAIRŪS LEIDINIAI

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

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

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

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

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

viršeliais ..............................
•BAISUSIS BIRŽELIS. Pranas J. Naumiestiškis. 3 dramos 

veika-lai: Baisusis birželis, Varpinė ir šiaurės pa
švaistė. Immaculata Press. 1965. Minkšti viršeliai,
238 pusi.................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS. Terros leid. Straipsniai-pri- 
slminimai: 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.
IVTinlt&tnia

RINKTINES MINTYS. Juozas Prunskis. “Lietuvių Dienų”
leidinys 1958 m„ 324 pusi., kieti virš .......................
Minkšti virš ............................................................

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

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

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stories translated from the Lithuanian lan- 
guage) 1951, Chieago, 96 pages ...............................

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

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

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

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

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

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

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

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

MUZIKA
JAUNASIS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Iš

leido J. Karvelis, Chisago, 1958 m. 112 pšl. 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 L:etuviškas Dainynas 
daugiau skiriamas lietuviškam atžalynui, kad jis ge
riau pažintų ir labiau pamiltų gimtąjį kraštą. Knyga
kietais viršeliais, 110 pusi................................................ $4.50

PAVEIKSLAI
AUŠROS VARTŲ ŠVENC. P. MARUOS PAVEIKSLAS $1.00

$2.00
$3.95
$3.00

$1.50
$2.95
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$2.00 $1.50
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$6.00 $4.00
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ties metų sukaktis — rašo V. V, 
Turp kitko jis pažymi, kud'.Sif jud
riu Dzūkijos jaunimo mokėsi, Čiur
lionio, Kipro Petrausko, Krėvės, 
Žmuidzinavičiaus. Krupavičiaus ar
timieji vaikai. Taip pat nurodo vi
są eilę vietovių visai neįeinančių 
j Alytaus apskrities ribas, būtent 
— Druskininkai, Kapčiamiestis, Lei 
palingis ir kitas. Anuomet veikė ir 
Merkinėj progimnazija, bet nei šioj, 
nei Alytaus gimnazijoje tokių ne
teko pastebėti.

Toliau V.V. nurodo, kad Alytaus 
gimnazija pradėjo veikti 1919 m. ru
denj, ją suorganizavo ramaus bū
do (taip put 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. Kli 
mavičių iš vedėjo pareigų atleido. 
Mat, jam rūpėjo ne gimnazijos rei
kalai, bet slaptų moksleivių kuo
pelių organizavimas komunistinėm 
idėjom plėsti. Nemažai moksleivių 
nuvedė komunistiniais šunkeliais.

Kai 1939 m. Vilnius buvo grą
žintas Lietuvai K. Klimavičius su 
kitais komunistuojančiais Alytuje 
suorganizavo specialų komitetą ko 
munistų idėjoms plėsti ir, be to, 
jis su kitais reikalavo Alytaus ad
ministracijos viršininkus, kad jie su 
visuomene pareikštų nuoširdžiausią 
padėką Stalinui už Vilniaus grąži
nimą. Raudonajai armijai okupavus 
Lietuvą K. Klimavičius prie savo 
namo Alytuje pirmas iškabino rau
doną vėliavą ir po to komiteto na
riai bėgiojo prie gyventojų ir jsaki- 
kinėdavo, kad iškabintų prie na
mų raudonas vėliavas ir jas laiky
tų ištisą savaitę. Be to organizuo
davo eisenas ir mitingus. Po kele
to dienų švietimo komisariatas K. 
Klimavičių paskyrė Alytaus apskri
ties vyresniuoju pradžios mokyklų 
inspektoriumi. Šiose pareigose jis ir
gi pasižymėjo. Pirmas sudarė viso 
apskrities mokytojų vardinį sąrašą 
su sava atestacija ir jj pasiuntė ten 
kur tokio sąrašo reikalavo. Tokiu 
būdu Alytaus apskrityje po keleto 
dienų buvo areštuota 80 pradžios 
mokytojų ir vėliau visi išvežti j 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 geštapininkai iš
šifravo • K. Klimavičiaus “nuopel
nus” ir pareikalavo iš gimnazijos 
jj atleisti. Kai alytiškiai bėgo j Va
karus nuo bolševikų, tai jis iš jų 
šaipėsi.

Kada sovietai okupavo antru kart 
Lietuvą, K.K. vėl įsijungė j akty
vią komunistinės ideologijos veiklą. 
Tai, va, už tuos visus kruvinus 
“nuopelnus” K. Klimavičius ir buvo 
apdovanotas Lenino ordenū kaip 
nusipelnęs komunistas.

KANADIEČIAI
PADEDA BIAFKIEdAMS
(Siekiant užtikrinti pasaulio 

artimo globos organizacijoms 
nekliudomą pagalbos teikimą 
Biaifros karo aukoms, Kanados 
artimo pagalbos organizacija 
pradėjo statyti specialų aero
dromą, Biafroje skirtą vien tik 
pagalbą tiekiantiems lėktuvams.

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, 
Springfield, IU. 62706.
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Šie rūmai. Lagūna Beach, Cal'.f., gali tapti prez. Nixono vasaros baltai
siais rūmais. Jie kamuoja daugiau pusės mil. dol.

KAIP IŠSAUGOTI SVEIKATĄ

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

n R M E S I O !

RADIO PROGRAMA

HELP WANTED VYRAI

STATYBININKAI

■(Atkelta iš 2 psl.)

Kasdien svaiginas sakosi nesąs 
šviesoms įjautrintas regos ner
vas savo įsijautrinimą parodo net 
akis užmerkus. Jautrus būsi, bet 
mažiau kentėsi kaip galėdamas į- 
vairiopo įsijautrinimo vengda
mas.

Dėl skraidančių juodų taškų 
akyse -tai jau sudėtingesnis rei
kalas: nurodo į akies permatomų 

dalių padrumzlėjimą. Ginkis
nuo sklerozės apsisaugančiomis 
nuo jos priemonėmis: vartok, su 
savu gydytoju pasitaręs, Zinc Sul
fato Capsules, po 220 mg. kiek
vieną, pavalgęs per visą savo am
žių. Ačiū už šio skyriaus pastan
gų įvertinimą.

KLAUSIMAS. Prašau Gerb. 
Dakarą patarimo. Rengiuosi iš
tekėti už kasdien įsigeriančio vy
ro. Jis nesutinka mesti girtavęs. 
Sako nesąs alkoholikas. O man 
reikia finansinės paramos. Ką 
man daryti?

ATSAKYMAS. Susirasti tin
kamą vyrą. Vedybos yra vienas j 
kitam atsidavimas, o ne finansų j 
tvarkymas. Pastarasis atsiranda 
šeimoje tik tada, kada pagrindi-

nis vedybų akmuo yra pastato
mas jų pagrinde: dviejų asmeny
bėmis. brandžių žmonių jungtis 
yra vedybos. Kitoks susituokimas 
yra vedybų iškreipimas, pajuoka 
- parodija ar kas nors kitas, tik 
ne vedybos. Be dviejų asmenų 
asmenybėmis sužmoniškėjimo 
niekas neturėtų tuoktis ir tuokti. 
Prieisime tokio stovio, kad dau
giau jausmais brandžių žmonių 
išsiauklėsime. Dabar Tamstai 
duonos su pienu ir vienos suk
nelės turėtų pakakti vienai gy
venant ir ramybę dvasioje turint, 
negu šilkuose-kadilakuose sėdint 
ir pragarą savo viduje pergyvent. 
Tokį pragarą turėsi namuose iš
tekėdama už stikliuką labiau ne
gu Tamstą mylinčio vyro. Kad 
ir kaip toli nueita, netekėk tol, 
kol vyras bus tinkamas vedy
boms. Taip, ir jokiu būdu ne ki
taip.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmoketinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

APDBAUDU AGENTŪRA
Namų, gyvybės

automobilių, 
sveikatos, Mi
nto,
Patogios Išsi. 
mokėjimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visp 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Dl. 60632. Tel. YA 7-5980

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiuiiimiii
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

5 kamb. mūr. bungaiow — 11330 
So. Nat»ma Avė. Gazo šiluma. 13 
metų senumo. $17,000. Skambinti 
savininkui — VI 7-0350.

Arti Marąuette pko
i Geras investavimas — Naujas 6 

butų mūr. namas. 4 po 4 % kamb. 
(2 mieg.). 2 po 3 jį kamb. (1 mieg.)

1 Apyl. Justice 115. Prašoma kaina 
$85,900.

6 kamb. (3 mieg.) mūro namas
Pilnas rūsy3. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20.900

NAMU PIRKIMAS «- 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-223?

HELP WANTED — MOTERYS

TYPIST
Exper. or will train good typist to 
transcribe by dictaphone.

Modern attractive aurroundings 
in headąuarters Office. Good sala
ry and behefis.

Modern friendly suburban offiee 
comv’ to Dempster-Edens. CTA, 
Skokie Swift.
AMERICAN COLLOID C0.

5100 Suffield. Skokie, Illinois
Call 583-0400 or YO 6-5720

An eąual opportunity employer

REAL ESTATE

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia Sek 
madieniais nuo 1:00 Iki l:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į; Ba'tic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay. So. Boston, Mass. tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
kitokį pastataiI

VACYSconstructioncoT
2457 West 69th Street 

Tek HE 4-7482

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California 
$28,500.

0 kamb. (4 mieg.), 13 metų mūr 
bungalow. Prie 71 ir Kedzie. 1% vo
nios, 2 auto garažas. $24,900.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 lr California. $19,000.

5jį kmb. 3 metų mūr. bungalov 
prie Marąuette Pk. $18,600.

8 butų 2 aukštų geltonų plytų mūr 
prie 66-os ir Kedzie. $76,000.

ljį aukšto (6)4 lr 4 jį kmb.) » 
metų mūr. prie 63-člos lr Kedzie 
$38.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

GERI NAMAI
1 % aukšto namas — 6 lr 5 kamb 

Uždari porčiai. Karpetai. Kabinetų 
vlrtuvčs. Modern. vonios. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$27,500.

Didelis 6 kamb. mūras. ljį vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - California. $26,400.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

(t kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air conditioning, 
Inter-oomm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

Mūrinė 1 aukšto plati rezidencija, 
2 vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

2 butų didelis namas — 2 po 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

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

Lotas dviem butam, 30 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
ios visiems prieinamos

miiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite
DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

ENGINEER
MECHANICAL OR ELECTRICAL
Degree desired. 0-4 yrs. exper. Oppty. 
in plant engineering dept. of a na
tional corp., panellng and produets 
plant. JExccll. present position with 
oppty. for future growth. Need man 
interested in piwlng his nbllltlcs 
through accompllshments. Sal com- 
mensurate tvith education and cxper. 
Full range of benefits.

ABiTIBI CORPORATION
8201 S. Wallace, Chicago, Iii. 

____________488-4000____________

TREE TRIMMERS-
Experienced and apprentices. Year 
round. Paid Vacation. Hospitali
zation.

Call GR 51877

2735 W. U s t St. Tel. 925-6015

KIEK JŪRŲ NELAIMĖSE 
ŽtJVO DAUGIAUSIA 

KELEIVIŲ

Kaip žinome, daugiausia au
kų turėjo laivas “Titanikas”, 
paskendęs 1912 m. balandžio 
m. 14 d. Tuomet žuvo 1517 ke
leivių.

Antra vieta priklauso laivui 
“General Slocum”, kuris vež
damas moksleivių ekskursiją 
1904 m. birželio 15 d. nuskendo 
prie Nevv Yorko. Ten žuvo 1,000 
turistų. Išsigelbėjo tik 400 žmo
nių.

Laivas “Morro Castle” su tu
ristais iš Kubos nuskendo 1934 
m. rugsėjo 8 d. Žuvo 134 kelei
viai, išsigelbėjo — 366.

Gaisro metu ant lėktuvnešio 
"Bėnttington” 1954 m. gegužės 
26 d. žuvo 200 žmonių netoli 
Newport.

Graikų turistų laivas “Lako- 
nija” 1963 m. gruodžio 23 d. 
užsidegė ir nuskendo netoli Ma- 
deiros Salos, žuvo 132 keleiviai 
iš buvusių 1040.

Persų įlankoje 1961 m. ba
landžio mėn. susidūrus laivams, 
iš laivo “Dora” nuskrendo 212 
keleivių.

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda,
2047 W. 67th Place WA 5-8063

tO% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 jį VVest 05th Street 
Chicago, Illinois 

Tei. GA 4.8654 ir GR 0-4330

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
COSMOS EKPRESS 

MARŲI'ETTE GIPT PAROBSj SERV 
2008 «®th 8t. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 >3o. Halsted St. Tel. 254-8820

Lietuviu bendrove turinti teise 
siuntinius siusti savo vardu M Chi
cagos tiesiai j Lietuva.

Didelis pasirinkimas įvairiu me
džiagų. ital. lietpalčiu tr kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanu už
sakymai.

E. Ir V. Bukauskai

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. —- CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEI.E VIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem, PR 8-5875
J. LIEPONIS

J Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 Iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 3.

llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiih

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visu rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr conditioning | 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas jgreltal lr sa- 
žlntftgat. Apsktftčlrfvlnta'i fitmoi 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 9, RI.

Telefonas VI 7.8447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
2649 W 63rd St., Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P Rndenas K. Šimulis

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
das, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

U 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113
................................ iiuiiiiniiiuiiiii.iiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

MOVING
Apdraustai* perkraustymas 

(vairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Tvarkingas, teisingas lr greita- 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
daromi ir liudijami vertimai. Tva» 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
mi Income Tax ir atliekami kitoks 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av„ CL 4-7456

Platinkite “Draugų”. 

Remkite “Draugę”.

Prie 08 ir Westem 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,600.

Prie 71 ir Talonui — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

1 jį aukšto. 2 butai. 6 ir 4 kamb 
ir patalpa bizniui. EkBtra sklypas 
26 p. $13,900.

70 ir \Vashtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 8-ju kamb 
*28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St., RE 7-9515

1 jį aukšto mūr. 5 lr 3 kamb.. 
Įrengtas rūsys, garažas. 64 lr Pulas
ki. $28,000.

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

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

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

Medical Opportunities 

EEG TECHNICIAN
400-bed hospitas has an immediate 
full-time opening for a ąualified 
EEG Technician. Day shift only. 
Good starting salary. Excellent 
fringe benefits. Contact personnel 
department.

HOLY CROSS HOSPITAL
2701 W. 68th STREE'f 
TEL. — HE 4-6700

HELP VVANTED — MOTERYS

2737 VV. 43 St. CL 4-2390
REMKITE “DRAUGA’

Reikalinga moteris prižiūrėti inva
lidą vyrą. Skambint kasdien po 6 
v.v. tel. OL 2-6663,______________

DISHWASHERS
Good Pay & Good Transportation 

Call MR. WALTER YOUNG 
AKA CAFETERIA 

At The RAULAND CORP.
4245 No. Kum St., Chlcago, III. 

(Near Montrosc & Cicero)
TEL. — 085-5000 

An Eąual opportuntty emplover

GEAR CUTTER
Man experienced in cutting of fine 
pltch gears to do set-up work. Ex- 
cellent opno-tunlty for advancement. 

EXTRA BENEFITS.
AVON GEAR & ENGINEERING 

COMPANY. Tel. 354-5525

Maintenance man
Loop school needs dependable man 
to do general cleaning of classrooms 
and offlces, clean and buff floors.
5 days, 3 P.M. to 11 P.M., 2-week 
paid vai vtion after 1 yr. Salary open.

Call Mr. Riley 

922^5980

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti

Skelbkitės “Drauge”.

REALE STATE
1 po fl kamb. tnfit. Modernios vo 

uis, alum langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke $29,900.

2 no 5 jį kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu. alum langai, kilimai. 
$46,500.

6 butu naujas mūras. Karštu vand 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butu, 2-Jų aukštu mūras. Geros 
pajamos Marąuette pke $83,000.

10 butu po 3 kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūsų Įstaigos Tik 
$87,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, šl- 
uma gazu. Garažas Netoli mūsų I-
-ilgos $19.900.

2 po 0 kamb. 8 metų rūras. karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz 
nlul lr apartmentams. Teiraukitės

12 butu 1 metu modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly Teiraukitės.

Itooiulng house. Pajamų $60,000 
metams. LAbat gerai Išnuom šiauri 
ngje miesto dalyje. TelraukltSs

fl kamb. uitu. Built-uis koki 
nės plytelSs karšto vandens *11dyuiai
garų Marą. pke. $20,500.

I jį aukšto mūr. 5 lr 5 kamb t 1 
iėjtma' Atskiri šildvmal. 2 auto g« Į

$7 lr Oakloy »1», 600

NERIS REAL 

6924 South Western Avenue
ESTATE

Tei. 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M-L.fi.
ALEK BATAS—REALTOR

Main offiee 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero. UI. Tel. OL 6-2233 
Turime Šimtas namų Ciceroje, Bertvyne, Riveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų ištaigą 
ir išsirinkti Iš katalogo.

KAS NORITE PRATURTĖTI?
Vienas iš saugiausių būdų praturtėti tai įsigyti nuosavą namų arba 

pajamų nuosavybę. Tai tikras faktas paremtas daugelio patirtimi. Pasi
klauskite savo kaimynų, namo savininkų, ir Jis tų pati patvirtins. Kiekvie- 
nų menes) jo paskola mažėja o tintos (eąuity) didėja. Kiekvienų mėnesį 

jis darosi turtingesnis. Ir jūs galite tų patj padaryti. Užsukite J mūsų ištai
gų dar šiandien pasitarti dėl jūsų būsimos nuosavybės.

CICKRO — PARKHOLMCE.
Neapleistas 3 butų mūr. 6—5—4 

kamb. Dvejuose butuose modernizuo
tos vonios lr virtuvės. Savininkas iš
sikėlė iš šio miesto, nori skubiai par
duoti.

5 jį kamb., 6 metų mūr. Savinin
kas nusipirko ūkĮ, todėl nori skubiai 
parduoti. 3 miegamieji. 1 mieg. su 
tualetu lr dušu. Pilnas rūsys. Gazo 
šilima. 2 maš. garažas. Netoli Šv. 
Antano baž.

3 butai už 820,000. Gerai užlai
kytas namas. 8 po 4 kamb. Nuomi
ninkai užsimoka už gazą.. elektrų, ši
limų Ir karštų vandeni. $196 paja
mų 1 mėn.

2-Jų butų mfir. $24,500. 2 po 5
kamb. Modernizuotos vlrtuVSs. Pil

nas rūsys. Naujai įrengtas centr. 
gazo šildymas. 2 maš. garažas.

NAUJESNIO TIPO PAJAMŲ 
NUOSAVYBES

štai tik keletas pavyzdžių: 6 butų 
mūr. $9,660 metinių pajamų. $82,500.

8 butų mūras. Virš $12,000 paja
mų. Tik $15,000 Įmokėti. $92,800.

0 butai — virš $9,000 pajamų. 
$95,900.

13 butų virš $16,000 pajamų. Se
nesnis bet gerai sutvarkytas. 
$116,000.

18 butų virš $80,000 pajamų. Tik 
$37,000 i mokėti.

2 namai po 18 butų. Virš $58,000 
pajamų. $430,000 už abu.

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIMI*

HELP VVANTED — VYRAI

ORDER PICKERS
2 MEN NEEDED — NIGHT SHIFT — GROCERY 

EXPERIENCE HELPFUL — UNION SCALE — 
0WN TRANSPORTATION NEEDED. 

FRANKLIN PARK LOCATION.

CALL 671-2500. ASK FOR MR. Ai PETYO

FORK LIFT OPERATOR
DAY SHIFT — GROCERY WAREHOUSE„ — 

UNION SCALE — 0WN TRANSPORTATION NEEDED -
FRANKLIN PARK LOCATION

CALL 671-2500, ASK FOR MR. A. PETYO

DĖMESIO ’.
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

. ........................................................................................ u.... .......................................................................................uiitiiiiiiuuuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniuiiuiiiiuniiuiiuiiiiur

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 
Pasinaudokite Draugo ..Classified“ skyriumi.

*



KAS PASIEKTA ŠV. KAZIMIERO 

LIETUVIŲ KAPINŲ BYLOJE?

JURGIS JANUŠAITIS

Sv. Kazimiero lietuvių kapi- dojimo apeigas atlikti prie duo
bių problemos per pastaruosius bės, bet laidojamo asmens ar- 
metus buvo gyvai svarstomos timieji patys turi pasirūpinti 
visuomenės masiniuose susirin- dvasiškiu. Karstas iš koplyčios
kimuose, mūsų spaudoje ir įvai
riuose pasitarimuose su arkivys 
kupijos atstovais.

Šiuo metu šis aktualus rei- 
ka’as yra svarstomas specialiai 
sudaryto Šv. Ka zimięro lietu- 
v ų kapinių studijų komiteto. Vi 

0 suomenei įdomu patirti, kokia 
kryptimi vyksta studijų komi
teto pasitarimai.

Apie pasitarimų eigą plates
nius paaiškinimus suteikė LB

be ilgesnio laukimo tuojau bus 
vežamas prie duobės.

— Kaip žinia, dauguma tikin
čiųjų buvo nepatenkinti koply
čia. Ar padarius jūsų minimus 
pakeitimus koplyčia ir toliau lie
ka privaloma laidojimo apei
goms kapinėse atlikti?

— Bent šiuo tarpu nebuvo pa
siektas tuo reikalu pilnas susi
tarimas. Susitarta su dideliais 
sunkumais ir nuomonių skirtu-

komiteto pasauliečių teisėms ap-j rau- Taigi koplyčioje apeigos 
saugoti šv. Kazimiero lietuvių bus dar atliekamos, bet po to 
kapinėse pirmininkas Algis Re- mirusiojo palaidojimac gali bū- 
gis. ] ti atliekamas pagal visas lietu-

— Sakote, p. pirmininke, kad 
Šv. Kazimiero lietuvių kapin:ų 
problemas dabar svarsto specia
lus studijų komitetas. Tad kas 
jį sudaro ir kokia tSesioghiė to 
komiteto darbo paskirtis?

— Minimą studijų komitetą 
sudaro po du atstovu nuo Lie
tuvių bendruomenės, Kapinių 
sklypų savininkų draugijos, Ka
talikų federacijos, parapijų pati
kėtinių, lietuvių parapijų klebo
nų ir arkivyskupijos vyriausios

0 kapinių administracijos.
Šis komitetas dabar svarsto 

visas iškilusias kapinių proble
mas ir ieško tinkamiausių toms 
problemoms sprendimų. Komi
teto tikslas yra su arkivysku
pijos vyriausia kapinių administ 
racija kuo greičiausiai išspręsti 
tautinių, religinių tradicijų su
grąžinimo bei laidojimo tvarkos 
pakeitimo klausimus. Komitetui 
rūpi. kad Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių tautinis charakteris bū
tų išsaugotas. O taip pat, kad 
kapinių reikalus liečianti litera
tūra ir informacijos būtų lietu
viams teikiama lietuvių kalba.

— Tad ką konkrečiai šis stu
dijų komitetas jau yra atlikęs 
ir kokių prieita sprendimų f

— Per visą eilę posėdžių, ku
rie vyksta maždaug kartą per 

*mėn. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių administracijos patalpo
se, buvo pasiekta susitarimų
šiais klausimais;

Sugrąžintas kapinėms lietuviš 
kas pavadinimas ir dabar jos 
vadinamos: St. Casimir Lithua
nian Cemetery (šv. Kazimiero 
lietuvių kapinės), šis kapinių 
pavadinimas bus vartojamas 
kapinių administracijos oficia
liuose blankuose, raštuose ir li
teratūroje.

Kapinių leidžiamos taisyklės 
k ir informacija bus lietuvių ir 
•anglų kalba, ir kiekvienas ka

pinių sklypų savininkas galės
lengvai jas suprasti.

Bus pastatytas meniškas di
delis paminklas komiteto pagei
dautoje vietoje — kapinėse prie 
111 ir Cravrford Avė. šiuo pa
minklu norima pagerbti šv. Ka
zimiero lietuvių kapinių įsteigė
jus, drauge išsakant ir šių ka
pinių tautinį charakterį. Pamin 
*lo projektas jau padarytas.

Prie didžiųjų kapinių vartų 
bus pastatytas monumentalus 
paminklas Šv. Kazimierui pa
gerbti ir įamžinti Lietuvoje gar
bintas stebuklingąsias Madonas, 
o taip pat šiuo paminklu bus 
ryškiai pabrėžiama ir šių kapi
nių tautiniai motyvai.

Paminkluose bus leidžiama 
^naudoti abi kalbas ir į juos įra
šyti pačių žmonių pasirinktus 
tekstus.

Naujų sklypų pirkėjams bus 
įsakmiai paryškintas šių kapi
nių lietuviškas charakteris.

Senoji kapinių dalis, įvedus 
naujus patvarkymus, buvo su
kėlusi nepasitenkinimo sklypų 
navininkų tarpe. Į tai bus atsi
žvelgta, žmonių pageidavimai 
respektuojami ir problemos 
sprendžiamos sklypų savininkų 
pageidaujama prasme.

Bus panai leidžiama naudoti 
laidotuvėse lietuvių liturgija. Po 
apeigų koplyčioje leidžiama lai

JSįta si p p tradicijas.
' — Iki šiol daug nepasitenki
nimo kėlė Įvesti laidojimo kra
nai ir nagarbos įnirusiems sto
ka. Kaip šį klausimą bandote 
išspręsti?

— Ši problema aktuali. Ka
pinių adm. numato greitu laiku 
įsigyti naujo tipo vežimą kars
tams vežti prie duobės. Jis bū
tų suplanuotas taip, kad būtų 
išlaikyta mirusiam priderama 
pagarba, nepažeistų tikinčiųjų 
jausmų ir atitiktų savo paskir
tį, nors komitetas tuo reikalu 
turi savo pažiūras į laidojimo 
tvarką.

— Ar Tamsta esate patenkin
tas pasitarimų eiga ir ar studi
jose dalyvaują yra vieningos

Buvusio prez. Johnson žentas majo
ras Robb išlko nesužeistas, kai jo 
dalinys buvo apšaudytas komunistų 
netoli Da Nang, Pietų Vietname.

nuomonės keliamais klausi
mais? Kaip j tai žiūri arkivys
kupijos atstovai?

— Mano mintys yra daugiau 
ar mažiau aptartos, bet dar nė
ra galutinai suformuluotos. Ap
tarimai dar neatsako į tikinčių
jų pageidavimus ir į LB komi
teto pasauliečių teisėms apsau
goti Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse pateiktus pageidavimus. 
Tačiau pradžia gera ir nusakan
ti teigiamą pasitarimų apimtį ir 
kryptį.

Studijose dalyvaują, deja, tu
ri ne vieningas nuomones į ke
liamus klausimus. Labai dažnai 
nuomonės būna priešingos, dėl 
ko sukelia stiprių ginčų. Tą ten
ka apgailestauti ir tai rodo, kad 
ne visi vienodai vertiname pas
tangas už savus idealus. Arki
vyskupijos atstovai dėl to nėra 
nustebę. Jie ir neplanavo studi
jų komitete vieningos nuomo
nes. Per diskusijas, kad ir ašt
rokas, iškyla daug dalykų. Bend 
rai, turiu pripažinti šio komite
to veiklos teigiamas savybes, 
kai kurių asmenų didelę kantry
bę, ryžtą ir puikų supratimą

Brangiai motinai, Sibiro tremtinei

A -J- A. Konstancijai Stankūnienei 
mirus, dukteris SALOMĖJĄ, SOFIJĄ, MAGDALENĄ, sū
nų JONĄ ir jų šeimas liūdesio valandose nuoširdžiai 
užjaučiame.

Adelė ir Kazys Lietuvninkai 
Birutė ir Albinas Sasnauskai

A. -f- A.
VERONIKAI BANDZIULIENEI 

Lietuvoje mirus, giliai liūdinčius sūnus IGNĄ ir VY
TAUTĄ BANDŽIULIUS su šeimomis, brolį VALDĄ ir 
DANUTĘ DARAŠKEVIČIUS giliai užjaučiame.

Vladas Bielinis 
Antanas Grinevičius

A. -J- A.
ESTELLE WISACKIS

PAGAL TĖVUS KILLIS 

Gyveno 3436 S. Lituuirica Avė.
Mira kovo 24 tl., 1006, 1 vai. ryto, sulaukus 50 m. amžiaus. 
Gimė Chicago. Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Michael, 2 dukterys: 

Beatriče 1’an.ian. žentas George ir Klleen, sesuo Bemirę, brolis 
YValter, broliene Dolorcs ir šeima, 'Uiti giminės, draugai h-pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Sės. Itėmėiu dr-jai.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 

Lituanica Avė. .....................
Ijaidotuvės įvyks ketv., kovo 27 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėta i šv. Jurgio parapijos bažnyčia, kui-ioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į , 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laiilotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS, DUKTERYS, ŽENTAS IR KITI GIMINES. 

Laidotuvip direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

Paskutinė proga SUTAUPYTI IKI $2,000.00, perkant naujus 
1968 m. PLYMOUTH, CHRYSLER, IMPERIAL

Likę tik 80 automobilių.

lietuvio kataliko idealo šių ka
pinių paskirtyje ir jų įprasmi
name.

— Ar dar ilgai gali užsitęsti 
pokalbiai ?

— Gali užsitęsti kiek ilgiau. 
Dar nėra nagrinėti, išspręsti la
bai svarbūs esminiai klausimai. 
Dėsime visas pastangas, kad lie 
tuviams tikintiesiems rūpimos 
problemos Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse būtų išspręstos jų 
pageidaujama prasme, — pokal
bį baigė LB komiteto pasaulie
čių teisėms apsaugoti Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse komi
teto pirmininkas Algis Regis, 
daug laiko ir širdies pašventęs, 
gindamas kiekvienam lietuviui 
katalikui šventus principus.

] Kongrese pareiškė, kad ir to- 
.’ Irau bus teikiama pagalba ūki - 

I niai atsilikusioms kraštams ir 
vargstantiems JAV-se padėti, 
skiriant tam tikslui biudžete 
kaip iki šiol arti dviejų milijar
dų dolerių sumą. Prezidentas 
Nixon pabrėžė, kad kova prieš 
neturtą pasaulyje yra visų tau
tų pareiga ir visi turi prisidėti 
šiai problemai galutinai išspręs 
ti.

JAV PADĖS ATSITIKUSIEMS
JAV-ių prezidentas Nixon 

specialioje kalboje Amerikos

Mūsų kolonijose
Rochester. N. Y.

— Atvjksta sol. A. Stempu- 
žieuė, komp. D. Lapinskas ir 
akt. K. Barauskas. Jų koncer
tas įvyks gegužės mėn. 10 d. 
tv. Jingi'o liet. kat. parap5jos 
salėje. Rengėjai — vietos atei
tininkė.

A. + A.
Danty Gydytojai

APOLONIJAI STANEVIČIENEI 
mirus, jos vyrui ILDEFONSUI ir dukrai MARYTEI su 

vyru nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Lietuviy Dantų Gydytojų S-ga

A. -J- A.
ONAI KLEPECKIENEI

mirus, jos vyry KAZIMIERĄ., skaudžiai 
pergyvenantį brangiosios žmonos mirtį, 
nuoširdžiai užjaučia

Stasio Butkaus šauliai

A. T A. Dantų Gydytojai

APOLONIJAI STANEVIČIENEI 
mirus, vyrą ILDEFONSĄ, dukrą MARYTĘ, kun. 
ANATOLIJŲ STANAVEČIŲ, GENOVAITĘ ir PIJŲ BIEL- 
SKUS nuoširdžiai užjaučiame.

Emilija ir Antanas Gaškai

JOSEPHINE RAGAUSKIS
pagal Tėvus leaskis

Gyveno 7051 So. Artesian Avė. Anksčiau daugelį metų gyv. 
8052 So. Lafayette Avė.

Mirė kovo 23 d., 1060, 11:25 vai. ryto, sulaukus 81 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Kilo iš Raseinių apskrities, Nemakščių pa

rapijos, Pavarnių kaimo. Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Stella Abazorius,

žentas Kduard, ir Ann Martin, žentas Stanley, marti (mirusio sū
naus John našlė) Mtu-ial Kagauskis, 3 anūkai: Joan su vyru 
George Ronearatl, Thomas lr John Ragauskai, 2 proanūkai: Mi
chael ir l’aulette Ronearuti. hrolis_ John Leaskis, brolienė Mary 
ir šeima, švogerka Kazimiera Aučflnus su šeima, švogeris Peter 

Jankauskis su šeima h- kiti giminės, draugai lr pažįstami.
Priklausė sekančioms draugijoms ir buvo amžina narė: T.

Jų, Nukryžiuotojo Seserų Rėmėjų dr. šv. Judo dr., Tikėjimo Pla
tinimo dr., šv. .Monikos dr., šv. Pranciškaus Tretininkų dr.

Kūnas imšarvotas Joseph įMePhee lr Sūnų koplyėloie, 7138 
So. Westcrn Avė.

Ijaidotuvės įvyks trač., kovo 26 d. tš koplyčios 8:45 vai. ryto 
bus atlydėta i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioie »:30 v. 
(vyks gedulingos luunaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai ikrteėiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NuHūde: DUKTERYS, ŽENTAI, MARTI, ANŪKAI Ui PRO- 
ANŪKAI.

Laidotuvių direkt. Josei>li MePhee ir Sūnūs. Tel. PR 6-0777.

PADĖKA
A. -b A.

STANISLOVUI BABIANSKUI
mirus, dėkojame visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas ko
plyčioje, gedulingas pamaldas ir palydėjimą įšv. Kazimiero 
kapines.

Dėkojame kun. V. Katarskiui už užuojautą ir šv. Mišių 
auką. kun. J. Kuczinskui už maldas koplyčioje, kun. S. Šan- 
tarui. kun. B. Sugintui ir kun. K. Kuzminskui už atsilankymą 
koplyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms ir pažįstamiems 
už šv. Mišių intencijas, gėles ir pareikštas užuojautas žodžiu, 
laiškais ir spaudoje.

Širdingai dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui 
Mažeikai-Evans už malonų patarnavimą.

Dėkojame visiems apsilankiusiems koplyčioje ir dalyva
vusiems laidotuvėse.

ŽMONA, DUKTERYS ir JŲ ŠEIMOS

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

A. -f- A.

JUOZUI STROLIAI mirus,
FAUSTUI STROLIAI ir seimai reiškia 
nuošiitdžią užuojautą.

Dariaus-Girėno Mokykla

g KflPTtiniS

PIRKIYE DABAR YIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

2HKASEVANS
FUNERAL HOME 

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

parking Facilitfos 

’ 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834
GUŽAUSKŲ REVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 West 63rd St., Chicago, IU.

PETKUS
revAS ir sūnus Nį

MARQUEYTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 7Ist Street Tel. 47
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-1 

aikšte automobiliams statyti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Tel. REpublic 7-1215 
Tel. VIrginia 7-6672

Tei. LAfayette 3-85724348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. YArds 7-34018307 S. LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

Tel. YArds 7-1188-11393319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ. CICERO. ILL Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320

Perskaitė Draugą. duokite kitiems pasiskaityti.

vv



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

X Josephine Marinienė, 4544
So. Paulina, plačiai žinoma 
uoli visuomenės veikėja, (kovo 
19 d. šventė savo vardo dieną. 
Ta proga buvo savo šeimos ir 
anūko Bruce tik grįžusio iš Viet
namo, pasveikinta. Palinkėta il
giausių ir sveikiausių metų. Jo
sephine Marinienė yra stambi 
gerų darbų rėmėja ir ilgametė 
“Draugo” skaitytoja.

X Stellos ir Jono Kinčinų, 
5247 So., Springfield Avė. sū
nus Jonelis kovo 16 d. St. Galis 
parapijos bažnyčioje priėmė pir 
mą šv. Komuniją, ta proga tė
veliai Kinčinai savo gražioje re
zidencijoj iškėlė šaunią puotą. 
Dalyvavo daug svečių. Anelė ir 
Jonas Kinčinai, kurie prieš mė
nesį atšventė savo auksinį ju
biliejų, dalyvavo savo anūkėlio 
Jonelio puotoje.

X Paulius Menčinsltas, Ci
cero gyventojas, šiuo metu ko
vojąs Vietname, už theroiškumą 
kovose su priešu, buvo atžymė
tas medaliu.

X Valstiečių liaudininkų s- 
gos suvažiavimas, septintasis 
tremtyje, įvyksta kovo 29—30 
dienomis Oaklawn (prie Chica
gos). Trys ankstesni suvažiavi
mai yra buvę Vokietijoje ir trys 
JAV. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
prof. M. Mackevičius. Tema — 
“Esamos padėties apžvalga, šie 
k i ant tautos laisvės.” Progra
moje numatytas simpoziumas 
VLEKo veiklos temomis, daly
vaujant LVD3 atstovui J. Au
dėnui, gen. konsului dr. P. 
Daužvardžiui, visuomenininkui 
K. Šidlauskui. Kitoje programos 
dalyje bus paliestos liaudininkų 
veiklos problemos.

X Apie a. a. dr. Alfonsą Gri
nių straipsnio, tūpusio “Drau
go” vakar dienos laidoj, auto
rius yra dr. Z. Ašoklis.

X Prof. St. Dirmantas, Liet. 
istorijos dr-jos pirmininkas, skai 
tys paskaitą tema “Signataro 
S. Kairio atsiminimai”. Įvyks 
kovo 26 d. 8 vai. vak. A. Rūgy
tės bute, 6547 Slo. Waahtenaw 
A vė. Visi LID nariai ir jų bičiu
liai kviečiami dalyvauti.

X Vincas Birgelis, Marąuette 
parko katalikų parapijos vienas 
iš kūrėjų ir iniciatorius,, UI. 14 
susirgo ir buvo paguldytas šv. 
Kryžiaus ligoninėje, kamb. Nr. 
447 ,telef. He 4-6700, Ext. 561. 
Yra gydomas dr. Simonaičio 
priežiūroje.

X Angelė Gribienė, 6746 So. 
Artesian, avė., žinoma visuome
nės veikėja ir stambi gerų dar
bų rėmėja, grįžo iš Arizonos 
praleidusi visą mėnesį su Dvi- 
liene. Arizonoje Gribienės sesu
tė Frances Biežienė su Mrs. 
Hurliurt surengė išleistuves. A. 
Gribienė ir Dvilienė yra dėkin
gos už surengtas išleistuves ir 
jom Arizone patiko.

X S. L. A. 6-ta Apskritis š. 
m. liepos 14 d. ruošia ekskur
siją į Europą papigintomis kai
nomis. Norintieji vykti prašom 
kreiptis į 80-tos kuopos orga
nizatorių Alex Lauraitį, TeL 
523-8775. Visus kelionės reika
lus tvarko Walter Rask-Ras- 
ciausko vadovaujama kelionių 
agentūra — American Travcl 
Service Bureau, 9727 S. Wes- 
tera Avenue, Chicago, Illinois 
60643. Telefonas 238-9787. (sk.)

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

X Kun. B. Sūgintas už gegu
žės mėnesį pasiuntė visoms 
trims gimnazijoms, per Balfą 
920 dol.

X Už a. a. Ignaco Panavo 
sielą, minint 8 metų mirties su
kaktį, buvo atlaikytos šv. Mi
šios kovo 15 d. Šv. Kristinos 
Queen of Martyrs, parap. ir vie
nuolynas, kur a. a. Ignacas ir 
Uršulė Panavai buvo amžini 
nariai.

Į gedu! pamaldas atsilankė 
daug giminių ir artimųjų. Po pa 
maldų bažnyčioje, a. a. Ignaco 
žmona Uršulė Panavienė pakvie 
tė į savo namus, 10617 So. Cen 
tral Park Avė., gedulo pusry
čiams.

Uršulė Panavienė yra ilgame
tė “Draugo” skaitytoja, parapi
jos ir draugijų veikėju, rėmėja, 
stambi visų gerų darbų rėmėja.

X Parduodami iš Lietuvos 
atvežti labai gražūs gintariniai 
šachmatai, karoliai ir kitos 
smulkmenos. (Taip pat rankų 
darbo lininės užuolaidos ir tau
tinis kostiumas. Skambinti po 
4 v. p.p. CA 5-3912. (sk.)

X (Stasė ir Juozas Bacevičiai,
Bell Real Estate savininkai,
Chicagoje, ir šiais metais parė
mė mūsų operą, paaukodami 100) nūs Alfas Brinką.
dol. naujos liet. operos “Dana” 
pastatymui. (pr.)

Chicagos žinios
ŠILDYMAS ELEKTRA

1968 metų pabaigoje Chica
goje apie 40,000 namų, apart- 
mentų ir įmonių buvo šildomi 
elektra. Apskaičiuojama, kad

i evų marijonų seimo aaiyviai po pamaiaų, Kurias atiaiKe Kun. n. /wromaitis

“DU BROLIUKAI” VAIKŲ TEATRE
Chicaga gali džiaugtis, kad, 

dėka dr. J. Adomavičiaus įsteig
to ir vadovaujamo Alvudo, gy
vuoja pastovus vaikų teatras, 
kurį ant savo pečių išveža nepa
ilstantis jo direktorius ir režiso-

Sekmadienį Jaunimo centro 
.salėje įvyko jau penktoji šio te
atro, mininčio savo veiklos de
šimtmetį, premjera — Anatoli
jaus Kairio 3 veiksmų vaidini
mas “Du broliukai”, sumaniai 
paįvairintas muzika, baletu, dai
nomis.

Veikalas labai vaikams ir mū 
sų laikams pritaikytas. Vaizduo 
ja du neklaužadas broliukus, 
kurie nesimoko, neklauso tėvų, 
drasko knygas, nekalba lietušešių kambarių apšildymas elek 

tra per metus kainuotų apie viškai. Jų tas maištingumas pa-
$200.

SUSISIEKIMO PAPIGINIMAS
CTA susisiekimo pareigūnai 

savo bal. 10 d. susirinkime avars 
tys sumažinti pusiau pervažia
vimo kainą sulaukusiems 65 m. 
amžiaus. Papiginimas galiotų 
tik tam tikromis nespūsties va
landomis.

lenkia juos iš namų pabėgti į 
mišką, kur jie paklysta, mato 
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 į maišus 

1 plaka. Juos išvaduoja vaidila,
l kai jie pasižada būti gerais vai-
Į kais.
i Fabula ne taip sudėtinga, bet 

Motina ir mažametis sūnelis i vaikams labai artima, su peda- 
žuvo trijų aukštų .apartmenti- į gOgiška mintimi. Kūrybingo 
nių namų gaisre, 123 E. 36 st., autoriaus ir išradingo režiso-

DU ŽUVO GAISRE

Apie šimtas kitų gyventojų liko 
be pastogės. Nuostolių padaryta 
apie $10,000.

MOTERIS STOJA 
KANDIDATE Į MERUS

Joan Nelson, 33 metų, ketu
rių dukterų motina, perinai Illi
nois valstijoje vedusi George 
Walla.ce rinkiminę (kampaniją, 
pasiskelbė, kad ji stoja j 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 
upės šaką iš Proctor & Gamble 
kompanijos fabriko prie 1232 
North avė. Vėjas aliejų buvo 
atpūtęs net prie Dearbom tilto 
miesto centre, kur kompanijos 
darbininkai ir miesto gaisrinin
kai bandė jį išsklaidyti. Sanita
rinis distriktas žada kompaniją 
traukti į teismą už vandens ter
šimą.

KA'S UŽ 5 MILIJONUS DUOS 
VARDĄ KOLEGIJAI?

Įdomus skelbimas tilpo Chi
cago Tribūne dienraščio finan
sų skyriuje. Iš Columbia, Mo., 
118-kos metų senumo Ghristian 
kolegija skelbiasi, kad turi fi
nansinių sunkumų. Žada pakeis
ti kolegijos vardą ir ją pramin
ti aukavusio 5 mil. dolerių var
du.

riaus įvesta daug veiksmo, gy
vumo. Veikalo slinktis scenoje 
gyva ir intriguojanti. Į 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). Ir kiti savo uždavinį 
atliko daugiau, mažiau sėkmin
gai. Ypač įspūdingas buvo vai
dila (Alb. Stočkus). Baletmeis
teris Simas Velbasis gerai pa-į 
ruošęs šokėjas: B. Bacevičiūtę, 
R. Kazėnaitę, IS. Dailiikaitę (vi
sos Marijos Aukšt. mokyklos 
auklėtinės), šalia režisoriaus 
padėjėjos Alg. Sobieskienės

KREPŠININKAI BAIGĖ 

SEZONĄX Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St., metų sezoną penktoje
CL 4-2390. (ak.) vakarų divizijoje.

Chicagos profesionalų krep
šininkų Bulis ratelis baigė šių 

vietoje

ir

si etas su kuria nors mokykla, 
mažiau turi galimybių pasirink 
ti “aktorius” ir turi imti tuos, 
kurie ateina, bet gali už tat 
pasidžiaugti gausumu kitų talki
ninkų. A. Kirvaitytė gelbėjo

galėjo dar daugiau sutilpti, ir 
didelis nuostolis tiems vaikams, 
o net ir tėvams, kurie galėjo šį 
vaidinimą pamatyti ir nepamatė.

Pažymėtina, ikad dešimtmečio 
proga buvo išleistas specialus 
leidinys “Alvudo vaikų teatras”, 
kur plačiai apžvelgiama Alvu-

scenos priežiūroje, J. Korsakas do ve®fla' JĮ tikrai įspūdin-
pasireiškė, kaip sugebantis gri 
muotojas, V. žygas 
tvarkė šviesas, o inž. Vyt. An
driulis sugebėjo įvesti įvairiau
sių garsų. Daug išradingo su
manumo parodęs ir kostiumų 
projektuotojas J. Narukynas. 
Tarp šio teatro talkininkų ma
tėme ir dr. O. Vaškevičiūtę, J.

ga savo kultūriniais, pedagogi- 
sumaniai i užmojais. Leidinį redagavo

St. Petersonienė, Ant. IStakėnas, 
J. Slabokas. Iliustracijoms pa
naudotos gausiąs geriausių Chi
cagos lietuvių fotografų nuo
traukos. Patriotinis viršelis 
dail. J. Ki'buro. Kas matė šį vai 
dinimą ir kas sklaidė šį leidinį.

Bružienę, O. Juodkienę, J. AukŠ isitikino, kad Alvudas pelno di- 
čiūną, St. Juodį, A. Viktorą, J. desnio įvertinimo negu dange- 
ISlaboką. Pastatymą pravedant,,iS mano
pasireiškė ir teatro administra
torė St. Petersonienė, o visiems 
padėkojo Alvudo pirm. Ant. 
Sta.kėmas.

Per pertraukas ir po vaidini
mo vyko vaišės, paruoštos vyr. 
Alvudo maisto gamintojos M. 
Bosienės su talkininkėmis.

Tėvų marijonų b-bių centro valdyba: 1 eilėj: A. M liauskienė, v.p., A. 
Snarskienė — pirm., V. Leone — sekr. II eilėj: Jz. Sadūnas — v.p., St. 
Kaulakienė ižd. ir dvasios vadas kun. J. Kardauskas.

IŠ AR T! IR TOLI
KANADOJE

— Windsor, Ont., rekolekci
jos Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoj įvyks šios savaitės pa
baigoje, kovo 28, 29 ir 30 d.

», ., , , ... Penktadienio ir šeštadienio va-ypač cb&iii&r pasidarbavęs daili" , . _ i * i
t karais 7 vai. sv. Misios, pamoksninkas J. Kiburys, sukūręs ypa 

tingai įspūdingą scenovaizdį, 
kurio tamsoje šviečiančios spal
vos vaikams buvo itin patrauk
lios. Daug kūrybingo darbo įdė 
jęs ir komp. J. Bertulis, sukur
damas šiam pastatymui specia
lią muziką, kuri perteikta pia
nisto Ant. Kalvaičio (įgrojus į 
juostą).

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

las ir išpažinčių klausymas. 
Verbų sekmadienį 11 vai. Mišio
mis rekolekcijos baigiasi. Wind 
soro ir apylinkės lietuviai malo 
niai prašomi rekolekcijose da
lyvauti lr atlikti velykinę parei
gą — išpažintį. Rekolekcijas 
ves Kun. Jonas Staškevičius iš 
Toronto. Visus kviečia kun. 
Dom. Lengvinas, parapijos kle
bonas.

ARGENTINOJ

Buenos Aires leidžiamas EL
TOS biuletenis ispanų kalba šių 
metų sausio vasario numeryje, 
šalia keliolikos būdingiausių pas 
taroje meto žinių iš Lietuvos ir 
apie Lietuvą, paskelbė Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos egzilėje memorandumą apie 
politinę Lietuvos padėtį.

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

Draugo aštuoniolikto romano 
konkurso premijos įteikimas lau 
reatui rašyt. Jurgiui Gliaudai 
šiemet vyko ne Chicagoje, kaip 
ligi šiol, bet Detroite, kur buvo 
konkurso jury komisija ir kadai 
se yra gyvenęs rašyt. J. Gliaudą. 
Koncertinę dalį atliko svečiai iš 
Chicagos.

Oficialioji dalis

Premijos įteikimo iškilmes pra 
dėjo konkurso jury komisijos ir 
L. Žurn. s-gos pirm. rašytojas 
Vytautas Alantas, paaiškinda
mas, kaip premijos įteikimo iškil 
mės 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 
ti. Taip bendromis jėgomis buvo 
surengtas Lietuvių namuose šis 
vakaras, į kurį turėjo progos su
sirinkti detroitiečiai ir apylinkių 
lietuviai. Pirm. V. Alantas pa
sveikino premiją laimėjusį rašyt. 
J. Gliaudą, pralenkusį visus lai
mėtojus, nes jau gauna penktą 
tos pačios institucijos premiją. 
Pasveikino didįjį labdarį ir uo
lų patriotą kun. Benediktą Su
gintą, kuris literatūrinei premi
jai iš savo santaupų paskyrė tūks 
tantinę. Pabaigoje programai va 
dovauti pakvietė viešnią iš Chi
cago akt. Zitą Kevalaitytę-Visoc- 
kienę.

Z. Visockienė, perėmusi vado
vavimą, pakvietė jury komisijos 
sekr. Liuda Rugienienę perskaity 
ti aktą. Laureatui neatvykus spe
cialų aktą sekretorė perdavė 
Draugo atstovui kun. P. Garšvai 
ir antrąją kopiją mecenatui kun. 
B. Sugintui.

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
tuviais ir katalikais. Ta premija 
yra iš jo asmeninių santaupų, 
kurių jis neturįs daug, bet jam 
daug ir nereikią. Mecenato nuo
taikinga ir optimistiška kalba la
bai gerai nuteikė gausią publiką, 
kuri plojimais ją daugelį kartų 
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 
bendrą lietuvišką reikalą.

. Specialiai į iškilmes atvykęs ir 
prezidiume buvęs PLB pirminin 
kas Stasys Barzdukas savo kalbo
je išryškino literatūros reikšmę 
lietuviškam gyvenimui, pasveiki
no laureatą, mecenatą ir Draugo 
vadovybę, sujungiančius savo jė-

Pov. Sobieskis (kairėj) , ir Janina bei Balys Kėkštai žiūri “Du broliukai“ 
repeticijos. Pirmojo trylikametė Violeta, o pastarųjų vienuolikametė Rita 
yra Alvudo Vaikų teatro vaidintojai. Nuotr. inž, J. Slaboko

v

PADĖJO ATSIEKUSIEMS

JAV-ių katalikų Misijų medi
cinos centras New Yorke pra
neša, kad praeitais 1968 metais 
Amerikos katalikai pasiuntė du 
milijonus 800,000 svarų vaistų 
69 ūkiškai atsilikusioms kraš
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 
Amerikos katalikų tnisijų medi 
cinos centras praeitais metais 
pasiuntė į Afrikos, Azijos ir Pie 
tų Amerikos misijų ligonines 
110 savanorių daktarų, dantistų 
ir slaugių.

PAS LATVIUS

— Australijoje yna įsisteigu
sios tvarkingos ir gana gausios 
latvių kolonijos. Šiuo metu ten 
yra 15 latvių mokyklų, kuriose 
š. m. pradžioje mokėsi 620 mo
kinių (311 Iberniukų ir 309 mer
gaitės). Mokytojų buvo 97. 
Mokslas išeinamas per septyne
rius metus. 1968 m. mokyklas 
baigė 51 absolventas. Sydneju- 
je įkurta latvių mokytojų są
junga, leidžiami mokykliniai va
dovėliai.

— Latvių jaunimo sąjunga
steigiama Sydnejuje, kuri žada 
apjungti visus Australijoje gy 
venančius latvius jaunuolius.

— Latvių informacijos cen
tras (P. O. Box 48, Dorchester, 
Mass. 02122) išleido gražius vo
kus su čekoslovakų Al. Dubče
ko atvaizdu ir atitinkamu įrašu, 
smerkiančiu rusų įvykdytą Če
koslovakijos okupaciją. Kitas 
vokas, su įrašu “Lithuania, Lat- 
via, Estonia”, kaltina sovietus 
genocidu, kolonializmu ir rusi
fikacija.

gas vienam tikslui.
Draugo vadovybės vardu kal

bą pasakė redaktorius kun. P. 
Garšva, primindamas, kad kultu 
rinių vertybių kūrimas priklauso 
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

Po pertraukos akt. Z. Visockie 
nė pristatė rašyt. Aloyzą Baroną, ( 
svečią iš Chicagos, Draugo romą 
no ankstyvesnį laureatą ir 18 
knygų autorių. Jis paskaitė kele
tą humoristinių eilėraščių, ku
riais buvo linksmai nuteikta pub 
lika, gausiais plojimais palydėju 
si jo humoristiką.

Solistas Stasys Baras, pianinu 
palydint Alvydui Vasaičiui —- 
abu iš Chicagos —'davė solo dai 
nų: Vai kur nužėgliuos (liaudies 
daina, St. Šimkaus), Kaitink, : 
šviesi saulute (Liaudies d., M. 
Petrausko), Liepė tėvelis (liau
dies d., Tallat-Kelpšos). Solistas 
buvo labai geroj formoj, publika 
jj sutiko ir palydėjo gausiais plo
jimais, labai šiltai priimdama 
puikų dainų išpildymą.

Vėl Aloyzas Baronas paskaitė 
keletą humoristinių eilėraščių, at 
spindėjusių gyvenimo aktualijas. <*

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. 
Santvara ž., muz. J. Gaidelio). 
Akompanavo Alvydas Vasaitis. 
Publikai neatlaidžiai prašant, bi 
sui dar davė vieną solo ariją.

Antroje meninės programos 
dalyje akt. Zita Visockienė pa-e 
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
panuojant A. Vasaičiui, sudaina 
vo solo ariją iš op. “La Giocon- * 
da” (Ponchielli) Celo e mar ir 
iš ‘ Žydės” (Halevy) ariją: Rache 
le, tave dangus. Nors solistui te
ko skubėti į lėktuvą, kad galėtų 
grįžti “Danos” repeticijai, bet, 
klausytojams neatlaidžiai pra
šant, dar bisui davė vieną ariją. 
Programą užbaigė vadovė Z. Vi
sockienė, padėkodama rengė
jams, menininkams ir visiems da 
lyviams.

Programos vadovei Z. Visockie" 
nei Smalinskaitė ir Karvelis Dėt 
toito lietuvių vardu įteikė gėlių 
puokštę, o vyrams prisegė po gė
lę.

Po programos šoninėje Lietu
vių namų salėje buvo kavutė su 
pyragais. Jos metu mūsų tautie
čiai turėjo progą pasikalbėti, pa
sidalyti mintimis, įspūdžiais ir su 
si tikti su svečiais, iš kitur atvyku-^ 
šiais. Šių iškilmių pasisekimui** 
daug energijos yra įdėję Lietuvių 
Žurnalistų sąjunga, ypač tam rei 
kalui vadovavęs ižd. VI. Selerlis, 
Šiaulių sąjunga su savo veikliu 
atstovu V. Tamošiūnu, ateitinin
kai, vadovaujami I. Damušytės, 
skautai, padedami tunt. A. Ta- 
mulionytės ir kt. Šia proga skau
tai ir ateitininkai platino premi
juotą romaną, kurio buvo nu
pirkta netoli šimto egz.

Iškilmes reikia laikyti labai pa 
vykusias, nes buvo patenkinti ir 
rengėjai ir dalyvavusieji.

P.Se


