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R. Nixonas tarėsi
Vietnamo klausimais

Tarėsi su Lodge, Bunkeriu ir 
Goodpasteriu

WASHINGTON. — Prez. Ni- 
xonas vakar popiet tarėsi su 
iš Paryžiaus atvykusiu JAV de
legacijos pirm. taikos pasita
rimuose H. C. Lodge, su JAV 
ambasadorium Saigone E. Bun
keriu ir karinių dalinių Vietna
me vado pavaduotoju gen. A. 
Goodpaster.

Vakar vakare didelio priėmi
mo metu B. Rūmuose metu, te
buvo galimi tik trumpi pokal
biai su daugiau kaip 75 kraštų 
atstovais. Tačiau šiandien prez. 
Nixonas, numatoma, priims Fe
deralinės Vokietijos kanclerį K. 
G. Kiesingerį, ir gal visą eilę 
užsienio svečių.

8 prezidentai buvę
pašarvoti Kapitoliuje

WASHINGTON. — Kongre
so rūmuose — Kapitoliuje lig 
šiol buvo pašarvoti aštuoni bu
vę JAV prezidentai. Pirmasis 
buvo pašarvotas Abraham Lin
coln, kiti — James A. Garfield, 
Warren G. Harding, William 
Howard Taft, William McKin- 
ley, Herbert Hoover, John F. 
Kennedy ir paskutinysis — D.
D. Eisenhower.

Graikai grasina Italijai
Karalius (skatinamas išvykti iš 

Italijos
ATĖNAI. — Karinis režimas 

Graikijoje pastaruoju metu ver 
čiamas griebtis aštrių priemo
nių Italijos atžvilgiu. Politinių 
sluoksnių nuomone, italų užsie
nio reikalų ministeris ir socia
listų vadas P. Nenni savo at
sakymu nepatenkinęs Atėnų. 
Nenni, kaip partijos vadas, bu
vo pažadėjęs graikų politikui 
Papandreou paramą, siekiant 
nuversti režimą Atėnuose.

Graikų spauda skatina kara
lių Konstantiną išvykti iš Ita
lijos. Režimas šiuo metu grasi
na žymiai suvaržyti prekinius 
ryšius su Italija. Pernai italai 
Graikijon buvo išvežę prekių 
110 mil. dolerių sumai.

• Londone sekmadienį būrys 
demonstravo ties JAV amba
sada, prieš karą Vietname. Ta
čiau atvykus tris kart daugiau 
policininkų, nepatenkintieji bu
vo išsklaidyti.

• Leit. gen. R. Cushman, pa
skirtas ČIA — žvalgybos direk
toriaus pavaduotoju, atvyko i 
Seoulą, P. Korėjoje.

• Britų opozicijos vadas E. 
Heath lanko Art. Rytų kraštus.

Vaizdai Vietname, JAV kariams valant priešo veržimosi kelius — kariai 
brenda kanalu 18 m. į vakarus nuo Saigono.

Australas karys Vietname

Vietname
Nuostoliai gali siaurinti 

priešo puolimus
SAIGONAS. — JAV kariniai 

sluoksniai teigia, kad priešo, per 
6 savaites, patirti nuostoliai ir 
JAV bei jų sąjungininkų pas
tangos stabdyti priešo puoli
mus, gali versti sustabdyti ar 
žymiai susiaurinti vykdomus 
puolimus. Priešas tik kovo m. 
ruože tarp Kambodijos, Saigo
no ir Kinų jūros bus netekęs 
daugiau 6.000 vyrų.

Priešas raketomis vėl apšau
dė apie 20 bazių. Teroristai tre
čią kartą siautė Saigone, su
sprogdinę policijos įstaigą. Su
žeista 11 asmenų, jų tarpe trys 
vaikai.įvairios žinios

• Prez. Nixonas ryt, nuskri
dęs į Abilene, į savo buv. glo
bėjo laidotuves, jose dalyvaus 
kaip “eilinis svečias”.

• Prezidentas de Gaulie, va
kar po priėmimo B. Rūmuose, 
grįžo į Paryžių.

• Bulgarijos kom. partija nu
siskundžia : užsienio įtakos 
skverbiasi j bulgarų meną.

Lietuvoje
Pusė jaunimo komjaunuoliai
Panevėžys. — Panevėžio mies

te, anot “Komj. Tiesos” (kovo 
18), šių metų sausio mėnesį bu
vo 8749 komjaunimo organizaci
jos nariai, iš kurių 1058 netru
kus turėsią būti “nurašyti”, ka
dangi artėja prie 28 metų am
žiaus. Toks skaičius (8749) yra 
apie 13 proc. Panevėžio miesto 
gyventojų. Iš viso to amžiaus 
(14-28 metų) jaunimo norma
liai turėtų apie 25 proc. gyven
tojų. Iš to išeitu, kad Panevėžy 
komjaunimo organizacijai pri
klauso maždaug pusė viso jauni
mo. Straipsnyje minimas ir toks 
reiškinys, kaip būdingas: “vie
nam aktyvistui tenka dešimt pa
syvių”. (E.)

Per 75 kraštų atstovai laidotuvėse
B. prez. gen. Eisenhowerio palaikai vakar atvežti palaidoti į Abilene, Kansas valst. 
Didingos iškilmės VVashingtone - Prezidentas gen. de Gaulie vakar priimtas prez. Ni- 
xono - Vakar B. Rūmuose priėmime dalyvavo daugiau kaip 75 kraštų į JAV atvykę lai 
dotuvių svečiai.

šiandien laidojamas 
Kansas valst., Abilene

WASHINGTON. — Vakar,
.paskutinę Eisenhowerio laidotu
vių dieną sostinėje, visame kraš 1 metime' medaliais
te paskelbus gedulą, mirusio 
generolo ir 34-jo prezidento pa
laikai iš Kapitoliaus rūmų, vėl 
buvo pervežti į Washiigtono ka
tedrą. Čia įvyko iškilmingos pa
maldos, dalyvaujant daugiau 2. 
000 kviestų svečių. Jų tarpe bu
vo du karaliai, visa eilė įvairių 
kraštų prezidentų, min. pirmi
ninkų, politikų, maršalų, gene
rolų. Valst. departamento žinio
mis, laidotuvėse buvo atstovau
jami daugiau kaip 75 pasaulio 
kraštai.

Pamaldoms pasibaigus, kūnas 
nulydėtas į Union geležinkelio 
stotį ir traukiniu gabenamas į 
Kansas valstiją (1.500 mylių at
stu), kurioje velionis praleido 
jaunystės dienas ir kur Albilene 
miestelyje įrengta jo vardo bib
lioteka su muziejum bei palai
dotas kūdikystėje miręs sūnus.

Prez. Nlxonas dalyvaus 
laidotuvėse

Laidotuvės AJbilene miestely 
įvyksta ryt, trečiadienį. Jose, 
be šeimos, artimųjų, draugų, 
dalyvaus ir prezidentas R. Nixo- 
nas su žmona. Jie skris lėfctu- H. C. Lodge vakar su prez. Nixouu 

tarėsi Vietnamo 1 'nusimais

Europos spauda ir Eisenhoweris
“Prancūzai neverkia gatvėse, bet 

prisimena”
Generolui ir buv. - JAV prezi

dentui D. D. Eisenhovveriui mi
rus, Europos spauda, įskaitant ir 
kai kurių komunistinių kraštų 
laikraščius, velionį vertina, paly
ginti, plačiai ir palankiai. Tai 
pastebėta ir buvusių nugalėtųjų - 
vokiečių spaudoje. Vis dėlto, ru
sai buvo patys santūriausi.

JAV ambasados įvairiuose Vak. 
Europos ir rytų bloko kraštuose 
parengė specialias knygas pasi
rašyti, atvykusiems pareikšti už
uojautas.

Būdinga eilinio prancūzo pa
žiūra. Jis amerikiečių spaudos at
stovui pareiškė: “Prancūzai ne
verkia gatvėje generolui mirus, 
tačiau jie prisimena velionį išlais
vintoją”. Prancūzai ypač prisi
mena tai, kad, velioniui leidus, 
prancūzų kariai, pirmieji buvo į- 
žygiavę į nuo nacių okupacijos 
išlaisvintą Paryžių. (Dėl to su
prantama ir prezidento gen. de 
Gaulie laikysena bei jo turimos 
simpatijos mirusiam -Red.). 

Mažiau vertina kaip buv. 
prezidentą

Europinės spaudos atsiminimai 
ar komentarai daugiau ryškina 
Eisenhowerį kaip sąjungininką 
ar karo vadą ir žymiau mažiau 
kelia jo žygius jam prezidentu 
aštuonerius metus buvus.

Tiesa, velionies vertinimuose 
buvo keliamas jo buvęs atvirumas 
ar padorumas, betgi joks laikraš
tis nepabrėžia velionį buvus "stip
riu prezidentu”.

Komunistų nuotaikas nesun
ku atspėti - jos nėra ypatingai 
palankios: pvz. italų komunistų 
dienraštis “L'Unita” nurodė, kad 
Eisenhowerio prezidentavimo 
laikmetis buvęs ryškus “finansų 
oligarchijos įtakomis, slaptu pa
taikavimu Kinijai ir J. McCarthy 
žygiais”.

Londono “Times” pabrėžia,

Šv. Vaclovo aikštė — čia ir vėl 
tūkstančiai čekų reiškę neapykantą 
rusų okupantams,

kad velionis nebuvo pirmaeilių 
prezidentų eilėse, tačiau negali
ma paneigti jam neturėjus "mo
ralinės drąsos ir nemeluoto nuo
širdumo”.

Vokiečiams jis buvęs,... draugas, 
kompromisu žmogus

Vak. vokiečių nuotaikas gal 
tiksliau nusakė pats populiariau
sias masinis dienraštis (per 4 mil. 
egz. tiražo) • “Bild-Zeitung”, pa
žymėjęs, kad “Ike” atėjo kaip nu
galėtojas ir virto mūsų draugu.’ 
Dauguma vokiečių laikraščių tei
gia, kad velionis buvo linkęs eiti 
kompromisų keliu, buvęs “parei
gos žmogus ir siekęs taikos”.

“Die Welt”, dienraščio Ham- 
burge nuomone, Eisenhoweris 
buvęs mažiausiai “kontroversinis 
prezidentas”.

Jam 1959 m. lankantis Bonnoje: 
“mes jumis pasitikime”

Kad vokiečių tarpe jau buvo 
Išblėsusios neigiamos nuotaikos 
“Ike” atžvilgiu, liudijo 1959 m.

vu ryt ir tą pačią dieną grįš į pam mandagumo vizitui buvo
sostinę.

Eisenhoweris laidojamas su 
jo karine uniforma ir trim: ka
riuomenės, laivyno ir “Pasižy-

De Gaulie vienas pirmųjų 
pagerbė pašarvotą. “Bke”

Prezidentas gen. de Gaulie, 
sekmadienį popiet atskridęs, 
dar tą patį vakarą nuvyko į 
Kapitolį ir ten pagerbė pašarvo
tą Eisenhowerį. Po to jis nu
vyko į viešbutį ir pareiškė užuo 
jautą mirusiojo našlei.

Vakar jis pirmasis prez. Nix- 
ono buvo priimtas B.' Rūmuose 
ir kalbėjosi apie valandą. Spė
jama, kad buvę paliesti ir poli
tiniai klausimai. Po to trum-

priimtas Belgijos karalius Bau- 
douin. ,
Visi užsienio svečiai susirinko 

vakar
Vakar jau buvo atvykę visi 

užsienio svečiai, jų tarpe ir Fed. 
Vokietijos kancleris K. G. Kie- 
singer. Jie dalyvavo palaikus 
iš Kapitoliaus pervežant atgal 
į katedrą ir vykusiose pamaldo
se.

Vakare B. Rūmuose preziden
tas' surengė priėmimą — daly
vavo užsienio svečiai, JAV vy
riausybė su visa eile kviestų sve 
čių. Taip pat dalyvavo ir buv. 
prezidentas L. B. Johnsonas. Ki
tas buvęs prezidentas, H. Tru- 
man, šiuo metu esąs Floridoje, 
negalėjęs dalyvauti, pasiuntė 
užuojautos telegramą.

Tūkstančiai pagerbs velionj 
Kapitoliuje

Sekmadienį palaikus pašarvo
jus Kapitoliaus Rotundoj — ap
valioje salėje ir pasibaigus iš
kilmėms, su prez. Nixono tar
tuoju atsisveikinimo žodžiu, ve
lionį leista pagerbti gyvento
jams. Jų pro tautine vėliava 
apdengtą karstą vakare, naktį 
ir vakar prieš piet praslinko 
bent keliolika tūkstančių. Spė
jama, per 3 dienas, katedroje 
ir Kapitoliuje pašarvotą pager- 
bė iki 60.000 žmonių. Tie lan
kytojai — daugiausia balti, vi
durinės amerikiečių klasės, pi
liečiai.
Prez. Nivonas; “Tai mūsų laikų 

milžinas...”
Sekmadienį Kapitoliuje vykus 

pašarvojimo iškilmėms, prez. 
Nixonas tarė rūpestingai pa
ruoštą, 16 min., gedulo žodį. Jis 
buvo būdingas asmeniškais pri
siminimais ir pastangomis nu
šviesti ne tik mirusiojo vaidme
nį istorijoje, bet ir jo asmens 
teigiamuosius bruožus.

Nixono žodžiais, IJįsenhoweris 
buvęs “tikrasis didvyris”, kuris, 
galimas dalykas, pasaulio gyven 
tojų buvęs labiau mėgiamas ar 
mylimas, už bet kurį kitą JAV 
prezidentą.

R. Nixonas atskleidė ir pas
kutiniuosius mirštančiojo žo
džius jo žmonai: “Aš visuomet 
mylėjau savo žmoną, vaikus, a- 
nūkus ir visuomet mylėjau sa
vo tėvynę”. Esą, velionis buvęs 
žmogus, kurį iškėlę ne jo žygiai, 
bet — jo charakteris, būdas.

įvykęs buvusio prezidento lanky
masis Bonnoje. Jis anuomet bu
vo sveikinamas “Helio, Ike” ir 
“Vokietija jumis pasitiki” šūkiais, 
gyventojai buvusį nugalėtoja api
barstė gėlėmis.

Jau miręs kancleris Adenauer 
1966 m. buvo pareiškęs, kad 
“Trumano, Achesono ir Eisen- 
howerio, Dulles laikmečiu abi
pusiai santykiai gerėjo, bet Ke- 
nnedžiui atsiradus jie smuko”.

Pats velionis dar karo metu 
vokiečių atžvilgiu buvo gerokai 
santūrus. 1945 m. jis teigė: “Aš 
niekuomet negalėsiu pasisveikin
ti su vokiečių kareiviu”, bet... 
1951 m. jis jau tarėsi su vokiečių 
generolais Vokietijos apginklavi
mo klausimais.

Sovietų spauda vis tebėra santūri
Maskva. — Atrodo, kad sovie

tų spaudos santūrumą sukėlė 
1960 m. įvykis, sovietams nu- 
mušus JAV žvalgybinį lėktuvą

Du iš 29 sovietų karo laivų bei povand. laivų, vykdančių pratimus Šiau
rės Atlante. Nuotrauka padaryta iš britų pasienio sargybos lėktuvo

Maskva prieš čekų "nacionalizmų"
“Nacionalistiniai išpuoliai ir •— 

politika”
MASKVA. — “Pravdos” dien 

raštis, pora dienų tylėjęs, va
kar smarkiai puolė Čekoslova
kijos politinius vadus. Jiems 
prikišama, nesugebėjus suval
dyti kovo 28 d„ įvykusių de
monstracijų prieš rusus Praho
je ir kituose miestuose. Jos bu
vo gaivališkai kilusios čekų - slo 
vakų sportininkams antrą kar
tą nugalėjus sovietų ledo ritu
lio sportininkus Švedijoje. Bu
vo žinių, kad išdaužyti langai 
ir sovietų kareivinėse krašte, gi 
okupanto kariai šaudę į viršų.

Sovietai dabar teigia, kad 
demonstracijos buvo rengtos iš 
anksto ir jose dalyvavę žymūs 
Prahos politikai. Nurodoma, 
kad Prahos demonstracijos da
lyvių tarpe buvo parlamento 
pirm. pavaduotojas J. Smrkovs- 
ki.

Britai nepatenkinti atstovais 
VVashingtone

LONDONAS. — Britų opozi
cija ir spauda vakar reiškė ne
pasitenkinimą britų atstovais 
Eisenhowerio laidotuvėse. Esą, 
karalienę turėjęs atstovauti jos 
šeimos narys, gi vyriausybę — 
pats min. pirmininkas H. Wil- 
sonas, išvykęs į Nigeriją. Bri
tus, be» karalienės atstovo — 
lordo Mountbatten, atstovavo 
du politikai — gynybos min. D 
Healey ir opozicijos vardu 
lordas A. Home.

Kai kurių britų nuomone 
“netinkamas atstovavimas” įvy 
kęs dėl to, kad W. Churchilliui 
mirus, į jo laidotuves nebuvo 
nuvykęs tuometinis JAV prezi
dentas L. B. Johnsonas.

U-2. Anuomet Chruščiovas pa 
vertė niekais numatytą JAV—so 
vietų “viršūnių pasitarimą” Pa 
ryžiuje ir sužlugdė Eisenhowerio 
labai siektą jo lankymąsi ne tik 
Maskvoje, bet ir kituose sovietų 
miestuose.

Vis dėlto, sovietų užsienio reik. 
ministerio pavaduotojas, J. Malik, 
pažymėjo: “velionis buvo žymus 
karys ir valstybės vyras, žymiai 
prisidėjęs nugalėti nacių Vokieti 
ją”.

Eilinių sovietų piliečių akimis, 
velionis pastarojo karo metu yra 
žymiai parėmęs Sovietų Sąjungą, 
bet, kaip teigia užsienių spau 
dos atstovai, Maskvoje, apie ve 
lionį nedera (neleista) daug kai 
bėti. Žymiai plačiau vertinami 
kiti ■•prezidentai, kaip Roosevelt 
ar Kennedy.

Bent pradžioje nebuvo žinių, 
kaip “Ike” mirus reagavo atsar 
gon “pasitraukęs” maršalas G. 
Žukovas — atrodo, kad jų santy
kiai, ypač abiems karo vadams 
susitikus Berlyne 1945 m., buvę 
ypatingai nuoširdūs.

Sovietų partijos organas kal
tina: tos demonstracijos — tai 
“nacionalistiniai išpuoliai, turį 
grynai politinius tikslus”. Pra
hos vyriausybė skatinama — 
nubausti nusikaltėlius ir ateity 
neleisti panašių įvykių, nes tai 
galį “neigiamai atsiliepti" abie
jų kraštų santykiams.

Žemes drebėjimas 
A. Rytuose

Tačiau nebuvo užmuštų
Vakar, net septynis kraštus 

Art. Rytuose ir iš dalies Euro
poje palietė žemės drebėjimas. 
Apie jį pranešta iš Kairo, Tel A- 
vivo, Sicilijos, Italijoje, Turki
jos, Libano. Nuostolių žmonė
mis nėra, tačiau yra sužeistų. 
Kaire sugriuvus namams, pen
ki gyventojai sužeisti.

• Illinois gubernatorius R. 
Ogilvic ryt dalyvaus D. D. Ei- 
senh<>werio laidotuvėse Abilene, 
Kansas valst.

• Vlashingtone vi 55‘jus dau
geliui užsienio vyriausybių at
stovų, kiekvienam buvo priskir
tas saugumo agentas.

• 300 žydų studentų demon
stravo ties J. Tautų sovietų mi
sija New Yorke. Jie protestavo, 
nes sovietai draudžia žydams 
švęsti jų tradicines šventes.

KALENDORIUS

Balandžio 1 d.; šv. Melitas, 
šv. Teodora, Ringaudas, Dairo- 
na.

Balandžio 2 d.: šv. Pranciš
kus, šv. Teodozija, Ankodas, 
Varda.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šilčiau, galimi lietaus 
- sniego krituliai, temp. sieks 40 
ir daugiau 1. F., ryt — be pa
kitimų.

Saulė teka 5:34, leidžias 6:16.

J. Smrkovski, Prahos politikas, nau
jas Maskvos taikinys -— jis sovietų 
kaltinamas dalyvavęs kovo 28 d. 
prieš rusus nukreiptoje demonstraci
joje Prahoje.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS 1 SVEIKATĄ, 231S VVest Garfleld Blvd., Chicago, Ui. 6063d

ALKOHOLIKAS IR AŠ
Jei šiandien iš alkoholio vergi
jos ištrūkti negali, tai nors bent 

kiek pažinti jį turi.

Mediciniškas reikalavimas 
Alkoholis labai greitai ir tiesio

giniai susigeria į krauju iš skran
džio ir žarnų. Pirmiausia alkoho 
lis nukeliauja j kepenis, iš jų per 
širdį į visas kūno dalis. Apie 
95 proc. viso alkoholio pagaliau 
'įsusiskaldo (metabolizuojasi) į 
anglies dvideginį ir vandenį. Al
koholį suskaldo kūno gyvybiniai 
veiksniai - iš jo vieno gramo pa
sidaro per septynias kalorijas ši
limos. Likusius 5 proc. paimto 
alkoholio kūnas prašalina su 
šlapimu, prakaitu ir iškvėpuo
jamu oru.
Kiekvienas vis kitaip pasigeriam

Alkoholio susigėrimo greitis iš 
skrandžio ir žarnų į kūną įvai
ruoja: pas kiekvieną žmogų jis 
yra kitoks- ir pas tą patį asmenį 
įvairiais laikotarpiais nevienodas. 
Tas nevienodumas priklauso nuo 
trijų pagrindinių dalykų: 1) kiek 
daug svaigalų išgeriama, 2). 
kaip greitai svaigalai geriami ir 
3), kaip greit alkoholis išpila
mas iš skrandžio į žarnas. Svai
ginimasis ant tuščios ar kita ku
ri priežastis, skatinanti greitą 
skrandžio tuštinimąsi, skubina 
alkoholio susigėrimą į kūną. 
Priešingai, visa tai, kas lėtina 
skrandžio tuštunimąsį, skubina 
alkoholio susigėrimą į visas kū
no dalis. Taip būna su tirštu 
bei riebiu maistu skrandyje.

Apie 150 svarų vyras, papras 
paprastose apystovose suskaldo 
savo kūne septynis gramus alko
holio per vieną valandą. Tie 
septyni gramai maždaug atitin
ka dviem trečdaliam uncijos vis- 
kės bei aštuonioms uncijoms a- 
laus. Tai vidutinis alkoholio 
žmogaus kūne keitimasis. Čia pa
minėtas vidutinis alkoholio su
naikinimas kūne paskirais atsiti
kimais svyruoja net iki 50 proc. 
į abi pusi. Taigi kuo žmogus iš
geria daugiau, negu jo kūnas per 
tam tikrą laiką alkoholio sunai
kinti pajėgia, tuo jis labiau apsi
svaigina.
Ant alkoholio, kaip ant supuvu

sio kelmo, remtis negalima.
Geriantysis, kaip anas čigonas 

arklį pavogęs, mėgina įvairiopai 
teisintis. Tai žmogiška. Bet 
mums reikalinga žinoti faktus a- 
pie alkoholio darbus. Štai jie. Tie
sa yra, kad alkoholis gali užva
duoti miltinius- krakmolinius 
valgius ir riebalus: jis gali suteik
ti kūnui energijos- šilimos. Bet 
čia pat atsiranda didelis Bet. Al
koholis gyvenime negali atstoti 
maisto vien dėl dviejų dalykų:
1) . alkoholį kūnas skaldo, paly
ginti, pastoviu - ribotu greičiu: 
daugumai žmonių neužtenka e- 
nergijos, gaunamos iš alkoholio;
2) . alkoholis neturi maisto me
džiagų: anglairūkštis ir vanduo 
nėra maisto medžiagos, o kai

Baletmeisterio Simo Velbasio paruoštos Marijos aukšt. mok. auklėtinės 
šokėjos Alvudo Vaikų teatro penktoj premjeroj — A. Kairio “Du bro
liukai”: Žvaigždžių šokį išpildo Birutė Bacevičiūtė, Ramūnė Kazėnaitė ir 
Saulėna Dailidkaitė, Nuotr. M. Nagio.

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

pasižiūrėsime į žalą alkoholio da
romą mūsų kūnui, tai net alko
holikui ims plaukai šiauštis.

Alkoholis atima iš žmogaus ver
tingiausią jo turtą

Alkoholio ryškiausias veiki
mas pastebimas centrinei nervų 
sistemai-ypač smegenims. Apsi- 
svaiginimui didėjant būna pa
veikiami svarstymas, atmintis ir 
mokymosi pajėgumas. Įvairių 
kūno dalių veikla sutrinka: at
siranda svyruojanti eisena, užsi
kertanti kalba ir menkesnis pa
jėgumas darbe. Alkoholikui bū
dinga, kad jis mažiau ima kreip
ti dėmesį į daiktus ir žmones, 
esančius šalia jo. Jis gali nejaus
ti skausmo ir nesirūpinti savęs 
apsisaugojimu. Didelė alkoholio 
koncentracija gali privesti prie 
suglebimo-šoko arba net ir mir
ties.
Visada alkoholis slopina žmogų.

Vidutiniais kiekiais alkoholis 
žmogų visada slopina. Čia žmo
nės dažnai klysta manydami, 
kad alkoholis pagyvina žmogaus 
gyvenimą. Priešingai, jis žmogu
je žmogų nuslopina. Tada jame 
gyvulys ims mauroti. Nuslopi
nęs aukštesniuosius smegenų 
centrus, alkoholis atpalaiduoja 
mažesniuosius (gyvuliškuosius) 
žmogaus smegenų padalinius. 
Tada žmogus sugyvulėja. Atsi
randa neramumas, susijaudina- 
mumas didėja, kūno dalių drebė
jimas paryškėja. Visi tie negeru
mai yra žmoniškumo nustoji- 
mas, gyvuliškumo žmoguje iš
ryškėjimas. Tik jokiu būdu ne 
žmogaus pagyvinimas. Pagyvėti 
žmogus turi žmogiškiems dar
bams- tokio pagyvėjimo visi trok
štame. Alkoholis nuslopina žmo
niškuosius asmenybės pradus. Iš
kyla gyvuliškieji. Jie žmogų pa
verčia keturkoju. Dėl alkoholio 
atsipalaidavęs nuo žmoniškų sa
vybių, ima niekus pliaukšti, grai- 
baliotis ir kitaip kaip neleistinai 
elgtis. Taip nežmoniškai save ki
tų akyse pasireikšti jis niekada 
blaivas būdamas, vien dėl savo 
išsiauklėjimo, negalėtų.

Sustiprina smegenų celes
Ilgai besitęsiąs smegenų celių 

mirkymas alkoholyje gali prives
ti prie tų celių sunykimo. Nervų 
audinys virsta nieku-jungiamuo- 
ju audiniu. Toks jis netinka sme
genų darbui. Dar čia prisideda 
bloga mityba, paprastai einanti 
kartu su girtavimu. Smegenų 
netekęs, alkoholikas įvairiopai 
spartina savo kūno sugriuvimą. 
Skrandis ir žarnos esti alkoholio 
sujaudinamos. Atsitiktinas didės 
nės taurelės paėmimas nealko- 
holikui sukelia pykinimą, vėmi
mą, ir viduriavimą. Visai kiti da
lykai nutinka ilgai skrandį alko
holyje mirkinant. Gaunasi tada 
skrandžio sienelės uždegimas, iš 
opėjimas ir dėl to atsirandąs vi
dinis kraujavimas. Kas dešimtas 
alkoholikas apturi kepenų susi- 
raukšlėjimą -cirosą (cirrhosis).

Alvudo Vaikų Te atro penktosios premjeros — A. Kairio ‘‘Du broliukai" aktoriai - vaikai. Rūbai — Onos Juod- 
ktienės ir Jono Narūkyno. Dekoracijos dail. Juozo Kiburo. Apšvietimas — Vyt. Žygo. Grimas — Juoz. Korsako. 
Režisūra — akt. Alfos Brinkos. Nuotr. M. Nagio

Taip atsitinka dėl dviejų daly
kų: 1) dėl tiesioginio į kepenis 
alkoholio veikimo, ir 2) dėl ne
pakankamos mitybos.

Neapgaudinėk savęs, širidies 
negydyk alkoholiu.

Nors alkoholiis išplečia krau
jagysles, bet jis susiaurina šir
dies arterijas. Naujausi tyrimai 
tvirtina, kad tam tikram kiekyje 
alkoholis gali pakenkti širdies 
raumeniui. Dar daugiau- alkoho
lis gali sukelti rimtus kraujota
kos sutrikimus. Tada širdžiai dar 
bas esti dar daugiau apsunkina
mas.

Lig laiko puodas vandenį ne
ša. Nors kūne atsiranda tam ti
kra pakanta alkoholiui-žmogus 
pamažu ima apsiprasti su permir- 
kimu alkoholyje, bet tokia pa
kanta gali staiga būt prarasta, 
kai ilgėliau girtaujama. Tada se
nas alkoholikas ima nepakelti 
svaigalų. Tokiam net mažas svai
galų kiekis gali sukelti nenuma
tytus negerumus tiek smegenyse, 
tiek kitose kūno dalyse.

Išvada. Alkoholizmas yra as
menybės netvarka, pasireiškian
ti alkoholio vartojimu iki įprati
mo, perdaug nuo alkoholio pri
klausomumo bei adikcijos. Ga
lima sakyti, kad alkoholikas yra 
tas asmuo, kurio svaiginimasis 
bet kuriuo būdu jam trukdo gy
venti. Tas trukdymas gali būti 
socialinis, fizinis, psichologinis 
ir kitoks. Alkoholikas skiriasi 
nuo šiaip išgeriančiojo sekančio
mis keturiomis savybėmis: 1). 
nealkoholikas mažiau priversti
nai ir nereguliariau išsigeria; 2). 
šiaip išgeriantysis geria, kad ne
maloni nuotaika jam pasidarytų 
malonesnė, alkoholikas, gi geria, 
kad nepakenčiamą padėtį pasi
darytų pakenčiamą; 3) nealko
holikas gali stiklelį išmesti ar jį 
šalin pastumti, alkoholikas to 
nepajėgia; 4) ne girtuoklis išsi- 
geriantysis daugiau domisi kom
panija ir stikliuką išmesdamas..

Susitvarkyti savo asmenybėje

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVES Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4)4%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MENESINE TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

/.VZSAFETY
YOUR SAVINGS

INSURED
U P TO

^.$15,000 .^

MĖNESINĖS
SANTAUPOS

|2 YRS. |4 YRS. |6 YRS. I 8 YRS. | 10 YRS. |
$10.001 $252.131 $524.081 $833.30) $1,167.461 $1,534.51 Į
20.001 504.26'1,058.16! 1,666.591 2,334.91| 3,069.021
30.00| 756.39 1,587.2512,499.89! 3,502.37| 4,603.53)
40.0011,008.53[2,116.3313,333.181 4,669.82Į 6,138.04|
50.00'l,260.66!2,645.41|4,166.48Į 5.837.28Į 7,672.551
60.00! 1,512.79'3,174.49(4,999.781 7,004.73 Į 9,207.061
70.00 l,764.92!3,703.58[5,833.07|8472.19! 10,741.571
80.00 2,017.05Į4.232.66l6,666.37| 9,339.65Į 12,276.08|
90.0012,269.1814,761.74 Į 7,499.661 1O,5O7.1OĮ 13,810.59 i

100.00! 2,521.3215,290.8218,332.96|11,674.56| 15,345.091

SAFETY DEPOSIT BONES

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U R S •. Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

2 FREE PARKING LOTS

turime kiekvienas, tada mes pa
jėgsime blaiviu gyvenimu savo 
mažuosius apsaugoti nuo baisaus 
įpročio. Jau šiose Velykose at- 
gimkime sveikesniam vienas su 
kitu bendravimui, apsieidami 
be svaigalų, daugiau vaisių 
sunkų vartodami.
Paskaityti: Clarence J. Rowe, M,

D. An Outline of Psychiatry, 
Wm. C. Brown Co.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

SKLEROZĘ REIKIA TVAR
KYTI, O KANADOJE NĖRA 

VAISTŲ
Klausimas. Gimiau 1888 kovo 

8 d. Tarnavau caro armijoj- I 
Pasaulinio karo dalyvis.

Aklosios žarnos operaciją da
rė Kaune d r. Gusevas. Skran
džio operaciją 1927 m. darė Kau
ne prof. dr. Kuzma. Abiejų pu
sių trūkius išpiovė Toronte, Ka
nadoje. Vartoju nuo kojų tinimo 
ružavas tabletes. Nuo širdies i- 
mu baltas tabletes. Dar tris tab
letes imu kad kojom būtų šil
čiau. Mano aukštis 5‘6”, svoris 
100 svarų. Jau penkios savaitės 
kai mečiau rūkęs, nė į burną nei
mu cigaretės. Svoris pradėjo di
dėti. Jau sveriu 106 svarus.

Malonus Daktare, man reika
lingi jūsų nurodyti vaistai (zinc 
sulfatų kapsulės, 220 mg. kiekvie 
na, vieną 3 kartus per dieną).

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

5 REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui

Kreipiausi pas savo šeimos gydy
toją. Jis skambino į porą vaisti
nių. Matomai, pas mus, Kanado
je, tie vaistai nežinomi. Pasida
riau savo kaojom persunkus, pri- 

(Nukelta J 7 psl.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dlen) uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5070

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezld.: 3241 Weet 8(ith Place 
Tel.: REpublic 7-7868
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; t» 
čladlenlals uždaryta. Antradieniais b 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos ir Callfornla

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

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

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Rezld. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical BuUding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.Ja, nAfttnillADlR- *kn.mblnt1 PTT1 fi8 22r

on $8,000.00 
Certifficates

on Pass Book 
Accounts

JOHN Pakel, President

- THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY |

5 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlou_______ g
1 ^onTdasT^ostrgeTaid at Chicago, Illinois - Pu J'is^ I
= except Sundavs, days after Christmas and Easter by

Catholic Press Society ___ ___ —
1 Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois. $1500) per | 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 

- niais — 8:30 — 12:00. g
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TeL ofiso HE 4-6849, rez. 888-2286

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-6, treč. Ir šešt- (Ik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-6768.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penatadle

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

OfS. 786-4477, Rez. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — 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 Ir moterų Ilgos

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 rr„, ,(Tel. 737-2290 ofiso Ir rezidencijai.*
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- į Priima ligonius tiktai susitarus — 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. ' ” * ‘

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo B Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

Ofs. PO 7-6090 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGASi
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai, kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tilt susitarus.

Tel. — REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59 th Street 

VaL: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta. 
Tel. ofiso Ir bate OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. . vak.,

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU IJGU 
SPECIALISTfi 

MED.JAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenne 

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71 st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso Ir rezidencijos)
____ Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad- Ir penkt. 1—4 vai. 
PrllmlnJJa tik susitarus

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

* Redakcija dirba kasdien g 
g;30 — 4:30, šeštadieniais 2
8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien »—11 ryto Ir 4—« » v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

A8SOOIATE OPTOMETRI8T8 
Lietuviškai kolba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Tj-ečiadlenials uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. Ir

genktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
eštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

OR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

, PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, H)

Kabineto tel. 687-2020 
Namų teL 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REIlance 5-4410 
. Rez’ Gito veli III 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vs 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p 
Ir vakarais pagal susitarimą. P

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgijaOfisas 2750 W. 71st Street1 
Telefonas — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—1 
v. r„ 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. vi 
karo. Sekmad. Įr trečlad. uždaryt

Herid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th Si 
Tel. PRospeot 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr. Treč 
penkt nuo 2 Iki 4 vaL Ir nuo 6 )k 
Į'- v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kl 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarti
Vai.: 2—4 p. p. ir g—g — v « 

Trečlad. Įr fiefitad. uždarytą^
T«l. PRospeot 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGf 
6648 So. Alhauy Avenne

vai.; pirm., antrd., ketv. s__ s
vak,- ?®nkL ,r šeštad. 2—4 Do

ir kitu lalku pagal suBltartmą.
Tel. ofiso PR 6-6440, re». hj

DR. F. C. WINSKU
GYDYTOJAS IR CHIRT 

3107 West 71st Stri
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 ik 

Treč. «>« Sefitad. pagal ausi

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636.4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Pirmad-. antrad., penktad 1 4Y; v- ketvlrt 6-8 v. vakaro* 

ūeštadleniala U-l vai. pop^

1



Ekumenizmas ir dialogas

NAUJAME BAŽNYTINIAME 

TEISYNE
Nauja Jono XXIII įnešta 

nuotaika į Bažnyčios gyveni
mą, Vatikano II suvažiavimo 
paskelbtoji ekumeninė dvasia 
pasuko katalikybės kelią nau
ja kryptimi, kuri ypač ryški 
didesniu bendravimu tarp dva
siškuos ir pasauliečių, augan
čiomis demokratinėmis nuotai
komis visame Bažnvčios gy
venime ir didėjančiais ryšiais 
su kitų tikybų bendruomenė
mis.

Šie polėkiai tai nėra tik lai
kinas kryptelėjimas Bažnyčios 
kelyje, o nauias pilnesnis po
sūkis, kuris išliks pastoviai ir 
todėl turės atsispindėti katali
kų gyvenimo pastoviuose dės
niuose — Bažnvčios teisyne. 
Šis teisynas — Codex Iuris Ca- 
nonici — buvo paskelbtas prieš 
pusšimtį metų. Jo pagrinde y- 
ra daug romėnų teisės likučių, 
ankstybesniųjų amžių nuosta
tų ir dabartiniam gyvenimui 
reikalingas eilės jo dėsnių per
kūrimas.

*
Šis reikalas jau vykdomas 

specialių tam- reikalui sudary
tų komisijų. Mes dar nežino
me, kiek jos bus konservatv- 
vios ir kiek bus linkusios į ryž
tingą pažangą. Tačiau jau da
bar yra ryški šių teisiniu re
formų kryptis. JAV kunigų ta- 
rvbų federacijos žurnalas 
“Priest’s Forum”, kurio pats 
pirmasis numeris (š. m. kovo 
— balandžio) neseniai išUo iš 
spaudos, yra surinkęs bažnv- 
tinių filosofų, istorikų, socio
logų. teisininkų patarimus, a- 
pibūdinančius, kas naujajame 
teisvne turėtu atsispindėti.

Čia visų pirma pažymima 
mintis, kad jeigu kai kurie dva 
šininkai, dabar reikšdami kito
kią nuomonę, išeina su savais 
pareiškimais i snauda tai dau
giausia dėl to. kad Bažnyčios 
vidiniame gyvenime nėra su
darytų teisiniu nuostatų, ku
riais einant būtų galimybė ir 
laisvė tuos reikalus ola čia u ir 
vispusiškiau svarstvti Bažnv
čios vidinėse institucijose. Tą 
galimybę naujuoju teisynu ir 
siūloma sudaryti. Pačiame nau 
jajame teisyne būtu pramaty
ta lankstesnė procedūra pa
keitimams, tolimesnei pažan
gai, atsinaujinimui, kad būtu 
išvengta stagnacijos ir būtų 
galima skandžiai aprėpti gv- 
venimo atnešamus pasikeiti
mus ir socialine pažangą.

*
Toliau norima, kad vieton lig 

šiol daugiau praktikuotų admi
nistracinių sprendimų, būtų 
įvesta galimybė išklausyti pa
reiškimų ir tos pusės, kurios 
likimas yra sprendžiamas, kad 
nebūtų pažeistos žmogaus lais
vė, kilnumas ir neatimamos 
žmogaus teisės. Toliau naujuo
ju teisynu norima sudaryti są
lygas, kad būtų pilnai pagerb
ta žmogaus kompetencija, at
sakingumo jausmas, iniciaty- 
ba.

Bažnytinės teisės specialis
tai pažymi, kad vien tik per
žiūrėjimas dabartinio teisyno 
ir kai kurių naujų dėsnių įve
dimas nebepatenkins dabarti
nių atsinaujinimo reikalavimų 
ir reikia pagrindinesnių teisi-, 
nių reformų įvesti į visą šią tei
sinę sistemą, kad būtų paten-

Spaudoj ir iyvenime

NUOMONIŲ
“Tėviškės Žiburiai” redakciniu 

straipsniu aptaria laisvo žmogaus 
:ūrėjo ir pavergto žmogaus nelygu- 
;umus. Pabrėžiama, kad paskuti 
įiais metais itin sustiprėjo laisvės ir 
aisvos nuomonės balsai Vakaruose. 
Matyt, Vakaruose klestinti laisva 
ttintis, lyg norėdama pabrėžti vergi 
os kontrastą, pasidarė tokia garsi 
r balsinga. Jaunosios kartos sąjū- 
ižiuose ji tapo net agresyvia —• iš- 
jN&etR į gatves ir alk&se, kur bat-

kinti atsinaujinimo reikalavi
mai ir reikiamai pakeistos į- 
statyminės normos, tvarkan
čios pavienius bažnytines as
menis ir ištisas institucijas.

*
Kad tas didelis uždavinys 

būtų tinkamai atliktas, pri
menama reikalas, kad į šį dar
bą, kaip ir į sukūrimą lig šiol 
galiojusio teisyno, būtų įtrauk 
ti katalikų universitetai, žy
mieji bažnytinės teisės eksper
tai mokslininkai, daugelis prin 
cipų būtų išdiskutuota specia
liuose posėdžiuose ir spaudoje, 
kai kurie dalykai net gi iš
tirti eksperimentų keliu.

Pagrindiniai principai, ku
riuose norima įvesti pakeitimų 
atsinaujinimo prasme, tai kad 
ligšioliniame bažnytiniame tei
syne yra perdidelis svoris vyk
domosios, administracinės ga
lios. Norima, kad kaip ir de
mokratinių kraštų civiliniuose 
teisynuose, būtų ryškiau išskir 
ta įstatymų leidžiamoji ir ad
ministracinė galia. Siekiama, 
ka'! būtų sukurta pastovi ko
misija teisinių normų keitimui.

Norima įvesti ryškesnė re
forma bažnytiniuose teismuo
se. Iki šiol jie pasižymėjo di
deliu atsargumu, bet dėl to už
trukdavo bylų sprendimas. 
Stengiantis išsaugoti tą prin
cipą, vis dėlto dabar norima 
ių sprendimus paspartinti, su
prastinti teisinę procedūrą. At
skyrimas administracinės ir tei 
sinės galios duotų galimybės 
net kai kuriuos diecezinius ad
ministracinius sprendimus pa
tikrinti bažnytiniame teisme.

Naujame teisyne norima dau 
giau išryškinti kolegialumo 
principą kaip centrinėse, taip 
ir vietinėse bažnytinėse insti
tucijose. Net ir į naujų vysku
pų parinkimą norima įvesti 
Dievo žmonių balsą, kaip se
nuose laikuose vyskupų rinki
muose kad dalyvavo ir tikin
tieji. Norima ir moterų teises 
praplėsti bažnytiniame gvveni- 
me. garantuoti autonomiją ka
talikų universitetams, pagrin
dinai pertvarkyti bažnytine 
baudžiamąją teisę, išmesti iš 
teisyno knygų cenzūros nuo
status ir teisinėje sistemoje 
kiek galima teikti pirmenybę 
asmeniui prieš institucijas.

x
Minėtame kunigų tarybų 

žurnale keliama mintis, kad 
į naująjį teisyną būtų įvesta 
galimybė turėti teisinį patarė
ją (advokatą) kiekvienoje baž
nytinėje kriminalinėje byloje, 
leidžiant kaltinamajam pasitei
sinti, reikale teismą darant vie 
šą, paliekant teisę iškviesti 
sk undėją akystaton, duodant 
teisę susilaikyti nuo veiksmų, 
kurie būtų savęs apkaltinimas, 
paliekant teisę kaltinamajam 
peržiūrėti bylos eigos doku
mentus; pagaliau laikant, kad 
būtų atsisakoma nuo būtino 
apeliacijos reikalavimo ten, 
kur jau pirmos instancijos teis 
me byla laikoma reikiamai iš
nagrinėta.

Žinoma, gal ne visi tie pa
geidavimai bus įvesti į naują
jį bažnytinį teisyną, bet jau 
tas išryškina, kokios idėjos 
vyrauja bažnytiniuose teisinin
kuose ir kuria kryptimi vyks 
bažnytinės teisės reforma.

J. Pr.

PLANTACIJA
gi atrado valstybinės jėgos — poli
cijos ir kariuomenės užtvaras. Tai 
užtvaros kurios sulaiko potvynį, 
grasinantį visuomenei naikinimu 
vertybių, sukurtų lig šiol daugelio 
talentų.”

Toliau straipsnyje minima, jog 
šiuo metu lietuvių tauta yra pada
linta tarp laisvės ir nelaisvės, tarp 
Vakarų ir Rytų, tarp šviesių so
čių rezidencijų ir tarp bado supa-

(Nuk»lU į fi psl.),

Lietuvos ūkis sovietinėje san
tvarkoje ilgai merdėjo. Tik pa
skutinį penkmetį matyti žymes
nis pagerėjimas pramonėje ir 
žemės ūkyje. Net ir šiuo metu 
kai kuriose srityse, pvz. pramo
nės gamybos vertė vienam gy
ventojui, kultūrinis ir buitinis 
patarnavimas gyventojams dar 
atsilieka nuo Sovietų vidurk’o.

Lietuvos ūkis pareina nuo 
Sovietų ūkio politikos. Į Mask
vos planus įjungtos visos Lietu
vos įmonės. Jos turi paklusti 
nurodymams, nors jie darytų 
žalos ūkinei veiklai ir krašto rei
kalams, Surambėjusi biurokrati
ja trukdo pažangą. Santykiavi
mas su užsieniu vyksta tik Mas
kvai tarpininkaujant. Gamybos 
tobulinimas ir atitinkamų prie
monių įsigijimas užsienyje pa
reina nuo Maskvos malonės.

Lietuvos ūkis turi pakelti sun 
kią Maskvos uždėtą naštą, ku
rios kratosi satelitinės respub
likos. Jų kova dėl ūkinio savai
mingumo nuvedė ne tik į poli
tinius, bet ir į ideologinius ne
sutarimus.

Lietuvos mokslų akademijos 
institutai, atskirų ūkio sričių 
žinovai turi pasitenkinti prisi
taikymu sovietinei ūkio politi
kai. Tik retais atvejais viešu
mon iškyla nesutarimai, kaip 
'n-a buvę Chruščiovo laikais, kai 
jis bruko kukurūzų auginimą ir 
bandė nustelbti žalienų ūkį.

Numatomas darbo jėgos 
trūkumas

Šiuo metu Littuvoje esančių 
tautos pajamų 42,2% gaunama 
iš pramonės, 36% iš ėmės ūkio, 
nors kaimo gyventojai nusveria 
miestelėnus. Prievarta gyvento
jus varant į kolektyvinius že
mės ūkius daugelis jų pasitrau
kė į miestus. Anuo metu buvo 
vienintelė išeitis kurti pramonę

Gen Eisenhower II-jo Pasaulinio karo metu kalba parašiutininkams Anglijoje, prieš pradedant išsikehmo ofen
zyvą j Prancūziją.

Rūkas ant vieškelio
Romanai

STASIUS BCDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Boleslavas ėjo tylėdamas ir jie taip pasiekė pakalnę 

ir pradėjo skubiais žingsniais žengti tolyn. Jie perkirto 
keletą skersgatvių priemiestyje ir priėjo autobusų susto
jimo vietą. Čia buvo tuščia.

— Kas čia dabar atsitiko, negi niekas nelaukia? — 
nustebo Vytautas.

Tuo metu skubiai pro šalį ėjo žmogus. Vytautas 
jį sustabdė ir paklausė:

— Kada ateina autobusas?
— Naktį autobusai nevaikšto. Kiekvieną sekmadie

nį autobusai nuo vakaro devynių sustoja vaikščioti. Da
bar gi yra jau keletas minučių po dešimts, — paaiški
no vyras.

— Dabar tai tikrai blogai, — pasakė Vytautas, — 
dabar Boleslavai mes pėsti turime žingsniuoti į stovyklą.

— Kaip mafiai, kiek iš čia bus kelio? — paklausė 
Boleslavas.

— Gana geras gabalas, ketvertas ar penketas kilo
metrų. Mes turime tik vieną valandą ligi reikiamo lai
ko, nes juk vienuoliktą valandą mes turime būti stovyk
loje, uždaromi vartai.

Boleslavas vėl įsikabino į paranke. Lietus ir vėjas kir

LIETUVOS ŪKIO RAIDA
Darbo jėgos trūkumas. Žvilgsnis į ūkio raidą ateityje

GEDIMINAS GALVA

gyventojams įdarbinti. Net ir 
šiame dešimtmeyje dėl didesnių 
pajamų ir patrauklesnio gyve
nimo apie 200,000 gyventojų ap
leido kaimą. Ateinančiam dešimt 
mėty tegalės kaimą apleisti tik 
100,000 gyventojų, jei nebus 
pakeltas darbo našumas ir tin
kamai mechanizuotas žemės ū- 
kis.

Per ateinantį dešimtmetį į ū- 
kį įsijungę 300.000 jaunuolių, 
nepaisant pastangų juos išmoks 
linti, tepatenkins tik 70% spėria 
listų paklausos. Numatomas dar 
bo jėgos trūkumas turės įtakos 
į pramonės raidą, jei nebus ras
ti būdai jos gamybai raciona
lizuoti ir didinti pramonės dar
bininkų našumui. Sovietinėje 
santvarkoje ne maža dalis dar
buotojų yra biurokratai, tra
nai, kurie atlieka agitaciją, pro
pagandą ir talkininkauja kom
partijai kraštą valdyti. Jie šne
ka apie darbo našumą, nors daž 

‘nai patys yra apkerpėję.
Kompartija jau seniai rūpi

nasi tiesiog gamyboje nedaly- 
, vau jančių darbuotojų skaičių 
mažinti, namų ruošos darbinin
kus įtraukti į gamybą, palaikyti 
drausmę įmonėse, atlyginimu su 
dominti darbo našumui kelti, ta
čiau jos pastangos nėra sėk
mingos.

Pramonės sparta mažės
Šį penkmetį pramonės gamy

ba augo po 15% kas metai. A- 
teinantį penkmetį numatomas 
8% metinis padidėjimas. Ypa
tingas dėmesys bus kreipiamas 
į elektros jėgaines, mašinų ga
mybą, kuro, chemijos ir staty
binių medžiagų pramonės įmo
nes.

Jėgainės apie 18% pagamin
tos elektros energijos svetur

to jiems į veidus ir Boleslavas primerkė akis. Po valan
dėlės jis pasakė:

— Vytautai, neskubėk taip. Aš nebegaliu suspėti.
Vytautas sulėtino žingsnius.

24

Boleslavas susirgo. Blogiausia, kad jo negalima bu
vo palikti vieno palėpėje. Vytautas, pagelbstimas len
kų, surado vokiečių ligoninėje vietą ir jį ten nugabe
no. Gydytojas, patikrinęs pacientą, ištarė Vytautui.

— Ligonis serga plaučių uždegimu.
— Ar jo padėtis kritiška? — paklausė.
— Taip, padėtis pavojinga. Yra dar kita bėda, — 

Fernandez turi silpną širdį, ji yra labai nusilpusi ir rei
kalinga specialių vaistų. Mes juk čia neturime beveik 
jokių vaistų. Būtų labai gera susisiekti su UNRRA, gal 
būt, jie ten galės surasti kokių vaistų, — pastebėjo dak
taras.

Vytautas išėjo iš ligoninės ir patelefonavo Charlot- 
tei. Ji labai greit atvyko į sutartą vietą.

— Boleslavas sunkiai serga, daktaras siuntė mane
į UNRRA vaistų, bet aš nenoriu įsivelti su šia organi
zacija į jokius reikalus. Ką tu manai, Charlotte?

— Geriausia, Vytautai, mes kreipkimės pas ameri
kiečius karius.

Abu įlipo į autobusą ir nuvažiavo į miesto parką, kur 
stovėjo graikiško stiliaus rūmai. Jie įėjo į informacijos 
kambarį ir Charlottė tuoj pradėjo aiškinti:

— Labą rytą, ponai, aš esu Charlottė von Gropp, 
o čia mano draugas Budrys, — kalbėjo ji angliškai, ro
dydama į Vytautą. — Mes norėLume pasikalbėti su Įeit.

parduoda, o ateinančio penkme
čio pabaigoje, nežiūrint naujų 
jėgainių statybos, jos truks kra 
što poreikiams tenkinti.

Mašinų gamybos pramonė pa
siekė laimėjimų. Ši pramonės 
šaka bus plečiama veikiančiose 
įmonėse. Naujų mašinų gamyk
lų nebus statoma.

Didelio susirūpinimo kelia 
Jurbarke numatyta per ateinan
tį dešimtmetį pastatyti naftos 
valykla ir gamykla, kurios da
lis gaminių bus perdirbami ki
tose įmonėse. Svarbiausias rū
pestis apsaugoti Nemuno žem
upį ir Kuršių marias nuo užter
šimo.

Natfos valykla palengvins iš
spręsti aštrų kuro klausimą, 
sudarys sąlygas naujoms pra
monės įmonėms kurti, geresnius 
kelius nutiesti, tačiau gali su
kelti nemažai painiavų rusų įsi
galėjimas Lietuvoje, Kalinin
grado pašonėje.

Chemijos pramonės bare atei
nantį penkmetį (1971 — 1976 
m.) numatoma veikiančias įmo
nes užbaigti ir pastatyti Jona
voje dažams gaminti įmonę.

Didesnis dėmesys bus kreipia
mas į cemento, sienoms, izolia
cinių ir kitų medžiagų gamybą. 
Ir ateinantį dešimtmetį bus jau
čiamas butų trūkumas, nors jau 
giriamasi, kad išskirtinai asme
nys — komunistai jau gauna 
net iki 15 kv. metrų naudingo 
ploto.

Žemės ūkio spartinimas

Kolektyvinis žemės ūkis per 
gyveno nepaprastą sunkmetį. 
Tik pastaraisiais metais kai ku
riose žemės ūkio šakose pasiek
tas 1939 m. lygis. Bulvių, šak
niavaisių ir linų gamyba dar te
bėra sunykusi. Priežasčių daug. 
Svarbiausia kliūtis bloga gamy-

JAV-ių prezidentas Richard M. Nixon sava rinkiminės akcijos metu 
buvo susitikęs su Los Angeles lietuvių veikėjų grupe. Iš k. dešinėn. 
Bernardas Brazdžionis, prez. Nixon, Julius Jodelė, dr. Petras Pama
taitis ir Antanas Skirius. Nuotr. L. Kanto

bos organizacija, menkas mecha 
nizavimas, netinkamas žemės ū- 
kio gaminius perdirbamosios 
pramonės išdėstymas krašte.

Žemei nusausinti atlikti dideli 
darbai, tačiau jų kokybė, kaip 
ir statybose, nėra aukšta. Pa- 

i šarų patenkinamas gamybos 
sprendimas dar tebėra planuo
se.

Kompartija jau įsitikino, kad 
jų įvestoji santvarka ir šiandie
ną nepajėgi daryti žymesnių 
šuolių, kuriuos propagandinin
kai skelbė dešimtmečius. 1975 
m. numatoma pasiekti 22 cent
nerių iš hektaro grūdinių kul
tūrų derliaus ir padvigubinti da
bartinį žemdirbių atlyginimą. 
Planuotojai nutyli žemės ūkio 
per aukštus gamybos kaštus, 
kurie perkraunami vartotojams.

Sovietinėje santvarkoje biu
rokratija, begindama savasias 
tvirtoves, nutraukia organizaci
nius saitus su kitomis įstaigo
mis bendram tikslui siekti. Biu
rokratinių įstaigų užsklendimu 
galima paaiškinti neplaningu- 
mą, nedarną ne tik gamyboje, 
bet ir gėrybių paskirstyme.

Kompartiją galima kaltinti, 
kad iki šio meto nepajėgė su
kurti krašto gamybinio išplana
vimo rasti saitui tarp žemės ū- 
kio ir jos gaminius perdirban 
čios pramonės.

Neturint krašto išplanavimo 
dažnai pripuolami veiksniai le
mia naujų gyvenviečių kūrimą, 
gamybai panaudojimą palan
kiausių sąlygų, žemės ūkio ga
miniams perdirbti pramonės or
ganizavimą ir net kelių tinklą. 
Keista, kai planingo ūkio sant
varką lydi padrikumas esminėje 
srityje.

Aišku, gyventojams aukso 
kalnus kompartija žada. Kai ne
pavyko gybentojų pažaadis su
vilioti, griebėsi įvairių/paskatų, 
ėmė kelti atlyginimą, kuris ne
išsprendžia painiavų, kai kainos 
nepaprastai aukštos, tebetrūks
ta kai kurių gaminių, o gyven
tojai vis dar tebelaukia geres
nių ir didesnių butų.

Donaldu Wood. Čia yra jo adresas ir telefonas.
— Ai galime žinot kokiuo reikalu?
— Taip, pone. Mūsų draugas Fernandez dabar pa

guldytas į vokiečių ligoninę ir jo padėtis yra kritiška. Li
gonis, ponas Budrys ir aš padėjome leitenantui pastaro
jo karo metu, mes turime iš armijos liudijimus, — ji pa
dėjo ant karininko stalo popierius, — tai dabar mums 
reikalinga skubi ligoniui pagalba. Kaip sakiau, mes norė
tume susisiekti su leitenantu Wood.

Karininkas peržiūrėjo liudijimus, pažiūrėjo į Donal
do adresą ir telefoną ir paklausė keletą smulkmenų. Ta
da jis kreipėsi į Charlottę ir šaltai pasakė:

— Aš suprantu situaciją, panele Gropp, bet labai 
gaila, kad griežtai uždrausta civiliams naudotis kariš
komis susižinojimo priemonėmis. Taigi...

— Bet mūsų reikalas yra labai svarbus, per
traukė karininką Charlottė.

— Gerai, aš pabandysiu pasiekti Įeit. Wood ir pa
aiškinti situaciją. Bet neužmirškite, kad jis gyvena nuo 
čia daugiau negu šimtas kilometrų. Be to, yra dar ir 
kitų priežasčių. Jis gali būti tarnyboj ir pagaliau jis gali 
čia atvykti ne greičiau, kaip už ketvertos. ar pepketos va
landų. Bet kur yra ta vokiečių ligoninė? — paklausė ka
rininkas.

— Schillerstrasse 346, pone.
Karininkas į knygą užrašė Charlottės, Vytauto ir 

Boleslavo vardus, ligoninės adresą ir pasakė:
— Aš padarysiu viską, kas galima.
Dabar Vytautas ir Charlottė sugrįžo į ligoninę ir 

nutarė laukti Įeit. Donaldo. Boleslavas miegojo. Jis at
rodė išblyškęs su tamsiais lopais veide. Jis alsavo sunkiai 
vienodu, monotonišku ritmu.

(Bus daugiau)

BAŽNYČIOS — VALSTYBES
SANTYKIAI ČEKOSLOVA 

RIJOJE
Praha, — Prahos arkivyskupi

jos apaštališkasis administrato
rius vyskupas Tomašek, pasikal
bėjime su lenkų laikraščio “Slo- 
wo Powszechne” atstovu, pareiš
kė, kad įvykiai Čekoslovakijoje 
nei kiek nepakenkė Bažnyčios ir 
valstybės santykiams pagerinti. 
Šiuo metu jau vedami pasitari-, 
mai naujų vyskupų paskyrimui 
j vakuojančias vyskupijas Bohe
mijoje, Moravijoje ir Slovakijoje.

Prahos vyskupas Tomašek to
liau pasidžiaugė, kad nuo rugsė
jo 1-sios dienos Čekoslovakijoje į- 
vestas religijos mokymas viešose 
mokyklose. Tikybos pamokos vy
ksta visose klasėse kaip laisvai pa 
sirenkamas dalykas. Vyskupas To 
mašek iškėlė ir pagerėjusias sąly
gas teologijos studijoms kunigų 
seminatijose. Liton’ferice ir Bra
tislavos kunigų seminarijose šiuo 
metu studijuoja 180 seminaristų 
ir dar apie 300 studentų padavė' 
prašymus teologijos studijoms 
pradėti. Siekiant patenkinti jų 
prašymus rengiamasi atidaryti 
pagalbinė kunigų seminarija O- 
lomuc mieste, kur galės studijuo 
ti dar 70 seminaristų.

Šen. E. Dirksen (R.-III.) dėvi Ben 
Hur filmo šalmą. Filmas demonstruo
jamas Washingtone. vykdant dešim
tukų maršo vajų.



VYRIŠKIEMS
METAMS
PRASLINKUS
Vokiečių nacių primesta mo

terims, įviso pasaulio vyrams 
tyliai pritariant .trijų K‘siste
ma (Kinder, Kueche, Kirche), 
seniai jau užmirštas reikalas. 
Užmirštas ir palaidotas. Pajutę, 
kad iš to nieko neišeis, vyrai, 
to 'šaunaus šūkio kūrėjai, su
grūsti moteris atgal j 3 K orbi
tą, nesiryžo.

Bet ne visi vyrai prisipažįsta 
pialaimėję. Imkim, kad ir mūsų 
lietuvius vyrus išeivijoj. Dėl 
kažin kokios priežasties, tikriau 
šiai, dėl tų 3 K didelio patrauk
lumo . ar bijodami, kad visiems 
valdžios neužteks, ar prisiminę 
kaž kada Lietuvoj labai madin
gą, bet nemažiau klastingą, po
sakį vyras — galva, moteris— 
kaklas, vyrai savo pozicijų mo
terims nei per colį neužleido. 
Jūs, girdi, kaklai, ar to jums 
negana. Kaip norit, taip galvas 
kraipot.

Nežinau, kaip dabartinėj Lie 
tuvoj moterys kaklai su vyrais 
galvomis gyvenimu dalinasi. 
Tai pagaliau jų reikalas. Pas 
mus gi išeivijoje, vyrams visgi 
pavyko moteris suvaryti į na
mų ruošos darbus su išimtimi 
lygiateisiai uždirbti kasdieninės 
duonos kąsnį, o kad jos nenuo
bodžiautų, pavyko jieans suda
ryti sąlygas moterų beribiam 
triūsui už šeimos ribų.

Rezultatas: mokslu ir kitomis 
vertybėmis pasipuošusios mote
rys liko dirbti darželiuose, mo
kyklose, šalpoj ir labdarybėj. 
Jos vis dar lanko ir ramina li
gonius, renka aukas, minėjimų 
bei parengimų virtuviniuose ko
mitetuose darbuojasi, tautinių 
šokių moko, pagalbinius viene
tus kuria, balius ,madų parodas 
ruošia ir t.t. Vadinasi, joms 
leista puošti savo kaklus inten
syvaus juodo darbo perlais.

•O vyrai Vlike, Alte, Laisvės 
komitete, Lietuvių bendruome
nės vyriausiuose organuose, fon 
duose, vyrai laikraJščių redak
toriai, mokyklų vedėjai, orga
nizacijų vadovai, vyrai pinigais 
nepasidaiina.

Taip įvykiams riedant praė
jo visi vyriškieji metai ir išaušo 
Šeimos ir lituanistinio švietimo 
metų rytas. Per kažin kokį ste
buklą, 1969 metams vardą ren
kant, vyrų neapsižiūrėta. Tame 
varde pagrindiniu elementu, ge
rai įsižiūrėję pamatysim, atsi
dūrė moteris. Vliko, Alto ar ko 
panašaus vienu smūgiu nepaim
sim, nes ten vyrai apsitvėrė taip 
lengvai nenuverčiama mandatų 
tvora. Tai reikia atidėti atei
čiai. Susilnteresuokim pradžioj 
trečiuoju veiksniu Liet. bendruo 
mene, kurią sudaro abiejų lyčių 
atstovai, gal net silpnoji lytis 
viršyja. Rinkimai į apylinkės 
valdybas artinasi (Ikai kur, de
ja, tai jau įvyko). Ar nenusibo
do mums vyrų rietenos dėl kom
petencijų organizacijoj, kuri ly
giateisiai yra juk ir mūsų mo
terų? Išvada pati peršasi. Lai 
būna Šeimos ir lituanistinio švie 
timo metuose apylinkių pirmi
ninkai — moterys. Ar galime 
mes to atsiekti? Be abejo, tik 
suglauskime gretas. O jeigu 
paaiškėtų, kad per vėlai susi- 
griebėm, kad Bendruomenėj 
bent tuo tarpu šaukštai jau po
piet, nepulkim neviltin, o tyko- 
kim kantriai ir akylai kitų pro
gų. Jų tikrai bus ir ne tilk tre
čiame, bet ir abiejuose pirmuo
siuose veiksniuose veiksmingom 
tapti. Tik ne dėl valdžios ir 
garbės, o dėl noro seseriškai ko 
laboruoti su vyrais reikaluose, 
kurie ir jiems ir mums vienodai 
brangūs.

Vokišku šūkiu kadaise užža
vėti vyrai, lai turi progos įsi
tikinti kitų, labai šviesaus vo
kiečio vyro, Kari Bartho žodžių 
teisingumu: Koks yra vyras be 
moters? B- Drungienė

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
Š. 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
mokėt. pats Draugas. Tamstos turite siųsti tik iš šio sąrašo pasirinktų 
knygų kainorašty pažymėtą sumą.

TIKYBINIAI BASTAI

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

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

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

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

kiekvienai metų dienai I tomas Kieti virš, 464 pusi. 
j GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J. Vaitkevičius, n 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, j liet. kalbą vertė J. Talmantas iš 15-to leidi
mo, Stebėtinai aiškiai ir smukmenišai surašyti 
vienuolės Emmerich apreiškimai bei regėjimai ir 
skaitytojas su įsijautimu pergyvena Kristaus Kan
čios kelią. "Draugo” spaustuvė, 1959 m. 349 pusi. .. 

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

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

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

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

MARIJOS SEKIMAS. Tomas Kempietls. 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 pamaldumas į Mariją. II-oje 
dalyje: Marijos Vardo bažnyčios. Stebuklingieji Ma
rijos paveikslai ir Marijos šventovės Lietuvoje, ku
rių yra paduota net 52 vietovės ...................................

MAČIAU DIEVO TARNĄ. J. Vaišnora. Atsiminimai. Au
toriaus pažintis su Dievo Tarnu Arkiv. Jurgiu Matu- 
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..................

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

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

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

PASISEKIMO PASLAPTIS, Dora. 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 J MARIJĄ, Prel. Dr. F. Bartkus. Lietuvių 
Saleziečių leidinys, Roma, 1954 m. 260 pusi., kie
tais viršeliais. Kaina ........................................................

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

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- 
dškus 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..................
Minkštais viršeliais .................................................... .. •
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<KELBK ŽODĮ, pamoksliukai seiunadieniams ir privalo
moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršelis 
aail. T. Valius. Išleido Immaculata 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.
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VYRAI KLYSTKELIUOS. Dr. J. Prunskis. Sis veika
las atskleidžia intymius istorinių žmonių vidaus iš- 
gyve’.iimus, sielos kovas ir tikrąjį džiaugsmą, suradus 
gyvenimo prasmę ir amžinųjų tiesų žavumą. L. K.

ISTORIJA, FILOSOFIJA. MOKSLAI

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

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA LIETUVIAMS. Išleido

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

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

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAUDONASIS SIAUBAS, Sabik-Vogulov. Vertė A. V..

RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE, Alf. šeš- 
plauki8. Atspaudas iš K. M. Akademijos Metraščio

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

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

TAUTOS PRAEITIS. Redaktorius J. Dainauskas.
ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. 1964 <3.75
Tomas H knyga 1(5). Minkšti virš., 108 pusi .... $500 $3.75

TAUTOS PRAEITIS Redaktorius J Dainauskas. istorijos
ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas, 1965 m- To-
mas H. knyga 2 (6), minkšt. virš. 244 pusi. .... $5 00 $3 75

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

VALGIŲ GAMINIMAS. E Drąsutienė, O. Radaitienė, E.
Starklenė ir A šližienė. Išleido J Karvelis,
Chicaga 546 pusi................................................................ *7 5U *

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

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

GROŽINIAI RAŠTAI
Buvo Dabar

AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. Eilėraščiai.
Liet. Knygų Klubo leidinys, 1956 m., 70 Pusl- • • •• *

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

AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. VI-
lainis. Nemuno leidinys, 1953 m. 166 pal................... ‘ •

ANNA KARENINA, I ir H tomas, L. N. Tolstojus. Ver- 
tė Pr. Povilaitis, 1954 m. 440 pusi................................

ANNA KARENINA, HI ir IV tomas. L. N. Tolstojus.
Vertė Pr Povilaitis. 1954 m. 384 pusi........................... $3 ™

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

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkis. Romanas, išleistas 1955
m„ 468 pusi. Kieti viršeliai............................................. *400

AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno
leidinys. 1954 m. 84 pusi. Didelio formato............... $1.00 $0.73

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai. 1950-
1952. Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.25 $0.95

AUKSO ŽĄSIS, Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakiška trijų 
veiksmų komedija. Lietuviškos Knygos Klubo leidi- 
nys 1965, 159 pusi.1, minkšti viršeliai.......... ................ $2 00 $1.5”

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

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

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. “Lai-
ko” leidinys, 1955 m. Buenos Aires, 215 pusi. ........... $2.00 $L50

BROLIAI DOMEIKOS. Liudas Dovydėnas. Terros leidi-
nys, Chicago, 1952 m. 260 pusi..........................• ■ • • • $2 50 $1.90

DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas. A.
Baronas, 1952 m. Chicago, III., 260 pusi. ................... $1.25 $0,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYVENIMO VINGIAIS I, Dr. P. Kalvaitytė - Karvelienė. 
Autobiografiniai atsiminimai. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1963 m. Minkšti virš. 360 pusi... $3.50 $2.65

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

ITALIJOS VAIZDAI, A. Vaičiulaitis. 1949 m. Premijuo
tas leidinys. “Lux”, 94 pusi..................... .......... ............ $0.70 $0.5f

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

JŪRININKO SINBADO NUOTYKIAI, kaip jie surašyti 
knygoje Tūkstantis ir viena naktis. Terros leidinys,
1956 m. Didelio formato, iliustruota, 112 pusi. .... $2,00 $1.50

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

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

KAIMIEČIAI — Pavasaris. In tomas. Vertė Neveravi-
čius, 392 pusi. Išleido “Nemunas” .,...................  $3.50 $2.65

KAIMIEČIAI — Vasara, IV tomas. Vertė F. Neveravi-
čiu8, 392 pusi. Išleido “Nemunas” ............................ $3.SO $2.65

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

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

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

KOLOMBĄ, romanas, Prosper Merimee. Vertė Ant, Va
liukėnas, Terros leidinys, 1953 m. 221 pusi £2 25 «1

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

LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikus. Romanas 1954
m. 242 pusi..................................................... . ’ S2

LIEPTAI IR BEDUGNES. Aloyzas Baronas. “Draugo” *
premijuotas romanas 1962 m 297 pusi nn <9 orLIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA' Redagavo ° 
Bernardas Brazdžionis. I dalis, 49 autorių kūriniai 
Liet. Knygos Klubo leidinys, 607 pusi. 1957 m ’ *7 nn onLIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA D dalis ' °° $5'25
Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos autorių kūriniai 
Lietuv. Kn. Klubo leidinys 1965, 700 pusi., kiti virš tlftftnLIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J aS $ 
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 noetu kurinių. 110 paveikslų, gražūs kieti audeklo riršelS 
1952 m. Liet. Knygos Klubas. Chicago, Iii 832 misi’ tano

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukaševičius. Romanas' $
L. Knygos Klubo leidinys. 1953 m. 232 pusi <69 eiLUKŠIUJAI, Antanas Giedrius. Tai autoriaus gimto- $ 50 
jo kaimo istorija, čia sunku atskirti kur baigia 
si realybė ir prasideda pasaka. 231 psl <9 on

LŪŽIAI. Jeronimas Ignatonis. Romanas. Autorius prieš 
skaitytojo akis pastato naują žmogų, praėjusio karo 
išdavų išmestą už įprastosios ribos ir nejaukiai iftgv 
venantį dvasinį lūžį. Išleido Lietuv. Knygos Klubas 
1063 m. Minkšti viršeliai 301 pusi. . 8

r ........................ •53.00 $2.25



^esfnys « pust);

Tem, teldia,,.
*“’lSšfTtt?1’'"'’ •"»«jo» Ulių' iii

sSečhi8autorh* rhlkini apie Mariją, 
baiezrečių lydinys. Kieti spalvoti viršeliai, 63 piS.
1959 an,

^Antanas VLhiHR°ėaUtOriUs Jose hlemandez, išvertė 
eniko nn^m S’ Populiari didžiojo argentiniečio Cistos įversta j keletą Europos kalbų.
ba Atsn^T.af S IAda1' yra Vertimas i lietuvių kal- 
1958 Argentinoje, "Laiko” spaustuvėje,
i»t>a m. 82 pusi............. <ti

EILĖ TRIKAMPY, Renė Rasa, Romane vaizdžiai pie- 
’ surlzSęs dviejų šeimų gyvenimas, staigiais
Janduo^lO psl^“’.lygUS< k&lp Upell° 

MĖLYNA SUKNELĖ, Bronius Daubaras, išleido Daino-
MĖNEsSa01’^ i6‘ L°nd°nas' 1£>54 m. 154 pusi. ......
MĖNESIENA, Aloyzas Baronas, romanas. Viršelį piešė 

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

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

MIGLOTAS RYTAS, apysakos. Vincas Ramonas. Nepa- 
prastai gražaus stiliaus pasakojimai iš liet. gyveni- 

^ysos Klubas, 1960 m. 166 pusi..............
MILŽINO PAUNKSME, Balys Sruoga. Trilogiška istori-

Terr°a leidinys, 1954 m.. 174 pusi. .... $2.50
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-

„,£°s*Uubo leidil»ys 1964 m. Minkšti viršeliai 246 psl. $3.00 
MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolis. Vertė M. Miškinis. Ter-

leidinys, 1954 m. 292 pusi. Dide’io formato ....$3.25 
NAUJAS VEIDAS, Andrius Norimas. Novelės. 1955 m.

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

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

mas, 1956 m. 430 pusi. .................................................... $4.00
NUO IMSRĖS IKI ORINOKO, misijonieriaua įspūdžiai, 

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

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

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

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

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

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS), M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų 
sukilimo prieš kryžiuočius. Nemuno leidinys. Antras 
leidimas 1953 m., 198 pusi............................................

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

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

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Po
vilas Gaučya 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, Kuboe 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 rašytojais. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys,
480 pusi .............................................................

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

PIRMOJI NAKTIS, Luigi Pirandello. Nobelio premijos

$2.50 $1.90

$1.50

»p0. < O

$1.10

$3.00 $2.25

$1.50 $1.10

$2.50 $1.90

$3.00 $2.25

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$3.00 $2.25

$3.25 $2.45

$2.50 $1.90

$3.00 $2.25

$4.00 $3.00

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25
$2.50 $1.90
$3.00 $2.25

$4.00 $3.00

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

THE THIRD W0MAN, Baronas, A. (Aliūnas). Vertimas
iš lietuvių kalbos. "Trečioji Moteris”. A novel about
a mother and wifes love, 169 psl...................................  $5.00

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

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. ........................................................ $1.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŽEMAITIS NEPRAŽUS, Balys Sruoga. Terros leidinys,
1954 m., 206 pusi............................................................. $2.50

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

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

ŽEMĖ DEGĄ, karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis.
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. II tomas, 410 pusi............... .. ..........................$4.50

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

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

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

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA

$3.75

$1.90

$0.75

$1.50

$2.65

$.2.25

$1.70

$2.6F

$1.10

$2.65

$1.50

$2.25

$2.65

$2.65

$1.50

$1.10

$2.25

$1.50

$1.90

$1.10

$3.40

$3.40

$1.50

$1.90

$1.50

PLAUK, MANO LAIVELI. Petras Sagatas. Eilėraš

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

VYT. MAČERNIO POEZIJA, 238 pusi. didelio forma
to. Balti odos imitacijos viršeliai. Pauliaus Augiaus.

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

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

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

SAULĖS LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys, 80

SIDABRINES KAMANOS. Kazys Bradūnas. Draugo 
dienraščio poezijos premijuotas eilėraščių rinkinys.

SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas, Liet. Kny-

SERKŠNO SIDABRAS. Mykolas Vaitkus. Poezija. Lietu
viškos knygos klubo leidinys. 1965 m. Minkšti virš.,

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaitė. Lyrika.iliust-

SUŽADĖTINE, novelės. J. Tininis. Terroa 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 UŽ MIESTO. Marius Katiliškis. Nove-

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

TEBŪNA TARTUM PASAKOJ, Liūne Sutema, Poezija,

TITNAGO UGNIS. Juozas Kralikauskas. “Draugo” pre
rijos kūrinys. L. K. Klubo leidinys 1962 m., minkšti 
virš. 205 pusi. .................................................................

$4.50 $3.00

.$2.00 $1.50

$1.50 $1.10

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$4.50 $3.38

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$1.00 $0.75

$1.00 $0.75

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90
$1.50 $1.15
$3.00 $2.25

$1.50 $1.10

$1.50 $4.00

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$5.00 $3.75

$3.00 $2.25

$1.00 $0.75

$2.50 $1.90

Buvo
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....................... $2.00
H dalis — “Užpuola bitės”, 28 pusi...........................$2.00

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

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stili
zavo J. Švaistas, spaudė “Draugas”, Chicago, 1952 
m., 224 pusi, ......................................................... ... $2.50

BALTOSIOS PELYTES KELIONĖ Į MĖNULĮ, D. Bindo-
klenė. Pasakos valkams, 58 pusi................... ................ $1.50

BIRUTĖS RYTAS, J. Narūne ............................... . .......... $0.95
BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. Ci- 

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŠKOS PASAKOS, H 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. Bale Voveraitė. Eilėraščių knyga, iliust
ruota dail. P. Osmolskio. Augsburgas, 1949 m. 32
pusi. .............................................................................

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liudas Dovydėnas. Iliustr.
Vyt. Igno. Įdomūs vasaros nuotykių prisiminimai.

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

OI, NEVERK NERINGA, Litą Lanka. Eilėraščiai vai-

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

SAULUTE DEBESĖLIUOSE, Leonardas Žitkevičius. 
Laimėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 m. Liet.

TRYS ŠAKALAI. Alfonsas Vąmbutas. Pasakos ir pa
davimai. Liet. Mokytojų S-gos Amerikoje 1957 m. 
premijuotas veikalas. L. K. Klubo leidinys 1962 m.,

UKĖE — WAGŪU, Ant. Colbachini, SDB. Perrašė Pra
nas Gavėnas. Istorinė apysaka. Saleziečių leidinys.

VILIGAILE, legenda. Petronėlė Orintaitė. Iliustruota P.

Dabar

$1.50
$1.50

$1.50

$1.90

$1.00
$0.75

$2.25
$0.40

$0.75

$0.95

$1.00

$1.50

$1.90

$2.50 $1.90

$1.00 $0.75

$1.50 $1.10

$2.00 $1.60

$2.00 $1.50

$1.25 $0.95

$1.00 $0.75

$1.50 $1.10

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$1.20 $0.80

MOŠŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

Rochesteris 
kolonija ir ji

nedidelė lietuvių 
yra jaunesnė už

kitas kaimynines lietuvių kolo
nijas, nes yra lengvesnių darbų 
miestas. O mūsų tautiečiai age
ntų buvo gabenami tik į sunkiau

KNYGŲ IŠPARDAVIMO MĖNUO
ĮVAIRŪS LEIDINIAI

$2.00
$3.95
$3.00

$1.50
$2.95
$2.25

$2.00 $1.50

$2.65
$2.65
$1.50

$3.50

$1.50

$4.00
$.3.00

$2.65

$1.10

03.75
$0.75

$1.10

$0.15

$1.50

$1.50

$0.75

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. Būčio, red. J. Vaišnora, I dal. —
pasiruošimas darbui, 320 psl......................................... $3.50
H dal. — darbo baruose, 284 psl.................................... $3.50

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

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

BAISUSIS BIRŽELIS. Pranas J. 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.......................

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

apybraižos, kritika, kronikos, 430 pusi....................... $5.00
150 psl..................................................................................... $1.00

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

KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ. Dr. J. Prunskis,
1950. “Draugas”, 46 pusi.................................................... $0.20

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

KIŠENINIS LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR ANGLIŠ
KAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNĖLIS. Nurodomas žo
džių tarimas. Patogus nešioti kišenėje. Minkšti kalen-
koro viršeliai. 221 pusi. Kaina ...............................  $2.00

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

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

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS, Vilius Pėterai-
tis. II laida. Liet. Knygos Klubas, 1960................... $7.00

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................................... $5.00

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, Chicago, 54 pusi.................

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

RUSSIAS ATITUDE TOWARD UNION WTTH 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- 
siminimai: Juliaus Butėno, Mečiaus Mackevičiaus,
Kazio Škirpos, Andriaus Valucko, Birutės Novickie- 
nės, Jono Kardelio, Antano Novickio, Liudo Šmulkš
čio, Jono Bildušo, Juozo Audėno, Juozo Mikuckio.
Didelio formato, kietais viršeliais. 1954 m. 344 psl.
’MTi'nlrSf nic

RINKTINĖS 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 PHJGRIMAGE, by Adam Micke- 
wicz, translated by J. K. Tautmyla, printed in Chi
cago, 1950, 63 pages ........................................................

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stories translated from the Lithuanian lan
guage) 1951, Chicago, 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............................... $1.25

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. $1.00

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 psl. didelio 
formato. Kaina ................................................................ $3.00

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

dainų. Išleido kun. P. M. Juras. 19 pusi. .................
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................................................

PAVEIKSLAI
AUŠROS VARTŲ ŠVENC. P. MARUOS PAVEIKSLAS
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$3.75

$1.25 $0.95

$0.50 $0.40
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$1.00
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$1.00 $0.75
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$3.00 $2.25

$0.75 $0.55

$1.00 $0.75

$1.25 $0.95

$1.00 $0.75

$6.00 $4.50

$0.75 $0.55

$1.00 $0.7F

$2.00 $1.5'

$3.00 $2.2?

$4.00 $3.00
$3.00 $2.00

$3.00
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$2.25

iuvo Dabar
$2.00 $1.50

$4.50 $3.00

$1.00 $0.75

sSų darbų vietas, Kaip Pennsyl- 
vanijos kasyklas. Ir dabar, kai 
įvažiuoji per Pennsylvamijos 
kraštą tai vaizdą lydi kauburiai 
juodų kainų, kuriuos supylė ir 
mūsų tautiečių rankos. Darbas 
kasyklose žinomas, kurį palydė
davo neretai ir nelaimės. Vienas 
mūsų tautietis, tik atvykęs, tre
čią darbo dieną buvo užgriau
tas. Atkastas ir ligoninėje pa
buvojęs, iš ligoninės jau ne į ka 
syklas, bet į kitą kraštą patrau
kė. Todėl ir Rocbesteris susida
rė daugumoj iš Pennsylvamijos 
“pabėgėlių”, kur ir dabar dau
guma rochesteriečių turi gimi
nių Pennsylvanijos lietuvių kolo
nijose. Tai turima galvoj senes- 
niąją lietuvių imigrantų kartą. 
Senieji ateiviai pirmiausia pas
tatė mokyklą, kurioj vaikai mo
kėsi, ir salėje buvo laikomos 
pamaldos. Pastatė ir šalia baž
nyčios vienuolyną seselėms mo
kytojoms. Mokyklą pradėjo 
kun. Bakšys su 25 mokiniais. 
Mokinių skaičius paskui kilo, 
bet buvo ir taip, kad buvo tik 
32 mokiniai. Kun. Bakšys eida
vo per namus ir atkalbindavo 
mokinius iš kitų mokyklų, kad 
tik savo mokyklą išlaikytų. Mo
kykla išsilaikė ligi paskutiniųjų 
metų, kur ji su geru mokinių 
skaičiumi prieš kelis metus bu
vo klebono uždaryta. Dabar nė
ra nei seselių nei mokyklos. Ta
čiau veikia šeštadieninė litua
nistinė mokykla.

Lietuviška kolonija, nepaisant 
visko, čia gyvuoja pavyzdingai. 
Vietos lietuvių kolonija suau
kojo dešimtimis tūkstančių ir 
Washingtono koplyčiai įrengti 
ir Lietuvių (fondui. Ir dabar 
buvo to fondo parengimas ir 
sudėjo virš tūkstančio dolerių. 
Per Vasario 16-os minėjimus 
sudeda aukų virš tūkstantį.

Į parengimus susirenka gau
sus skaičius dalyvių. Jų atvyks
ta iš Buffalo, Kanados ir iš ap
linkui išsimėčiusių lietuvių, ku
rie tai dar ūkyje užsilikę ar 
kokiame biznyje įsitaisę. Dėl 
kolonijos organizuotumo ir ak
tyvumo su lietuviais skaitosi 
visokia miesto valdžia ir politi
kai. Visuomet į parengimus, ži
noma didžiuosius, kaip Vasario 
16-ji atsilanko miesto meras ir 
kongreso nariai. Rochesteris 
yra patogus šeimoms su jauni
mu. Taip, kad lietuvių jaunimui 
veržiantis į aukštuosius moks
lus, Rochestery yra dešimt aukš 
tųjų mokyklų. Ir mūsų lietuvių 
yra profesorių eilėse. Yra ir la
bai gerų gimnazijų, kurios turi 
užsieniečius įkalbų mokytojus. 
Šitoje mokyklų eilėje tokios ge
ros yra: Greece, Penfield, Brigh 
ton ir East Ridge gimnazija, iš 
kurių pati geriausia ir lietu
viams patogi East Ridge gim
nazija, nes turi net tris kal
boms mokytojus užsieniečius. 
Ta gimnazija dalinai apima ir 
lietuvių gyvenamąjį rajoną. Gi 
artimiausiame lietuvių rajono 
atstume yra Benj. Franklin gim 
nazija, tačiau dėl spalvotųjų 
gausaus skaičiaus ji sudaro bė
dų. Ten aną metą įkilo muštynės 
mokytojų su mokiniais, nors 
tik penketą mokytojų kariavo 
su gausiu būriu, bet laimėjo 
mokytojai. Kai paleidžia moki
nius namo, krautuvės užsidaro, 
kol jie praeina. Užėję mokiniai 
pas lietuvį kirpėją paėmė visus 
skustuvus. Ir kitokių dalykų 
čia pasitaikė. Policija važinėja 
apie mokyklą ir rengiasi ir į 
mokyklos vidų maišytis.

Miesto gatvių išplanavimas 
labai patogus. Sukinėjimai tik 
vietiniam gyventojui įmanomi 
išvažiuoti. Autobusų kompanija 
neišsivertė, turėjo deficitus. Per 
nai unijos šoferiai streikavo ir 
ilgą laiką miestas neturėjo su
sisiekimo. Tik po ilgo laiko au
tobusus perėmė miesto valdžia,

tobusai.
Miesto centre pastatė dabar 

didžiulį dangoraižį, kuris savo 
pavidalu panašus į stačią ke
turkampį balkį. A.

- Šiaurės Atlanto (Nato) 
Pakto aktas pasirašytas 1949 
m. balandžio 4 d. Washingtome.



« DRAUGAS, antradienis, 1969 m. balandžio mėn. 1 d.

Marie Jo Flam sveiksta Las Alamos, N. M., ligoninėje, kai ji kalnuose 
audroje išbuvo penketą dienų. Ji su savo 7 mėn. vaikučiu išvažiavo į 
kalnus kaktusų pasiieškot, kur ją užpuolė audra ir ten mirė ir jos 
kūdikis. Salia stoviuos vyras, tarnaująs JAV aviacijoj Italijoj.

Spaudoje ir gyvenime
I

, j Atkelta iš 3 psl.)
mų lūšnelių. Vieni gyvena laisvo 
jo pasaulio laisvėje, kiti — sovieti- į 
nėję vergijoje. Laisvajame pasaulyje 
lietuviai daugiausiai gyvena ekono 
minės gerovės pertekliuje. Laisvos 
įvairios organizacijos. Turim visose 
laisvose valstybėse savo valstybėles 
ir valdžias: Vliką, Altą, Lietuvių 
b-nę. Turim lituanistines mokyklas. į 
Tuo būdu dažnai užmirštama, kad 
Lietuva yra nelaisvėje.

“Tėviškės Žiburiai” pabrėžia:, 
“Dėlto su jaunosios kartos atėjimu 
į lietuvių veiklą tapo labai jau pa
brėžta nuomonės laisvė. Tų nuomo 
nių atsirado tiek daug, kad jau da
rosi sunku susikalbėti net pagrindi
niais lietuvių veiklos klausimais”.

Tačiau nuogąstaujama, kad atsi
rado perdaug nuomonių. Daugybė 
tas savo nuomones atsineša j įvai
rius suvažiavimus, i spaudą, ir sta
to “atviro žodž:<” '•eikalavimus. 
Taigi ima kurti ’n jripniu plan
taciją.”

A’- jfius mano, kad “tai žmogiš
koji būtinybė, be ki rios -t.urialus 
laisvos visuomenės gyvenimas nėra 
įmanomas”. Tačiau toliau sakoma, 
kad nenormalumas laisvo žmogaus 
gyvenime prasideda tada, kai visuo
menės gyvenimo centre atsistoja ne 
tiesa, o ambicinga nuomonė. Tada 
tiesa nustumiama šalin, iškeliama 
vieno ar kito nuomonė, kuri dirb
tiną! padaroma “tiesa”. Ir daroma 
išvąda: “O mums šiuo metu svar
bu ne nuomonių ugdymas ar jų 
puoselėjimas, jų gausinimas, bet jų 
derinimas. Jeigu laisvos Lietuvos ko 
vūnai- savanoriai, kovoję dėl tautos 
laisvės 1918 m., būtų užsiėmę nuo
monių plantacijom būtų tikriau
siai jose dingę. Visų nuomonės a- 
nuomet buvo suderintos į didžiausį 
tautos tikslą — Lietuvos laisvę. Ir

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plytnouth’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.

dabar ta pati tiesa galioja visai tau
tai, nežiūrint kur jos nariai bebū
tų. Ypač Vakaruose gyvenantieji 
turime panaudoti laisvę, tą didžiau
sią žmogaus vertybę, ne anarchijai 
daryti, bet laisvėje subrendusiai 
tvarkingai visuomenei kurti: ne nuo 
monėms perdėtai plėsti, o tiesai į- 
žvelgti ir jai ryžtingai vykdyti. Ir va 
dinamasis atviras žodis bus nuošir
džiai atviras, kai konstruktyviai ri
kiuosis į bendras pastangas — 
bendrąjį Lietuvos laisvės kelią.”

V. Mingėla

LENKIJOS VYSKUPAI 
POSĖDŽIAVO

VARŠUVA. — Lenkijos kata
likų vyskupų bendroji konferen
cija, Varšuvoje, vyko nuo vasa
rio 12 d. Konferencijoje dalyva
vo ir Romoje gyveną lenkų vys
kupai Rubin ir Wesoly, kurie rū 
pinasi lenkų tikinčiaisiais gyve
nančiais užsienyje. Lenkijos vys
kupų konferencijoje aptarti Len 
kijos katalikų Bažnyčios santy
kiai su Lenkijos valdžia.

Richard Jemison kovo 28 d. turėjo 
būti įvykdyta mirties bausmė už savo 
žmonos ir kito asmens nužudymą. 
Tai pirma mirties bausmė krašte nuo 
1967 m. Baudžiamas elektros kėde 
Ohio valstijoj.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkriiiistyiiias 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
H KATI N G & STTEET METAI, 
• 441 S. tVcstcm, Chicago 9, III

Telefonas VI 7.3447.

B A N G A
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
1649 W 63 r d St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti IVA 5-3607

P. Rudėnaa K šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place WA 5-8063

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybės

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi. 
mokėjimo są 
lygos.

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

! 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo-

! bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 Ir GR 0-4330

llllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

TELEVIZIJOS
Spalvotos b- paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra "tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

M O V I N G
Apdraustas per kraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS

lllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllilllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
1111111111111111111111111111111111111111111111 i 1111 *

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKQFETTF. GIFT PARGF.C, SERV 
i«0N «9»h St. Tel. W« 5-2787
1501 OOth St. Tel. WA 5-2737
1333 tlo. Halsted St. Tel. 254-3320

I.letuvlų bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chl 
-a gos tiesiai j Lietuva.

Didelis pasirinkimas (vairiu me 
džiagų. ltal. lietpalčiu Ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanu už
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

fllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllimill

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiii

REAL ESTATE

Arti Marūuette pko
Geras investavimas — Naujas 6 

butų mūr. namas. 4 po 4 % kamb. 
(2 mieg.), 2 po 3% kamb. (1 mieg.) 
Apyl. Justice Iii. Prašoma kaina 
$85,900.

(( kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. 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 8-2233

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

6 .kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

lįĄ aukšto, 2 butai—-5 ir 4 kamb. 
18 meti; mūr. prie 71 Ir Sacramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir Callfornla. $19,000.

536 kmb. 3 metų mūr. bungalotv 
prie Marąuette Pk. $18,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W lįst St. Tel 925-6015

Remkite “Draugę”.
Petrauskas Construction Co. 

Tel. — 585-5285

Perskaitę “Draugą", duo 
kitę jį kitiems pasiskaitytiSkelbkitės “Drauge”.

REALE STATE
S po A kamb. mūr. Modernios vo-

nls, alum. langai, šiluma gazu, 2 
vuto garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 5H kamb. ir 4 kamb. angliš
kam msy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai. kilimai. 
$46,500.

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

14 butų, 2-jų ankštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83.000.

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas Netoli mūsų 1- 
•italgos $18,90#.

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

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

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Maln offlce 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero. III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
tr kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų ištaigų 
ir Išsirinkti Iš katalogo.
■Hiiimliuuiiuiimiuiiimiiu miiui umMiHHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHimiiiiiimiiiiiMii

STATYBININKAI

9^3 =
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

REAL ESTATE

aukšto mūr. 6 ir S kamb., 
jrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas- 
kl. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17,600.

(i kamb. mūro ••ranch” su 8-jų 
kamb butu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po fl kamb. mūrinis Marųuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income lai 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390

GERI NAMAI
1 % aukšto namas — 6 Ir 5 kamb 

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

Didelis <1 kamb. mūras. 1 % 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.

0 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air conditioning, 
inter-comm. 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 6 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar 
ąuette pke. $20,800.

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

Ix)tas dviem butam. 30 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie «8 ir Western 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,600.

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

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

70 ir Washtenaw. Mūras 2 pą
5 kamb. ir butas rūsy 3-ju kamb 
$28,900

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
-°1kalais. Be to veikia Notariatas. 
daromi ir liūdijami vertimai. Tva» 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
“a tarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av- CL 4-7456

STATOME NAUJUS NAMUS
Atitekame įvairius pataisymus

2 po A kamb. 8 metų rūraa, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42.000.

50 p. sklypas Marųuette pke. Biz
niui Ir apartmentams. Teiraukitės.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metąms. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

fl kamb. mūr. ••Bullt-tns'’, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1K aukšto mūr. 6 Ir 6 kamb. I 
Ujimai Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas 67 Ir Oaklsy 919,500

D fi M E Si O" I "

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

'pardavimui

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 
5622 So. Racine, 434-1 1 13

NORI PTRKT1

IEŠKAU PIRKTI iya ar 2 aukštu 
namo, be tarpininkų, Marąuette 
pko apylinkėj. Rašyti “Draugui”, 
Adv. 6203, 4545 VV. 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629.

Į IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

į IŠNUOM. kamb. vyrui. Atskiras 
įėjimas, virtuvė ir su visais kitais 
patogumais. GR 6-3069

ĮSIGYKITE DABAR!

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

i Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
io puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nam Tomo Kempiečio knygos:

Kristaus sekimas 2.00 
Marijos sekimas 1.25

Ši naudinga knyga gaunama 
DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri- 
ėti 5 proc. mokesčiams.

tUlIlIIIIIIIIUIIIIIIIIiniHlltlIlHIIIHIIIIIi.,

1 Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
'iiiiiimimiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
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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 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais. *

“ ,m,„,nuln„in,n.,in,.U         „„„„„„„ _

Perskaitę Draugu. duokite kitiems pasiskaityti

HELP VVANTED - VYRAI

SHIP FITTERS & BURNERS
(1ST CLASS ONLY)

MACHINIST, OUTSIDE
1ST CLASS

VVrite, Call or apply:

Brewer Dry Dock Co.
2945 Richmond Terrace
Sfafen Island, N. Y.

eųiial opportunity eniDloyer

tool & die
REPAIR

MUŠT BE EXPERIENCED

MAINTENANCE
MAN

Electrical, Mechanical nxperience. 
etc.

These are permanent jobs with 
plenty of o vertime. Top wages.

FOR APPOINTMENT CALL:

847 — 4685

VYRAI IR MOTERYS

FACTORY HELP
Steady Work. Good Pay. 

Fringe Benefits. Days.

ALONZI FURNITURE C0.
1840 W. Hubbard 
Tel, — TA 9-8500

DIE CUTTERS
(Malė)

Experienced
& Envelope Operatore

(Pernai e)
Netv Plant

LaGrange, III. —Tel. 352-8420

D e M E S I O !

■ * ** * •♦i***!*;#i*#.♦.
RADIO PROGRAMA

aeuiauain Lietuvių Kauio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, te stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai muzika dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis /. Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadway. So. Boston, Maus. Tel. 
VN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
lieuraštis “Draugas”.

illlllilllllililillllililllillllrlllllllllllllllllii

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės j '‘Drąugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
ai ir prieinama kaina

DRAUGAS 
4545 West 63 r d Street 

CHICAGO 29, ILL
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiH

823 VVEST S4tb PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882



NETEKOME PAVYZDINGOS MOTINOS 

A. a. Agota Markevičiene - Petraitytė

A. a. Agota Markevičienė - 
Petraitytė, gimusi 1893. IV. 7. 
Varčiulių km., Kidulių valse., 
Šakių apskr. mirė 1969. III. 9. 
Santa Monica, Caliif.

Giliai nuliūdę liko vyras Jo- 
nas Markevičius, sūnūs: Albinas, 
Juozas, Vytautas ir dukros: 
Anelė, Birutė, Marytė; taip pat 
anūkai ir proanūkai, kuriuos ji 
motiniškai globojo.

Velionės rūpesčiu, visi jos 
vaikai tapo reikiamai išmokslin
ti ir gavo atitinkamas tarny
bas, o Albinas (Markevičius) 
sėkmingai verčiasi savistovia 
profesija, kaip nekilnojamo tur

ėto pardavėjas.
H-jo Pasaulinio karo audroj 

a. a. Agotai Markevičienei buvo 
skaudu palikti baisiajam oku
pantui savo gražiai sutvarkytą 
ūkį ant Šešupės kranto žiūriu 
kaime, prie pat Vokietijos sie
nos, arti Slavikų ir su mažais 
vaikais paskubomis trauktis į 
Vakarus. Iš Vokietijos emigra
vo Kanadon, o iš ten čia _  į
J. A. Valstybes.

A. a. Agota Markevičienė jau 
iš prigimties buvo gero, nuošir
daus būdo, pasižyminti religin
gumu, visus atjaučianti, o bėdon 
įkritusiems padedanti (pav., iš
augino ir globojo vienos persi- 
ekyrusios šeimos vaiką). Rei
kalui esant, savo aukomis rem 
davo ir organizacijas. Jos nuo- 

> pelnai lietuvybei išlaikyti trem
tyje neįmanoma nei raštiškai iš 
reikšti ,nei paminklais atsverti. 
Už tai vietinio miesto ir apylin
kių lietuviškoji visuomenė Iš
reiškė jai, kaip visų mūsų bran
giai motinai, nuoširdžią padė
ką, gausiai jungdamosi prie pa
skutinio atsisveikinimo, per 50 
automobilių palyda į Šv. Kry- 

** žiaus kapines ir gausiu skaičiu
mi gyvų gėlių vainikais.

Prie kapo prasmingą atsisvei 
kinimo žodį tarė Amerikos Lie
tuvių Santa Monicos klubo pirm. 
Elena Devenienė, iškeldama ve
lionės nuopelnus tautai ir žmo
niškumui: kad tokių motinų re
ta ir simboline prasme, jos pri
lygstančios tautos motinos titu
lui.

A. a. Agota Markevičienė tu
rėjo aukštą kraujo spaudimą ir 

b buvo nuolatinėje dr. Jurgilos 
priežiūroje. Bet didieji Califor
nijos potvyniai nutraukė ryšį 
su minėtu daktaru (30 mylių

400 METŲ SUKAKTIS
Visa WIoclawek vyskupija 

Lenkijoje ypatingomis iškilmė
mis paminėjo Wloclawek kuni
gų seminarijos 400 metų įsteigi
mo sukaktį. Wlaclowek kunigų 
seminarija yra viena iš seniau
sių ne tik visoje Lenkijoje, bet 
ir visame katalikų pasaulyje, 
įsteigta 1569 metais kovo 16 d. 
vyskupo Stanislovo Kamkows- 
kio, kuris buvo artimas šv. 
Karoliaus Borromėjaus bičiulis 
ir pirmasis įvykdė Tridento vi
suotinio Bažnyčios susirinkimo 
nutarimus, liečiančius naujų 
kunigų auklėjimą specialiose 
kunigų seminarijose.

X yt?-.'- C™’ ,
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Vokietijoje kapinėse atsisveikinimo 
žodį su a. a. E. Simonaičiu taria 
Vasario 16-tosios gimn. direkt. V. 
Natfcus,

ligi Grenada Hills), dėl to užklu 
po ligos krizė ir velionė buvo 
skubiai paguldyta artimiausion 
ligoninėn. Tenai velionės gyvy
bę gelbėjo ir, kiek galėdami, ją 
pratęsė dr. Gudauskas, Pau- 
tienis, Mariukas ir dar keli šir
dies ir kit. ligų specialistai.

Velionės, kaip praktikuojan
čios katalikės, nuolatiniu dvasi
niu vadovu buvo kun. Šiliaus- 
kas, kuris jai suteikė ir pasku
tinius bažnytinius patarnavi
mus. Pomirtines šv. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė kun. 
dr. Alg. Olšauskas.

Baigusi sunkią, bet gerais 
darbais grįstą, šios žemės ke
lionę, tesiilsi ramybėje malonės 
pilnoji mūsų tautos motina a. 
a. Agota Markevičienė - Petrai
tytė, o jos palikti gėrio vaisiai 
težydi išblaškytos mūsų tautos 
labui ir likimo pilnam pergalės 
vainikui — Lietuvos laisvei!

A. G.

Zurnalistas Sasha Gillen su savo žmona skaito Medicinos centre, San- 
ford, Calif. Žurnalistui vasario 8 d. buvo įdėta kito žmogaus širdis ir jis 
jaučiasi neblogai (r dabar jau rašo.

S V E I KATA
(Atkelta iš 2 psl.) 

dėjęs perdaug svarų. Daktare, 
būk toks geras, sukombinuok 
man pasiųsti tuos vaistus. Pasi
lieku dėkingas.

Atsakymas. Geriau vėliau, ne
gu niekad- gerai kad nors dabar 
numetei rūkęs. Cigaretė- kojom 
peilis, ji savo turimu nikotinu su
traukia arterijas. Gydykis nauju 
vaistu jį per gydytoja užsisakyda
mas tiesiai iš firmos. Schlicksup 
Drug Co., Ine. 420 S. W. Wa- 
shington Street, Peoria, III. 616 
02. Visi kiti lietuviai irgi prašo
mi per savus gydytojus gauti 
zinc sulfate kapsules 220 mg. ir 
imti po tris per dieną, pavalgius. 
Reikia daug vaisių sunkos (grai- 
frukto) gerti, liesai valgyti, daug 
liesos mėsos, varškės, sūrio, rūgu 
šio pieno naudoti. Nei cigaretė, 
nei buteliukas netinka pirmo Pa
saulinio karo dalyviui, o taip 
pat ir kiekvienam iš mūsų. Sėk
mės.

Nepletkavoja, o vis tiek 
nemiega. Kodėl taip?

Klausimas. Gerb. Daktare, gal 
paaiškintumėt “Draugo” sveika
tos skyriuje man rūpimus klausi
mus, kurie, manau, ir kitiems 
skaitytojams bus įdomūs:

1. Kokios ilgesnio nedamiego- 
jimo pasekmės? (Tik jau nepra
dėk bartis. Nedamiegoti juk pri- 
seina ir dėl rimtų priežasčių - 
kaip dėl ligonio priežiūros, ne tik 
dėl baliavojimo ar kitokių link
smybių).

2. Kodėl ilgiau pasėdėjus ant 
minkštasuolio -sofos pradeda 
skaudėti apie širdį. 3. Kodėl per
žengus 50 metų negalių miegoti

AKADEMIJA IR KONCERTU 
PRISIMINTAS VANAGAITIS

Antano Vanagaičio dvasia nas ir į jas įvestą humorą, dau 
dar tebelanko Chicagos lietu- giau apsistojo prie “Margučio” 
vius radijo bangomis. Tas daug žurnalo. Paskaitą pagyvino Alau 
lietuviams nusipelnęs velionis to duodamos citatos, vaizdūs 
tebėra gyvas mūsų atmintyje ir atsiminimų įvykiai.
jo garbei kovo 30 d. Jaunimo 1 Po lakademinės dalies sekė me 
centre buvo suruošta akademi- nišjkoji programa, sudaryta iš 
ja minint 20 m. sukaktį nuo jo komp. Vanagaičio dainų. Jų bu- 
mirties. Akademiją atidarė da- vo perteikta maloniai ilga eile: 
bartinis “Margučio” kasdienis Vai, kilau, kilau, Aš bijau piasa- 
vadovas Petras Petrutis, primin- kyri, Plaukia Nemunėlis, Mud- 
damas, kad kaip velionis pratur vi dvi sesutės, Dul, dul dūdelė, 
tino lietuvių gyvenimą raštu, Mamytė, Svyruonėlis, Dobilėlis,
daina ir muzika, taip ir jo atmi
nimą pagerbiant šiame minėji
me įvesti tie trys elementai.

Iš savo artimos pažinties apie 
Antaną Vanagaitį atsiminimus 
papasakojo Antanas Lapinskas, 
ilgus metus su juo bendradar
biavęs. Išryškino, kad kai atvy
ko į JAV-bes Vanagaitis, nebu
vo čia ne tik muzikų, ne tik 
aktyviu lietuvių kultūrininku, 
Vanagaitis turiningai tą spra
gą per eilę metų užpildė, pats 
būdamas kūrybingas ir savu Įspūdingą vaizdą sudarė sce-
, . . . . , .. nos gilumoje prožektoriumi per-
humoru bei patriotiška nuotaika y aičio vaiz
-m r] n mm n r* H n+i, t , r(patraukdamas lietuvius

Pagrindinę paskaitą apie ve
lionį davė iš Detroito specialiai!— filmą iš Vanagaičio gyveni-
at vykęs rašytojas Vytautas 
Alantas, išryškindamas humo
ristinį elementą Vanagaičio dar 
be ir kūryboje. Alanto paskaita 
buvo pavadinta “Vanagaičio 
‘juokologijos’ filosofija”. Alan
tas prisiminė pažintį su Vana
gaičiu .apibūdino Vanagaitį kaip 
žurniailistą, pavaizdavo jo dai-

be kojinių, pirštinių ir neprideng
ta galva. Tur būt dėl žemo krau
jo spaudimo: 105-110. Pulsas kai 
kada nukrinta iki 58 -60. Nerū
kau, negeriu nei šnapso, nei 
kavos - ir nepletkavoju.

Atsakymas. To dar negana- 
reikia būti bent minimaliai vi
suomeniškai: juk Tamsta laiške 
neparašei, savo adreso nepadavei. 
Tokie laiškai visame kultūringa
me pasaulyje metami krepšin. 
Tai jau ženklas, kad Tamstai 
reikia pagalbos- perdaug esate 
išsiblaškiusi. Emocinė įtampa 
Tamstai neleidžia miegoti. Be 
perdėtos įtampos, vien fiziniai 
prie ligonio nuvargęs žmo
gus čia pat užmiega ir labai kie
tai miega. Tamsta nesi iš tų. 
Jums reikia specialisto padeda
mai sugrįžti į ramios moteriškės 
gyvenimą. Hormonų mišinys 
Tamstai būtų naudingas. Tarkis 
su savo gydytoju. Tada tikrai ne
reikės miegant mautis kojinių bei 
pirštinių ar vynioti galvą į ske
petas.

Nesirūpink savo kraujo spau
dimu. Jei jis nėra žemesnis kaip 
105 (sistolinis), tai džiaukis. 
Taip pat nieko nėra blogo su pul 
su- jis normalus pas Tamstą. Jei 
pulsas yra tarp 50 ir 100 -tai nie
kam dėl to nėra jokio vargo.

Sėdėkit ant kietos kėdės - 
minkštai sėdėdami žmonės kar
tais neteisingai laiko savo kūno 
sąnarius- jiems ima nugaros ner
vus spausti stuburkaulio kaulai. 
Tada atrodo, kad jų širdis ima 
negaluoti. Parašykit, tik jau pa- 
slra&tfs.

Godelės, Graži kaip deivė, Dzū
kų kraštas. Tą gražią dainų py 
nę sudarė solistai Nerija Linke
vičiūtė ir Algirdas Brazis, dai
nuodami solo ir duetu, o taip 
pat ir “Aidučių” ansamblis, va
dovaujamas muzikės Alice Steph 
ens. Visos dainos atliktos nuo
taikingai ir jomis publika malo
niai gėrėjosi. Dainuojančius pia 
nu palydėjo Ikomp. Darius La
pinskas.

das. Pabaigoje parengimo daly
viai turėjo dar vieną staigmeną

mo. šis filmas buvo rastas 
“Margučiui” besikraustlančiam į 
naujas patalpas. Vaizduoja Va
nagaitį darbe “Margutyje”. Ais-

ŠELPIA ATSILIKUSIUS
Austrijos katalikų jaunimas 

kasmet Trijų Karalių šventės 
proga visame krašte organizuo
ja “Sternsingeraktion”, kurioje, 
giedant kalėdines giesmes, ren 
karnos aukos Misijoms ir ūki
niai atsilikusių kraštų tikintie
siems padėti, šių metų minėtoji 
akcija pasiekė rekordinio 13,5 
mil. šilingų sumą, kuri visa bus 
panaudota įrengti Brazilijoje 
katekizmo mokytojų centrą Be- 
lem mieste, Brazilijoje, seserų 
mokytojų vienuolyną Togo krfaš 
te Afrikoje ir jaunimo centrą 
bei katechetinę mokyklą Kama- 
liki Naujoje Gvinėjoje. Iš viso 
nuo 1955 metų Austrijos kata
likų jaunimo akcija šiems tiks
lams surinko nemaža lėšų.

A. A.
Apolonijai Morkeliūnaitei-Stanevičienei

DANTŲ GYDYTOJAI
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą, dalyvaudami koplyčioje, foažnyčio- 
ja ir kapinėse.

Ypatingai dėkojame broliui Kun. A. Stanevičiui, Kun. 
C. Augliui ir Kun. Pr. (Kelpšui už gedulingas pamaldas. 
Taip pat dėkojame Visų šventųjų Parapijos Klebonui Fr. 

Lukošiui, Kūdikėlio Jėzaus iš Pragos parap. kleb. kun. R. L 
Hills, kun. A. Jauniui, kun. Z. Gelažiui, kun. B. Sugintui, 
seselėms Kazimierietėms, seselėms Dominikietėms, Kata
likių Moterų Klubo marėms, šv. Vardo Draugijos na
riams, Dantų Gydytojų Dr. nariams, Mokslo draugams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms ir pažįsta
miems už šv. Mišių intencijas, gėles ir pareikštą užuojau
tą žodžiu, laiškais bei spaudoje! Taip pat grabnešiams ir 
laidotuvių direktoriui Leonard Bukauskui.

Vyras ir duktė Marytė

A. -f- A.
ROMUALDAS ZIGMANTAVICIUS

Gyveno 1436 S. 49th Court, Cicero, Illinois.
Mirė kovo 30 d., 1969, 9 vai., ryto, sulaukęs) 52 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime tetos Bronislava Palubinskie- 
nė, Augusta Satkienė ir Kubilienė, 3 pusseseres: Carolyn 
McCann, Diana Vargofcak ir Patricia VVallace, ir kiti gimi
nės , draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje 1446 S. 
50th Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks treč., bal. 2 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines:
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines-, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tetos, pusseseres ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Vasaitis Butkus. Tel. OL 2-1003.

kinimai įkalbėti dr. St. Biežio.
Parengime dalyvavo gausiai 

žmonių. Koncertinei daliai pasi
baigus, programos pildytojams, 
paskaitininkams ir kitiems šio 
parengimo darbuotojlams buvo 
suruoštos skanios vaišės nau
jose “Margučio’’ patalpose 2422 
W. Marąuette Road. Daugelis 
turėjo progos pasigėrėti dabar 
skoningai, patogiai ir erdviai 
įrengta “Margučio” studija ir 
raštinėmis.

Gražu, kad dabartiniai “Mar
gučio” vadovai taip ištikimai tę
sia Vanagaičio pradėtas tradi
cijas, gerbia jo nuopelnus ir at
minimą. J. Daugi.

INSTRUKCIJA PIRMOSIOS 
KOMUNIJOS REIKALU

Barcelonos arkivyskupas Mar 
tin paskelbė specialią instrukci
ją Ispanijos tikintiesiems apie 
tinkamą vaikų parengimą pirmą 
jai komunijai, šventoji Komu
nija yra pagrindinis šaltinis vi
so religinio gyvenimo ir pilnuti 
nio tikėjimo — rašoma instruk
cijoje — todėl kiekvieno tikin
čiojo svarbiausioji pareiga ge-

Al A
ANTANAS POCIUS

Gyveno 4423 So. Majplewood 
Avė.

Mirė kovo 30 d., 1969, 12:30 
vai. popiet, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iž Tve
rų parapijos.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (NirbaJkaitė), duk
tė Ona Feduris su šeima, duk
tė Palestina Candela su šeima, 
sūnus Antanas Pocius, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks treč., bal. 
2 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas j švč. M. Marijos 
Nekalto Frasidėjimto parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies ste
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys,
sūnus ir kiti gimines.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572

Ė K A

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. balandžio mėn. 1 d.

rai suprasti šventosios komuni
jos reikšmę ir joje ieškoti sau 
stiprybės ir dvasinio gyvenimo 
peno. Barcelonos arkivyskupas 
ypatingai pabrėžia tėvų pareigą 
gerai parengti vaikus pirmąjai 
komunijai, nes nuo to priklauso 
visas vaiko ateities gyvenimo 
kelias.

ELĖS
ba nketams, laidotuvėms

G
Vestuvėms, 
lr kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVKRLr HILLS GKLINYČIa 

2443 W. 63rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

RRMKITP “DRAUGĄ

A. + A.

POVILUI BLAKUCIUI mirus, 
žmoną ONĄ ir dukrą IRENĄ MANIENĘ 

su šeima širdingai užjaučiame.

Marija ir Petras Stakės

PIRKITE DABAR TIESIOG
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.

NUO

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios;
4330 - 34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741 -2

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SUNŪS
<424 W. 69th STREET Tel. REpubUo 7-1213
2314 W. 23rd PLACE__________________ Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette S-S572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAYVN, DLL. TeL 636-2320

Perskaitę Draugu, duokite kitiems pasiskaityti.



H DRAUGAS, antradienis, 1669 m. balandžio mSn. 1 d.

X Aldonai Ruginienei, labai
sunkiai sergančiai ir gydomai 
Presbyterian St. Luke’s ligoni
nėje, nuoširdžiai padėjo Kupfen- 
heimerio siuvylkloje dirbantieji
he u™* (jų torpe ir viena ten- , apraįytM pra4juaio fca-
ke) darbininkai,-ės, sudedami
80 dol. aukų transfuzijoms rei
kalingam kraujui pirkti. Kaip 
žinia, A. Ruginienei padarytos 
trys sunkios galvos operacijos. 
Šiuo metu jai daromos dažnos 
kraujo transfuzijos ir atlieka
mas kitoks gydymas.

x A. a. Romas Zigmantavi- 
čius Cicero gyventojas, mirė
praėjusį sekmadienį san'atorijo- susirinkimų balandžio 27 d. 3 
je, sulaukęs 52 m. Buvo baigęs v. p.p. Vyčių salėje. Susirinki- 
Siaulių gimnaziją, Vokietijoje Į mas ypač svarbus, nes bus ren 
gyveno Hanau stovykloje. Velio-, kami atstovai į seimą ir svais-
nis jau anksčiau gulėjo sanato 
rijoje ir plaučių liga buvo nua
linusi širdį. Po influenzos susir
gimo žiemą, nebesustiprėjo ir 
nebegalėjo dirbti. Velionis mė
go knygą, buvo Lietuviškosios 
knygos klubo Chicagoj ir Nidos 
knygų klubo Anglijoj narys. 
Laidojamas šį trečiadienį.

X Dr. Jurgis Balčiūnas, Stras 
burg, Ohio, mus parėmė 5 dol. 
auka. Ačiū.

X šv. Pranciškaus rėmėjų 
apskričio susirinkimas įvyks ba
landžio 12 d. 1 v. p. p. pirminin
kės Sabinos Klatt namuose, 2919 
W. Pershing Rd. Prašomi visi 
atsilankyti. Mūsų vakarienė bus 
balandžio 27 d. tai reikia aptarti 
rengimo reikalus. Kviečia rašti 
ninkė )3ylvia Zaniauskas.

X Cicero kolonijos draugijų 
susirinkimai: SLA 301 kp. būna 
pirmą mėnesio trečiadienį Liber
ty svetainėj, pirmą penktadienį 
Raudonos Rožės klubo, Liberty 
svet., antrą antradienį Namų 
savininkų klubo. Nariai kviečia
mi neužmiršti savo pareigų.

x Kleofas Kazlauskas, Glen- 
dale, Calif., prie metinio prenu
meratos mokesčio pridėjo 5 dol. 
mūsų spaudai stiprinti. Dėkoja
me.

x Elzbieta Kardelienė, mi
rusio red. J. Kardelio našlė, at
siuntė “Draugo” redakcijai laiš
ką, kuriame dėkoja visiems rė
žiusiems ligonį, lankiusiems jį ir 
vėliau mirus rašiusiems. Savo 
laiške E. Kardelienė rašo: “Dė
koju iš tolimų kraštų skambi
nusiems telefonais, teiraujantis 
apie ligonį ir reiškiusdems užuo
jautas. Atsiuntusiems puikias 
gėles ir vainikus, užuojautos te
legramas ir laiškus. Kardelio 
Fondo valdybai ir visiem na
riam, bei kituose miestuose į- 
vykdžiusiems telkimą pinigų, 
kad gelbėtų mums sunkioje va
landoje.”

X Kaz. Juozaitienei, gyv. Chi
cagoje, yra laiškas iš Lietuvos. 
Atsiimti “Draugo” administra
cijoje.

x V. Ir O. Urbonai, gyv. Chi
cagoje, ir šiais metais parėmė 
Liet Operą. Operos “Damos” 
pastatymui jie paaukojo 100 
dol. (pr.

X čiurlioniečių ansamblio
vadovam p.p. Onai ir Alfonsui 
Mikulskiam L. M. Archyvo Ku- 
ratorija reiškia gilią padėką už 
auką $25.00. Šią sumą maestro 
asignavo vietoj užuojautos po
niai Bačiūnienei, mirus ia. a. 
Juozui Bačiūnui, — ir Juozui bei 
Pranui Stempužiam, mirus jų 
motinai Lietuvoje. (pr.)

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

Dr. VI. Šimaitis apskai
ta paj. mokesčius — income 
lietuviams, informuoja apie 

ių pirkimą — pardavimą, pa- 
as ir kt. 2737 W. 43 St.. 
4-2390. (ak.)

x Rekolekcijos filisteriams 
skautams, -ėms ii' jų šeimos nu
liams prasidės šį ketvirtadienį, 
7:30 vai. vak. Tėvų jėzuitų kop 
tyčioje. Tęsis penktadienį ir šeš
tadienį tuo pačiu laiku. Praves 
ASS kapelionas T. J. Kubilius. 
Visi filisteriai ir jų šeimų na
riai kviečiami dalyvauti.

X Petras Vasiliauskas, Rock- 
ford, m., mūsų spaudos darbus 
parėmė 5 dol. auka. Dėkojame.

Markaitis, SJ,

tadienio “Chicago Daily News” 
meno priede “Panorama”, kur 
iškeliamas kaip kompozitorius. 
Pažymėta, kad yra lietuvis, bu
vęs lietuvių jėzuitų provincio- 
las, knygų autorius.

X L. R. K. susiv. 160-tos kp. 
valdyba kviečia kuopos narių 
metinį, kartu ir priešseiminį

tomą, kas siūlintina seimui, ku
ris yra tikrasis susivienijimo šei 
mininkas, taisyti arba pritaikyti 
gyvenamajam laikotarpiui.

Chicagos

žinios
NEGRAI NAMŲ 

SAVININKAI
Per paskutinį dvidešimtmetį 

Chicagos negrų namų savininkų 
skaičius patrigubėjo, šiuo metu 
apie 15 proc. negrų šeimų gyve
na savuose namuose ar' tokiuo
se už kuriuos moka pirkimo sąs 
kaitom Iš kitos pusės šiuo metu
tiktai apie 39 proc. baltųjų šei-j dr. P. Daužvardis, JAV LB val-
mų gyvena nuosavuose namuo
se.
ATŠAUKĖ LEIDIMĄ SKRISTI 

Į GRAIKIJA
Civilės aeronautikos taryba 

(CAB) atšaukė leidimą, kuriuo 
Graikijos Olympia oro linija bal 
1 d. turėjo pradėti du savaiti
nius skridimus iš 
Atėnus.

Chicagos į

AERODROMŲ SKAIČIUS
Illinois valstijoje yra 127 ko

merciniai aerodromai ir 500 pri 
račių nusileidimo takų.

GERBIA MSENHOVVERĮ
Chicagos meras Richand Da- 

ley įsakė, kad virš visų miesto 
savivaldybės įstaigų per 30 die
nų būtų iškeliamos vėliavos, iki 
pusės stiebo nuleistos, mirusiam 
buvusiam prez. Dwight Eisen- 
hower pagerbti.
GAISRININKŲ KAPITONAS 

MIRĖ GAISRO METU
Forest Park priemiesčio gaiš 

rininkų kapitonas Frank 
iSchnurstein mirė nuo širdies 
priepuolio gelbėdamas žmones 
iš degančio trijų aukšto namo 
732 Madįson st. Jam užlipus 
ant kopėčių, širdis nusilpo ir jis 
krito į gatvę. Gaisrininkai kopė 
čiomis išnešė 10 asmenų. Kiti 
gyventojai saugiai išbėgo. Nuos 
tolių padaryta apie $25,000.

GĖLIŲ MĖGĖJAI
Rekordinis 362,472 asmenų 

skaičius aplankė sekmadienį už
sidariusią International amfite
atre gėlių parodą.

New Yorko Operetės choras su vad. muz. Mykolu Cibu ir komp. Aleksu Mrozinsku. Šių metų balandžio 
19 d. choras mini 50 metų sukaktį. , Nuptr. V. Maželio

JAV LB informaciniame posėdyje inž. K. Dočkus. St. Džiugas, rašyt. A. 
Kairys. K. Drunga ir inž. D. Bielskus. Nuotr. Vyt. Paškaus

LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMAS
Mūsų lietuviškame gyvenime j skyr. atstovas A. Pužauskas, PLB 

nedažni reiškiniai, kad didesnius centr. valdybos pirm. St. Barzdų
kapitalus sukaupę asmenys ar fi 
nansinės or-jos parodytų aukštes
ni liet. kultūros reikalų suprati-1 kaupimo minute pagerbti mini
mą. Nedažni atsitikimai, kad' šieji LF nariai.
žmogus drauge turėtų pinigų ir 
visuomeninio proto: šios dvi dory 
bės labai retai tevaikšto susikibu
sios. Taigi visus maloniai nutei
kė pereitą šeštadienį Jaunimo 
centre, Chicagoje, įvykęs Lietu
vių fondo (LF) atstovų metinis 
suvažiavimas, kuriame iš įvairių 
JAV vietovių suvažiavę 114 LF 
narių atstovavo 2043 tikruosius 
narius iš bendro 2295 skaičiaus.

Suvažiavimą atidarė LF tary
bos pirm. dr. G. Balukas. Į pre
zidiumą pakvietsti: dr. VI. Šimai
tis, dr. K. Ambrozaitis, dr. J. Va
laitis, F. Eidimtas (pirmininkavo 
pakaitomis); sekretoriavo: Vyt. 
Kamantas, J. Žadeikis, A. Juškevi 
čius.

Sveikinimai, komisijos

Suvažiavimą žodžiu ar raštu 
sveikino: Lietuvos gen. konsulas

dybos pirm. inž. Br. Nainys, LB 
Chicagos apyg. pirm. A. Juške
vičius, J. Centro direktorius kun. 
J. Borevičius, ALTo Chicagos

Astraitė rodo savo numargintus mar
gučius, kurių marginimo kursai vyko 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 
Chicagoje.

SVETIMA ŠIRDIS 
NETARNAVO

Šv. Luko - Presbyterian ligo
ninėje mirė Ervin Cramer, 50 
metų, kuriam prieš 92 dienas 
buvo persodinta kito asmens 
širdis. Jam padaryta širdies 
perkėlimo operacija Chicagoje 
buvo pirmutinė sėkminga iš tri
jų panašių operacijų. Jo orga
nizmas pagaliau atmetė svetimą 
širdį.
PAVOGĖ VARIO KROVINĮ
Iš CW Transport kompani

jos, 4950 W. 55 st., pavogtas 
sunkvežimis kuriame buvo 4,100 | vo patarnavimus atlieka palygin 
svarų vario krovinys. ti pigia kaina — už 2000 dol

kas, prof. J. Kuprionis, dr. E. 
Draugelis (iš Brazilijos). Susi

Sudarytos komisijos, nominaci 
jų — dr. P. Kisielius, dr. F. Kau
nas dr. J. Valaitis; registr. — 
mandatų — A. Rėklaitis, S. Rau 
ckinas, dr. K. Avižienius, A. Mo
tuzas, K. Girvilas, M. Rėklaitis; 
nutarimų — rezoliucijų — V. 
Kutkus, St. Rudys, J. Kavaliūnas; 
balsų skaičiavimo — dr. V. Tau
ras, B. Pupalaigis, J. Eigelis; 
spaudos — V. Kutkus, A. Šanta- 
ras.

LF veiklos pažvalga

LF veiklą savo pranešimais ap 
žvelgė: tarybos pirm. dr. G. Ba
lukas, valdybos pirm. dr. A. Raz
ma, reikalų vedėjas A. Rėklaitis. 
Iš jų gerai paruoštų ir tinkamai 
dokumentuotų pranešimų paaiškė 
jo, kad ligi kovo 16 d. LF yra su
telkęs 567,967 dol. kapitalą. Dau 
giausia sudėjo Chicaga — 168,- 
150 dol., New Yorkas — 47,553, 
Clevelandas — 31,239, Detroitas
— 29,153, Bostonas — 22,170, 
Philadelphia — 16,209 (abidvi 
pastarosios kolonijos perviršijo 
joms pramatytą normą) Los An
geles — 13,645, Rochester, N. Y.
— 14,964. Pagal galimumą ne
blogai, o kartais dar geriau pa 
sirodė Grand Rapids, Mich., Ke
nosha-Racine, Wisc., Worces- 
ter, Mass., Waterbury, Conn., ir 
kt. Artimiausias LF talkininkų 
tikslas — baigti rinkti milijoną 
dolerių, kuris gali būti išpildytas 
2-3 m. bėgyje. 1968 metais gau
ta 116,000 dol. naujų įnašų.

Kapitalo apsauga
Daug dėmesio LF vadovai ski

ria suaukoto kapitalo investacijai 
ir tinkamai jo apsaugai. 2-3 ka
pitalo (67,5 proc.) laikoma ban 
kuose, valdžios vertybės popie
riuose ir pan. rūšies tvirtuose in
vestavimuose. 32,5 proc. kapitalo 
investuota pelningesnėje akcijų 
rinkoje. Bet ir čia LF vadovai 
veda labai atsargią finansinę po
litiką. Investacijų komisijos var
du kalbėjęs H. Daras šiuo reika
lu suteikė tinkamus paaiškini
mus, pažymėdamas, kad LF pa
tarėju investavimo reikaluose pa 
kviesta gerai žinoma Security 
Supervison Ine. b-vė, tvarkanti 
Chicagos u-to ir kitų žymių in
stitucijų finansus. Į suvažiavimą 
atvykę prezidentas R.. E. Peck- 
enpaugh, viceprez. T. A. Bosler 
ir ekonom. C. Dwonson padarė 
reikiamus pasiūlymus. Fondo in 
vestacijų buhalteriją tvarko taip 
pat labai patikimas Continental 
bankas. Abidvi šios institucijos sa

metams.
Fondo administracijos, propa

gandos, raštinės ir darbo išlaidos 
nedidelės. 1968 m. jos tesudarė 9 
proc., nuo tais metais sutelktos 
sumos. Visi valdybos nariai dir
ba nemokamai, tesamdomas vie
nas reikalų vedėjas.

Revizijos komisijos vardu pra
nešimą padarė dr. Vyt. Tauras. 
Pranešimai visais balsais priimti, 
apyskaitos patvirtintos.

LF vaisiai liet. kultūrai 
stiprinti

1962 m. LF liet. kultūros rei
kalams tegalėjo skirti 1200 dol. 
Pamečiui ši suma augo ir 1968 
m. paskirta 28,300. Iš viso fon
das paskyrė 68,000 dol. Pelno 
paskirstymo komisijos vardu kal
bėjo dr. J. Valaitis ir pateikė rei
kalingus duomenis (jie buvo 
“Drauge” anksčiau paskelbti). 
Šia proga LF vardu dr. G. Ba
lukas įteikė čekius liet. kultūrai 
paremti: LB Švietimo tarybos 
atstovui Kavaliūnui — 5000 dol., 
Lituanus žurnalo red. dr. T. Re- 
meikiui — 500 dol., Vasario 16 
d. gimnazijos atstovui kun. B. 
Sugintui — 500 dol., Pedag. ins
tituto atstovui K. Girvilui — 
1300 dol. Kitos pašalpos būsian
čios netrukus išsiųstos.

Keli atstovai iš liet. kolonijų 
(F. Eidimtas, V. Kutkus ir kit.) 
iškėlė kai kuriuos sunkumus, ky
lančius lėšas telkiant, tačiau visi 
išreiškė viltį, kad nustatyta su
ma kolonijose būsianti ilgainiui 
surinkta.

LF rinkimų duomenys

LF reikalus tvarko taryba ir 
jos renkama valdyba, tačiau fon 
do suvažiavimas renka tarybos 
narius. Šia proga perrinkti 6 ta
rybos nariai: dr. V. Šimaitis (15- 
74 b.), A. Rėklaitis (1393), dr.
K. Ambrozaitis (1387), inž. V. 
Naudžius (1185), S. Rauckinas 
(1162) ir F. Eidimtas (1156). 
Kandidatu liko dr. E. Lenkaus
kas (1004). Revizijos komisijon 
išrinkti: Vyt. Kamantas (1966),
K. Grina (1782), J. Sadūnas (13- 
05). Kandidatu — A. Baleišis 
(599).

Liet. kultūros stiprinimo 
tarnyboje

Gyvas ir labai pozityvias des- 
kusijas sukėlė LF tolimesnės veik 
los klausimai. Jose dalyvavo dau
gybė LF narių, kų tarpe K. Bra
dūnas, dr. V. Poškus, F. Eidim
tas, V. Kutkus, dr. A. Razma, dr. 
G. Balukas, dr. K. Ambrozaitis, 
P. Turūta, V. Kamantas, Balei
šis, Pleškys, Sadūnas, Juodvalkis, 
Valaitis, Remeikis, Naudžius ir 
kiti, pateikdami naudingus su
manymus.

Visi kalbėjusieji vieningai pri
tarė LF finansuojamiems nau
dingiems kultūriniams sumany
mams. Ypač iškėlė pasirašytą su
tartį su prof. dr. Z. Ivinskiu pa
ruošti tritomę Lietuvos istoriją, 
kuri bus labai naudinga ne tik 
dabar, be liks reikšmingas pa
minklas ir ateinančioms kartoms. 
Didelio pritarimo susilaukė kūry
bingi K. Bradūno pasiūlymai pel 
no paskirstymo komisijai, ski
riant premijas, pakviesti atskirų 
kultūros sričių specialistus—eks
pertus, suruošti liet. kūrybos bei 
meno vakarus premijų paskyri
mo proga; aprūpinti JAV ir kt. 
kraštų bibliotekas lietuviškais 
mosklo veikalais; skirti lėšas la- 
giau išliekamiems dalykams; 
šaukti pelno paskirstymo k-jos 
posėdžius dažniau, ypač atsira
dus skubiam reikalui, paremti dr. 
R. Šilbajorio studijos apie 14 liet. 
rašytojus leidimą anglų kalba ir 
kt.

Dalyviai pasisakė už suinten
syvintą liet. knygų bei leidyklų 
finansavimą, tačiau nepritarė tai 
minčiai, kad pats LF didesnį kny 
gų skaičių leistų. Atstovai pabrė
žė, kad LF neturi virsti nei VLI- 
Ku, nei LB, nei kuriuo kitu po
litiniu veiksniu, o tik paremti 
kitų kūrybingas pastangas ir dar
bus (dr. Ambrozaitis). Priimtos 
rezoliucijos, pasveikintos centri
nės intitucijos.

Suvažiavimas pritarė kai ku
riems statuto pakeitimams, tiks
liau pasakius, pritaikyti jį gyve
namojo momento reikalams.

Nors suvažiavimo posėdžiai 
užtruko 7 valandas, tačiau jie bu 
vo labai darbingi, kūrybingų vel-

Ii ART/ IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

— New Yorko operetės cho
ras balandžio 19 d. mini savo į- 
kūrimo 50 metų sukaktį. Nedaž 
nai tokios sukaktys mūsų kul
tūriniame gyvenime pasitaiko. 
Dėka choro narių pasišventimui 
lietuviškai dainai, choro valdy
bos darbštumui ir choro vadovo 
muz. Mykolo Cibo energijai ta 
sukaktis bus garbingai pami
nėta.

Operetės choras įsisteigė 1919 
m. sausio 7 d. Jis persitvarkė 
iš 1904 m. susikūrusios įsimano 
Daukanto draugystės, kuri 1909 
m. buvo pasivadinusi Scenos 
Mylėtojų Draugija. Per eilę me
tų choras reiškėsi kultūriniame 
daribe statydamas operetes ir 
kitokius scenos veikalus. 1934- 
1936 metais choro veikla buvo 
pritilusi Bet ją pavyko atgai
vinti. Užėjus II-jam Pasauk ka
rui, choro veikla vėl buvo susto 
jusi penkeriems metams. 1949- 
1950 metais choro veikimas su
aktyvėjo, ikai iš Lietuvos naujai 
atvykusios lietuvių tremtinių 
bangos įsijungė į choro eiles.

Per visą savo gyvavimo lai
ką savo repertuare choras tu
rėjo daugiau kaip 450 kūrinių. 
Jis yra pastatęs daugiau kaip 
100 scenos veikalų ir 34 opere
tes. Buvo suvaidintos visos Mi
ko Petrausko ir Stasio Šimkaus 
operetės. Nuo 1950 metų buvo 
suvaidinti šie scenos veikalai bei 
montažai St. Šimkaus šios ope
retės: čigonai, Joninės, Burtai; 
Al. Merkelio — Jaunimėlis ir 
G. Veličkos — žydintis lankų 
vėjas*. Operetės chore yra vai
dinę ir dainavę žymūs lietuviai 
solistai ir artistai: A. Sodeika, 
J. Butėnas, M. Sitrumskienė - 
Jokubienė, V. Žukauskas, 
baletmeisteris A. Modziliaus- 
kas, P. Bukšnaitis ir daugelis 
kitų. Choras dalyvauja Alto, 
LB ir Balfo parengimuose bei 
minėjimuose ir ruošia kas metai 
bent po vieną savo koncertą. 
Beto, vyksta su lietuviškų dainų 
programomis ir į kitus miestus. 
Jis aktyviai dalyvavo Dainų 
šventėse Chicagoje, ir New

8 vai. ryto šv. Mišios (angliš
kai) — prel. V. Černauskas.

8 vai. vak. Šv. Mišios (lietu- . | 
viškai) — kun. V. Zakarauskas.
Didysis Penktadienis (bal. 4 d.)

3 vial p. p. šv. Kryžiaus pa
garbinimo pamaldos (angliškai) 
— kun. L. Yerkes.
Didysis šeštadienis (bal. 5 d.)

8 vai. vak. ugnies, Velykų 
Žvakės ir krikšto vandens pa
šventinimo apeigos (angliškai), 
Šv. Mišios (lietuviškai) — kun. 
J. Kuzinskias.

L. Ruginienė, “Draugo” romano 
konkurso jury komisijos narė, litera
tūros šventės metu Detroite kovo 
22 d. Nuotr. j. Gaižučio

ksmingi. Nebuvo tuščių, nereika 
lingu ginčų, kurių dažniausiai 
netrūksta kituose suvažiavimuo
se. LB Cicero apylinkė (pirm. S. 
Ingaunis) suorganizavo atsto
vams vaišes, prie kurių paruoši 
mo daug dirbo G. Baužienė, J. 
Bobinienė, J. Dočkienė, A. In- 
gaunienė, L. Jankūnienė, D. Lau 
reckienė, D. Miliūnienė, A. Prač- 
kailienė, V. Rubaitė.

Aukšto lygio, gerai organizuo
tas ir puikiai pravestas suvažia
vimas įrodė, kokia didelė jėga y- 
ra LF, kad jis eina teisingai su
prastu lietuvišku keliu ir kad 
fondo nariai — rėmėjai atlieka 
didelį lietuvių kultūros ugdymo 
darbą. b. kv.

KAS NORĖTŲ VYKTI Į VILNIŲ,
Rygą, Maskvą, Romą geg. 26 d., kviečiame tuojau registruotis, 

nes yra ribotas skaičius vietų.
AMERICAN TRAVEL SERVICE

Walter Rask, prezidentas 
9727 SO. TVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. 60643

TEL. — 238-9787
Ekskursijai vadovauja W. Rask-Rasčiauskas 

Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam įvairioms kelionėms bilietus.

Yorko Pasaulinėje parodoje. 
Choro dirigentais yra buvę: K. 
Strumskis, V. Tomkutė -Prans- 
kus, Vaitaitytė, Eringis, J. Dir
ginėjus, E. Hermanienė, V. K. 
Banaitis. M. Liuberekis, A. Kut 
kus, J Stankūnas, V. iStrolia. 
Dabar, nuo 1957 m. chorui di
riguoja Mykolas Cibas. <

_  Dr. Elena Tumienė balan
džio 17 d. nuo 7 vaL vak. Cali
fornijos universiteto Irvine, Ca
lif., Room 1325, Campus Hali, 
laikys paskaitą apie baltiečių 
mitus. Visuomenė maloniai Ikvie 
čiama atsilankyti. Įėjimas lais
vas ir nemokamas. Kitomis die 
nomis kiti profesoriai ten laikys 
paskaitas apie kitų tautų mitus: 
keltų, persų, hindų, rytiečių ir* 
kt. Pereitą semestrą dr. Tumie
nė tam pačiam universitete skai 
tė apie lietuvių pasalkas — Eglę 
Žalčių karalienę cikle “The Sto
ry Around the World”.

— Algirdas Pocius, CF & 1
Steel b-vės vienas direktorių, 
Denver, Colo., priimtas nariu į 
Public Realation Society of 
America, po egzaminų raštu ir 
žodžiu. A. Pocius toje bendro
vėje dirba nuo 1954 m.. Anks
čiau yra tarnavęs Acme Steel 
bendrovėje Chicagoje.

PAMALDŲ TVARKA
Didžiosios Savaitės pamaldų
tvarka, Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marąuette 
Parke:

Didysis Ketvirtadienis 
(bal. 3 d.

Velykų Sekmadienis (bal. 6 d.)
5 vai. ryt. Prisikėlimo proce

sija, koncelebracinės Mišios — 
prel. V. Černauskas, Z. Gelažius 
ir kun. P Dambrauskas.

7 vai ryt. Mišios (lietuviškai)
— kun. K. Kuzminskas.

8 vai. ryt. Mišios (lietuviškai)
— kun. J. Juozevičius.

9:15 vai. ryt. Mišios (angliš
kai) — kun. Kuzinskas.

10:30 vai. ryt. Suma (lietu
viškai) — kun. V. Zakarauskas. 
31:45 ir 1 vai. p. p. Mišios (an-įf 
glišikai) — Tėv. Marijonai.

5 vai. vak. Mišios (angliškai)
— kun. L. Yerkes.

Did. šeštadienį 3 vai. p.p. Ve
lykinių valgių palaiminimas.

Išpažinčių klausoma: vakarais 
nuo 7—8 vai. D. trečiadienį, ket 
virtiadienį, penktadienį ir šešta
dienį nuo 3—5 ir 7—8.


