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RAMANAUSKAITĖS TEISMAS 
(Tęsinys) 

Liudininkų apklausa 
Pirmąja iškviečiama Girių 

apylinkės pirmininkė Sizo Darija 
Ivanovą. Teisėjas pasako trafare
tinį perspėjimą, kad liudininkė 
sakytu tik tiesą ir liepia pasira-' 
syti įspėjimą dėl atsakomybės už 
atsisakymą arba vengimą duoti 
parodymus ir už žinomai mela
gingus parodymus. 

Sizo liudijimas: 
— Liepos 20 d. kažkoks vyras 

paskambino į apylinkės tary- j 
bą ir pasakė, kad Girių 
kaime pas Lukšą vyksta vai- i 
kų susirinkimas. Tada aš pa 

nos mokosi, 
įsiterpė advokatas 
— Ar matėte religinės litera

tūros? 
— Ne, — atsakė l:.uJytoja. 
Krupicos M J. liudijimas: 

— Buvau kolūkio kontoroje. 
Paskambino iš apylinkės pirmi 
ninkė ir paklausė dr nepraveda 
me su vaikais kokių nors užsiė
mimų. Pirmininkė Sizo pasakė, 
kad su vaikais pravedamas kaž 
kos užsiėmimas. Api:; 14 vai. pa
ėmėme direktorių ir nuvykome j 
Lukšos namus. Ten pradėjome 
klausinėti vaikus Pradžioje jie 
tylėjo, o paskui pasakė, kad mer 

skambinau kolūkio "Rasviet" pir-! &a,lte juos moko religijos. Vaikai 
mininkui, tačiau jo nebuvo. Pa-j s a k e zm3- l ~ ~ kabeles. Buvo 
kvietė pirmininko pavaduotoją, sustatytas aktas Atvažiavo mili-
kurį paklausiau, - ar nepramatė į clJa- P

Ą
er į ra ta ^ • h į į 

kokių susirinkimų su vaikais? — į 
Pavaduotojas atsakė, kad jokių i 
užsiėmimų nėra. Tada pasakiau, j 
kad manęs lauktų, — atvažiuo
ju. Po to paskambinau Girių aš
tuonmetės mokyklos direktoriui. 
Apibariau, kad vaikai vasarą ne
užimti ir liepiau manęs palaukti. 
Paėmiau kolūkio pirmininko pa
vaduotoją, direktorių, mokytoją 
ir atvykome į Lukšos namus. Ra
dome vaikų būrelį, juos apklau-
sinėjome ir sustatėme aktą, kurį 
pasirašė mano atsivežti Girių 
LDT deputatai. 

— Kiek buvo vaiku? — pa
klausė teisėjas. 

— Buvo penki. 
— Kokią literatūrą radote? 
— Ant stalo buvo išdėstyta li

teratūra rusų kalba: pasakos, ei
lėraščiai. 

— Kokių dar buvo knygų? 
— Kitokių nemačiau. 
— Ką vaikai aiškino? 
— Paaiškino, kad ši mergai

tė juos moko religiics. Berniukas 
sakė žinąs 2 — 3 maldeles. Vai
kai paaiškino, kid jau trys die-

— Ar buvo kambaryje religi
nių knygų? — klausia teisėjas. 

— Buvo viena knygelė. Pas
kui per kratą rado daug. 

Lukša Tatjanos liudnimas: (g. 
1969 m., gyv. Girių km.). 

— Kur susitikote šią mergai
tę? — rodydamas į Ramanauskai
tę, klausia teisėjas. 

— Mūsų namuose, —pasigir 
ta baimingas smulkutės mergai 
tės atsakymas. 

— Apie ką ji pasakojo? 
— Pasakojo apie D êvą, mokė 

maldų. 
— Kiek dienų' 
— Tris. 
— Kiek buvo vaikų? 
— Apie dešimt. 
— Kaip save mergaitė vadino? 
— Angelė. 
— Ar knygelių davė? 
— Mes turėjome maldų kny

gelę. Dabar neturiu (Per kratg 
paėmė — Red. oastaba). 

— Iš kur anksčiau gavai — ta 
knygutę? 

— Ši mergaitė anksč;c- davė. 
(Bus d*u*i«u) 

Artėja Vakarų 
Vokietijos rinkimai 

Westfalijoje gerai pasirodė socialdemokratai 
Bona. — Sekmadienį Vakarų į užsienio reikalų ministerį Hans 

Vokietijos tirščiausiai apgyven- į Dietrich Genscher, tačiau šis 
toje šiaurinio Reino — Westfa- pasakęs, kad jo partija nelinku-
lijos provincijoje įvyko savival- j si "žaisti smėlio pilių statymu", 
dybių rinkimai, kuriuos aiškia Komentatoriai, sekdami rin-
dauguma laimėjo valdančioji so- j kimų kampaniją, tvirtina, kad 
cialdemokratų partija. Krikščio
nys demokratai, kurie 1975 me
tų rinkimuose buvo gavę 47.7 
nuoš. visų balsų, šį kartą su-

didelio skirtumo tarp abiejų di
džiųjų partijų nėra. I r kancleris 
Schmidtas ir jo varžovas 
Straussas pasisako už įtempimų 

rinko tik 43.2 nuoš. Didžiausią mažinimą, už prekybos ryšių su 
pralaimėjimą patyrė socialde- Į sovietais išlaikymą, už NATO 

Popiežių Joną Paulių II-jį Zairėje sutiko daug jaunų 
priima Komuniją iš Šventojo Tėvo rankų. 

žmonių. Nuotraukoje jauna Kisanganio miesto gyventoja 

KUBIEČIŲ ANTPLŪDIS 
Tūkstančiai bėgliu pasiekia Floridą 

Miami. — Prezidentas Carte- iš Guantanamo bazės. Kuboje 
ris, atsiliepdamas j Floridos', pasitaiko sabotažo veiksmų, 
gubernatoriaus pagalbos šauks- j matosi prieš režimą nukreiptų 
mąT paskyrė 10 mil. dol. Kubos j gūkių. Kai kurie mano. kad 
pabėgėlių reikalams ir paskel- į "David" yra neseniai iš kalėji-
bė pavojaus padėtį visoje Flo
ridoje. Iki šiol valdininkai pra 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Izraelis sekmadienį atida
rė 44-tą žydų sodybą okupuota
me Vakariniame krante. Tel 
Hadasha vietovėje apsigyveno 

mokratų koalicinis partneris — 
laisvieji demokratai, kurie ne
gavo konstitucijos reikalauja
mų 5 nuoš. ir į seimelį savo ats
tovų nepravedė. Socialdemokra
tai gavo 48.4 nuoš. visų pro
vincijos balsų. 

&s balsavimas buvo laiko
mas repeticija ateinantiems val
stybės parlamento rinkimams, 
kurie įvyks spalio 5 d. Krikščio
nys demokratai savo kandidatu 
j kanclerius pasirinko Bavarijos 
politiką Franz Josef Strauss, 64 I 
metų amžiaus. Rinkiminė kam- | 
panija jau vyksta, nors ji visu 
smarkumu prasidės po vasaros 
atostogų. Krikščionys 

organizacijos rėmimą. Kandida
tas Straussas mėgina įrodyti, 
kad Washingtono vyriausybei 
geriau būtų kooperuoti su juo, 
o ne su socialdemokratu, kurį 
Straussas vadina "nykštuku he
rojaus drabužiuose". Kancleris 
Schmidtas esąs savo partijos 
kairiojo sparno vergas. 

leido apie 13.000 pabėgėbų, ap
rūpino juos ' 'žaliomis kortelė
mis" ir socialinio draudimo nu-

Kubos lėktuvai 
puolė Bahamų laivę 
Nassau. — Karibų jūroje Ku

bos karo lėktuvai puolė Baha
mų salų karinį patruliavimo lai-

.-•- — —-* . . . „. .̂  . cL~.-^^bH ^ , . . .™„ demo- į Vą ir jį nuskandino. Bahamos 
-1 mo paleistas Huber Mat*, kiti i 1 0 **m> tačiau ateityje numa-, k r a U i n ^ ^ ^ g - ^ ^ m a ž o _ . l a i y a s ^ m g t u v U k o . u o g t ą 
- Į sako, kad jis Camiio Oeriuegos, j t o m a u a įkurdina 50 seimų. g i o g k o a l i c i n ė s p a r t į j o s _ lais-! du kubiečių žvejų laivus, kurie 

buvęs Castro draugas, 
cionierius. 

Valstybės departamentas pa-

revolių- \ — Šveicarijos olimpinis ko- j yųjų liberalų silpnėjimą. Pasku- buvo užtikti gaudant vėžius Ba-
mitetas 24—22 balsais, dyiemį tiniuose parlamento rinkimuose j h a mos teritoriniuose vande-
susilaikius, nutarė dalyvauti 1 krikščionys demokratai, su tuo- į nyse. 
Maskvos olimpiniuose žaidi- j metiniu kandidatu į kanclerio Bahamos turi apie 700 dides
niuose. Kai kurių šveicarų. v i e t ą Helmutu Kohl, gavo 48.9 n i ų ^ ^ i r a p i e 2,000 mažų sa-
sporto šakų federacijos, jų tar-1 nuoš. balsų, o socialdemokratai i ieiįų Viena jų Raged sala 

je. Pabėgė- į t ų ^ „ e pabėgėlius atveža, bet j pe šaudymo sporto, jojimo irį laimėjo 43.7 nuoš. Socialdemo- į y ^ v o s 35 myjjoe n u o Kubos. 
krantą, šau- Į į, pagjų "nelegalių imigrantų". į buriavimo paskelbė, kad jos j kratai i 

meriais. Per dvi savaites Ame- į skelbė, jog važiuoti Amerikon 
rikon atvyko apie 36.000 kubie-! ̂  ^^ ^ leidimų, yra drau-
čių. Manoma, kad apie 3.000 Į džiama. Bausmės laukia ne tik 
apsigyvens Chicagoje. 
liai, dar neišlipę į 
kia laivuose: "Mirtis Castrui". Į FloVidos kubiečių laiveliai, rizi-
"Tegyvuoja Carteris", 'Tegy-1 kuodami pabėgėbų gyvybėmis, 
vuoja laisva Kuba". y ^ Į gabena norinčius išvažiuoti. Blo-

Pabėgelius tvarkyti pašauk- į gį a u s į a kad kai kurie lupa iš'; brono musulmonų vadas bandė Abiem partijom susijungus, bu- Į d a u ' „ ^ j * p ^ Bahamų salų 
ta apie 700 Nacionalinės Gvar-į e į n u n j n oi^eiius ativerinimuR .! -.u.-, zs. T J — . *„X;„„ T- I : ~~.~.~ =,,̂ o .̂r+4 A*>>->T+,-ne.\ . .-, „ . , 1 

parlamente daugumą su- į J a u 1 9 7 5 m . Bahamų vyriausy-
; darė tik su mažosios laisvųjų j ̂  p a skelbė. kad jos teritoriniai Olimpiadoje nedalyvaus. 

— Izraelio ištremti į Libaną j demokratų partijos, kuri laimė 
dviejų arabų miestų merai ir He- i jo 6,4 nuoš. balsų, pagalba 

1 vandenys siekia 200 mylių nuo 
salų. šį paskelbimą ignoravo 

dijos karių ir marinų dalinys. 
Pačioje Kuboje vyksta varžy 

gimimų didelius atlyginimus, į sugrjžti iš Jordano, tačiau Iz- i vo įmanoma sudaryti dabartinę •, žuvaudavo ne tik Kubos žvejai, 
net po 5,000 dol. už atvežtą pa-. r a e l io kariuomenė jų neįleido, kanclerio Schmidto vyriausybę, j t ^ j r Floridoje įsikūrę kubie-

Irane laimėjo 
islamo partija 

Daug apygardų rinkimus boikotavo 
Teheranas. — Irano parla-. prezidentas Carteris ir 

mento rinkimuose aiškią dau-! ajatola Khomeinis, tačiau pla- mandante David" agituoja žmo-; d a r b u s bus našta mokesčių mo-

bėgėlį. Seniau atbėgę kubie Į •pputerio agentūra na- Be laisvųjų demokratų paramos 

, . •• I - « « ^ _ I j . _ : K a a P^sm- m u s amerikiečius jkaitus. Pa-
Sekmadienį ^ J ^ J f ^ ^ į j klaustas, kaip Sovietų Sąjunga 

reaguotų, jei Iranas būtų oku-

lotrriios būdu. Užsienio spaudos 
karikatūrininkai Srodo Kubos 

: salą su vienu gyventoju — Fi-
- deliu Castro. 

Pabėgėliai pasakoja, kad Ku-
| boję kasdien po 15 minučių gy-
; ventojai klauso slaptos radijo 

Irano stoties, kurios programose ' 'co-

buvo lėktuvais pervežti į Fort 
Chaffee kariuomenės bazę Ar-
kansas valstijoje. Prie bazės 
pasirodė vietinių gyventojų de
monstracija prieš kubiečius. 
Gyventojai nerimauja, kad Ku
bos pabėgėliai atims žmonių 

gumą laimėjo Islamo Revoliu-jną suardė Irano užsienio reika-. nes prieš komunistinį režimą, 
ei jos partija. Pirmoje rinkimų i lų ministeris Ghotbzadeh ir Wa-1 ragina sukilti, nuversti Castro. 
dalyje jos atstovai laimėjo 50! shingtone prezidento patarėjas i K a i kurie sako, kad radijo pran-
vietų iš 98 išrinktų. Praėjusį'' Jordanas. Irano ministeris pa-1 nešėjo akcentas amerikietiškas. 
penktadienį iš 124 vietų ta par- \ skelbė spaudai prezidento Car- j Spėjama, kad stotis transliuoja 
tija gavo 60. Lakusieji atsto-jterio "nuolankų*' laišką Kho-1 ~ "" ~ ~ 
vai daugiausia išrinkti neparti-1 meiniui, po to paskelbimo Wa-
niai, kurių daugumas irgi rems j shingtonas buvo priverstas tą 
parlamente islamo partijos lini- į laišką paskelbti falsifikatu, 
ją. Tos partijos vadu laikomas! Valstybės prokuroras Benia-
ajatola Mobammad Beheshti. I rnin Civiletti pranešė sekmadie-

Sekretorius Muskie 
išvyksta Europon 

4,500 laukia deportavimo bylu 
ir apie 2.000 patys išvažiavo iš 
Amerikos. 

žinomas fanatikas, "kietosios Ii-1 nį, kad paskelbus Amerikoje 
•nijos" šalininkas. Ir antroji Į gyvenantiems iraniečiams regi-
rinkimų dalis nedavė rezultatų Į stravimosi reikalavimą. apie 
23 balsavimo apygardose, nes Į 56.000 kreipėsi į imigracijos įs-
ten vyko kovos, neramumai ar- Į taigas. Apie 8,000 buvo pripa-
ba gyventojai balsavimą boiko-; žinti sulaužę kai kurias taisyk-
tavo. Nors parlamente pagal j les. apie 2,000 susitvarkė, apie 
konstituciją turi būti 270 na
rių, jis gali pradėti darbą su 
dviem trečdaliais, su 180 ats
tovų. Vidaus reikalų ministe
ris Mahdavi Kani pareiškė, kad 
parlamentas, persiškai vadina
mas "mailis". susirinks gegužės 
23 ar 24 dieną. 

Britų laikraštis "Sunday Ti
mes" paskelbė, jog slaptos de
rybos dėl amerikiečių įkaitų pa
leidimo kovo mėnesio gale jau 
būtų davusios vaisių. Tarpi
ninkai buvę Airijos diplomatas 

I kėtojams. Spaudos paskleistos 
' žinios, kad Castro "išvalo kalė-
; jimus ir bepročių ligonines" irgi 
nuteikia amerikiečius prieš nau-

; juosius pabėgėlius. 
Sekmadienį vienas laivas iš-

i plaukė iš Kubos su 600 žmonių, 
! nors laive tebuvo 399 gelbėjimo 
j liemenės. Pakrančių Sargybos 
j laivas paėmė iš perkrauto laivo 
; 125 keleivius. Laivo kapitonas 
i patvirtino, kad du bėglius teko 
! pririšti ant denio, nes jie buvo 
\ pamišėliai. 

— Graikijoje pareigas pradė
jo naujasis premjeras George 
Rallis. perėmęs premjero Cara-
manlio pareigas. Pastarasis 
buvo išrinktas naujuoju prezi
dentu. 

— Londono "Sunday Times" 
paskelbė, jog Irano ambasadą 
okupavę šeši vyrai nebuvo iš 

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius Edmund Muskie 
sekmadienį tarėsi su JAV amba
sadoriais Izraelyje ir Egipte. 
Pasitarimuose dalyvavo ir spe
cialus ambasadorius Vidurinių
jų rytų reikalams Sol linotvitz. 

Antradienį sekr. Muskie iš
vyksta į Europą. Briuselyje jis 
pirmą kartą susitiks su NATO 
valstybių užsienio reikalų ir gy
nybos ministeriais, o penkta-1 riuomenės vadais. Praėjusią sa-
dienj jis skrenda j Vieną daly-1 vaite prezidentas atleido iš pa-
vauti Austrijos neutralumo 25 reigų Ugandos kariuomenės 
metų sukakties minėjime, čia į štabo viršininką gen. Ojok ir 
jis susitiks su Prancūzijos už- į paskyrė jį ambasadorium į Alži-
sienio reikalų ministeriu Jean į rą. Generolas tačiau nesutiko 

Ugandos generolai 
neklauso prezidento 
Kampala, — Ugandoje prezi

dentas Binaisa susikirto su ka-

pavęs sovietų ambasadą, diplo
matas parodė į laikrodį: "Kaip 
matote, dabar yra trečia valan
da po pietų. Iki 3:45 vai. jokio 
Irano daugiau nebebūtų". 

— Vakarų Vokietijoje polici
ja suėmė Libijos pilietį, kuris 
nušovė buvusį Libijos diploma
tą. Europoje paskutiniu laiku 
nušauti penki libiečiai, vyriau
sybės priešai. 

— Salvadore dešiniųjų orga
nizacijų demonstracija protesta
vo prie JAV ambasados ir rei
kalavo, kad išvažiuotų namo 
ambasadorius Robert White. 
kuris pataikaująs komunis
tams. 

— Naujoje Afrikos Zimbab
vės respublikoje policija kovoja 
su ginkluotomis gaujomis, ypač 
vakarinėje krašto dalyje. 

— Indijos spauda pranešė iš 
Afganistano, kad daug sovietų 
civilių patarėjų, technikų turėjo 

čiai. Pernai savo pakraščius 
ginti Bahamos nusipirko iš Bri
tanijos šešis patruliavimo lai
vus, kuriems pavesta gaudyti 

čiuose rinkimuose turės nauja svetimus žvejus, juos bausti pi-
"žalioji' 'partija. j ; o r s jį su. 
skilusi ir neturi aiškių politinių 
gairių, už ją vis balsuoja dalis 
piliečių. Westfalijos provinci
joje sekmadienio rinkimuose 
"žalieji" savo atstovų į seime
lį nepravedė, nes negavo 5 nuoš. 
balsų, tačiau gavo apie 4 nuoš. 
Galimas daiktas, kad be "žalių
jų" tie balsai butų tekę lais
viesiems demokratams. 

Krikščionys demokratai jau 
ne kartą bandė patraukti į savo 
pusę laisvuosius demokratus, 
ypač populiarų tos partijos narį, 

Belgija plečia 
jėgainių tinkle 

Briuselis. — Kada kitose pra
monės šalyse vyksta ginčai, re
ferendumai ir protestai dėl 
branduolinės energijos, Belgija 
tyliai plečia savo J į Ę M Į l * * l » | į į į į į į 1 trečiąja" rezoliucija Eu 

ropos Parlamentas Strasburge 

niginėmis baudomis ar laivų 
konfiskavimu. Spėjama, kad 
pagauti Kubos žvejai radijo 
bangomis paprašė pagalbos ir 
Kuba atsiuntė lėktuvus. Puoli
me žuvo keturi Bahamų jūrinin
kai, kiti sulipo į sulaikytą Ku
bos žvejų laivą. Nuskandintas 
laivas kainavo 2 mil. dol. 

Trys rezoliucijos 
Strasburgas. — Europos Par

lamentas Strasburge didele bal
sų dauguma priėmė tris rezoliu
cijas. Pirmąja rezoliucija Eu
ropos Ekonominės Bendruome
nės kraštai yra raginami boiko
tuoti Maskvoje rengiamas olim
pines žaidynes, tuo būdu išreiš
kiant protestą prieš sovietų ka
rinę intervenciją Afganistane. 
Antrąja rezoliuicja Europos 
kraštai kviečiami neparduoti 
Sovietų Sąjungai perteklinių 

Sean MacBridge, New Yorko j Irano, bet atvykę iš Irako, 
advokatas Leonard Boudin. Ju- Į kaip Teherano valdgaa ir 
dviejų planui jau buvo pritaręsl skelbė. 

Francois Poncet ir sovietų — 
Andrejum Gromyko. 

Stebėtojus nustebino labai 
nuosaikus "Pravdos" komenta
ras apie paskutiniąją preziden
to Carterio kalbą. Sovietų lai
kraštis ragina pradėti "blaivų, 
atvirą, nuoširdų dialogą" tarp 

I Maskvos ir Washingtono. 

pasitraukti. Jo kareiviai užė
mė sostinės pašto įstaigą ir ra
dijo stotį. Sakoma, kad kariuo
menės vadai nepatenkinti prezi 

ir šiuo metu 25 nuoš. Belgijos 
elektros energijos yra gaminami 

išvažiuoti namo, palikę nebaig- į branduolinių jėgainių, tuo ji pir-
tus statybų projektus dėl suki
lėlių puldinėjimų. 

— Belgijoje šešių politinių 
partijų vadai susitarė dėl nau-

mauja tarp visų pramonės val
stybių. Jei bus laikomasi da
bartinių planų, iki 1988 metų 
šalis gaus iš branduolinių jėgai-

jos vyriausybės sudarymo. Bu-1 nįu 53 nuoš. savo energijos. Su 
vusioji vyriausybė pasitraukė i a g^ės susilyginti tik Šveica-
prieš penkias savaites. 

— Užsienio spauda skelbia, 
kad Vietname dar vyksta kovos. 

rija. 
Belgija, kuri neseniai pra

dėjo minėti savo 150 metų ne
priklausomybės sukaktį, sunau
doja, pagal gyventojų skaičių, 
daugiau energijos už Vakarų 

Komunizmo priešų eiles susti-
dentu ir tikisi, kad jis pralai- j prina kariuomenės dezertyrai, 
mės rinkimus buvusiam prezi- ] kurie nenori kovoti Kambodijo-
dentui Obotai. kuris gegužės j je. Daug jaunų vietnamiečių Vokietiją, Prancūzija ar Brita-
27 d. turi grįžti į Ugandą iš , atsisako tarnauti kariuomenėje , rują ir netoli atsilikusi nuo Ame-
Tanzarajos. i ir bėga ] džiungles. I rikos. 

Parlamentas 
išreiškia savo griežtą protestą 
dėl žmogaus teisių gynėjo aka
demiko Andrei Sacharovo iš
trėmimo iš Maskvos į Gorkio 
miestą. 

KALENDORIUS 
Gegužės 13 d.. Servatas, Gh-

serija, Gardevutis. Alvyde. 
Gegužės 14 d.: Motiejus 

Apašt., Justė, Gintaras. Milda. 
Saulė teka 5:34. leidžiasi 8:00. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempe

ratūra dieną 60 L, naktį 50 1 

% 
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KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKTI PATOGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M J). 
KELIAS Į SVEIKATA, 1601 West Garfield Blvd., Chicago, DL 60636 

VEIDO SPUOGŲ GYDYMAS (4) 
Per burną imami antibioti
kai yra pagrindinis spuogų 
gydymas. 

Prot M. Veisman, M.D. 

Veido spuogai (acne), ypač 
stipri — aktyvi ju forma, gydo
ma antibiotikais, imant juos per 
burną ir kartu naudojant anti
biotikus vietiniai, o kartais ju 
taip nenaudojant. Paprastai, tokie 
pacientai esti gydomi mažomis 
antibiotiku dozėmis. Iš antibio
tiku naudojamas Tetracycline 
HCL. Vaistinėse jų prekybiniai 
vardai yra paskiru firmų savitai 
pavadinti — Achromycinu, Pan-
mycinu, Robitetu. Prašyti gydyto
jo, kad jis prirašytu chemiško 
vaido (generic) vaistą: Tetracyc
line HCL —jis nepalyginamai 
pigesnis. Jo imama kapsulėmis po 
vieną gramą (1.0 g) ar mažiau. 
Manoma, kad tetracyclinas pa
keičia odos riebalu sudėtį"— kom
poziciją. 

Antibiotiku dozavimas 
Medicinoje šiandien priimta 

pradėti veido spuogus gydyti tet
racyclinu, jo imant nuo pusės gra
mo iki vieno gramo per dieną. 
Vaistinėse jo kapsulės parduoda
mos po 250 mg. ir 500 mg. Tai
gi, mažesniu kapsulių reikės pa
imti keturias per dieną, o didesnių 
tik dvi, kad per dieną kūnas 
gautų to vaisto vieną gramą. Tik 
retais atvejais, esant labai stip
riai spuogų formai, prisieina imti 
tetracyclino iki dviejų gramų 
per dieną. 

Kai spuogų stovis gerėja, pama
žu tetracyclino kiekis mažina
mas žki minimumo, bet nenutrau
kiamas dozavimas spuogų pagerė
jimo užlaikymui. Tais atvejais, 
paprastai .pakanka imti tetracyc
lino vieną tetracyclino kapsulę, 
250 mg kartą ar du kartu per 
dieną. 

Moteriškėms atsimintina, kad 
jos neimtų tetracyclino, būdamos 
sunkumoje (nėščios), nes tas an
tibiotikas nudažo kūdikio dantis. 

Visiems, tetracyclinu besigy
dantiems žinotina, kad tetracyc
linas reikia imti mažiausiai vie
ną valandą prieš valgi, arba ma
žiausia dvi valandos po valgio. 
Taip pat kiekvienas taip besi gy
dantysis turi nepamiršti, kad be
sigydydamas tetracyclinu jis ne
vartotų jo kartu su pieno gami
niais ar prieš skrandžio rūgštis 
vaistais (antacids), nes tie daly
kai gali panaikinti tetracyclino 
veiklumą. 

Kaip kiekvienas vaistas, taip ir 
tetracyclinas gali sukelti pašali
ni veikimą. Šis pašalinis veikimas 
gali pasireikšti svarbiausia ket-

veriopais negerumais: 1. vidurių 
skausmais; 2. grybelio (candida 
albicans) išaugimu virškinimo 
kanale ir makštyje (vagina). Ta
da gleivinė minėtose vietose pa
sidengia tarsi varške — balta 
mase. Tas grybelis daug kur nor
maliai randasi. Tik tetracyclinuj 
susilpninus gleivinės apsiginamą
sias jėgas — tas grybelis ima bu
joti. Jis išbujoja paliegusiu — 
senelių gleivinėse, o taip pat ir 
pas mažus vaikus; 3. gali atsiras
ti viduriavimas ir 4. kartais at
siranda jautrumas odos saulės 
šviesai (photosensitivity), varto
jant tetracycliną, ypač didelėmis 
dozėmis. 

dama jo po 500.000 vienetų 
(units) tris kartus per diena. 

Cia prisimintina, k^d galintieji 
tegul nuveža tą vaistą prieš mi
nėtą grybelį pavergtiems bro
liams tėvynėje. Jie kenčia ir kan
čioms galo nemato, nes po minė
tų ir kitokių antibiotikų vartoji
mo irgi susilaukia jų pašalinio 
veikimo pavidale pasidengimo 
balta mase virškinimo kanalo ir 
makšties gleivinių. O neturint 
prieš tą grybelį vaistų — nėra 
pagalbos tokiems ligoniams. Ta 
negerovė tada gali būti mirtina, 
įprasminkime savo tėvynės aplei
dimą suteikiama pagalba saviš
kiams. Tik persistatykime sau te
nai jaunuolius, turinčius veido 
spuogus. Jie ten kenčia taip, kaip 
ir čionykščiai jaunuoliai,takia li
ga negaluodami. Cia tokie gauna 
geriausią medicinoje galimą pa
galbą, o tenai, varge mano, nė 
dulkelės čia apturimos pagalbos 
nesulaukia. Per vykstančius tėvy
nės aplankyti ir kitais keliais, tei
kime jiems taip reikalingą ir iš 
niekur nesulaukiamą pagalbą. 
Gauna šis skyrius daug laiškų, 
prašančių juose minėtos pagal
bos. 

Kada nustoti tetracycliną 
priiminėti 

Jei imant tetracycliną per še
šias savaites spuogai nepagerėja, 
prof. Weisman pataria nustoti 
toliau vartojus šį antibiotiką. Ta
da mėginamas esti kitas antibio
tikas per bumą —kapsulėmis: 
Erythromycin. Jo dozės taip pat 
nuo pusės gramo iki vieno gramo i 
per dieną nestiprią acne turint, 
ir iki dviejų gramų per dieną 
stipriai spuogais negaluojant.Kaip 
ir su tetracyclinu, šito erythro-
mycino dozavimas mažinamas ge
rėjant veido spuogams. Atsiran
dąs viduriuose mėšlungmis skaus
mas (cramps) rišasi su to vais
to dozavimo kiekiu. Tas toks pa
šalinis erythromycino veikimas 
pranyksta sumažinus jo priima
mą kiekį per dieną. 

Adelė Dubekienė (kairėje) 
Chicagoje aplinka. 

Dora Sarkienė džiaugiasi Lietuvio sodybos 
Nuotr. ML Nagio 

Ne visiems sekasi sklandžiai 
veido spuogus gydytis k su eryth-
romycinu. Tie, kurie nepagerina 
savo spuogus vartodami eryth-
romyciną ar tetracycliną, gali pa
gerinti tą negerovę vartodami iš 
tetracyclino išvestais vaistais — 
tetracycline derivatives. Toks vais 
tas yra Minocycline HCL Vais
tinėse jo vaisto prekybinis var
das yra Minocin. Jis yra labai 
veiklus antibiotikas ir ypač gerai 
padeda sunkiai spuogų formai 
tvarkyti. Jis duodamas po vieną 
šimtą miligramų iki dviejų šim
tų miligramų per dieną. 

Nežiūrint jo veiklumo, dažnai 
atsiranda pašalinis minocycline 
Hcl veikimas. Kaip ir virš minėtus 
antibiotikus vartojant, šį vaistą 
naudojant, dažnai mielių grybe
lis (yeast infection) ima vysty
tis virškinimo kanalo ir makš
ties gleivinėse. To grybelio (Can
dida albicans) atsiradimo ant 
gleivinių išvengimui reikia nau
doti antrą antibiotiką, žudantį 
tą grybelį. Per bumą esti kartu su 
Minocycline HCL vartojamas 
nystatin. Prekybinis to vaisto var
das yra Nilstat, Mycostatin. Duo-

Yra dar vienas antibiotikas — 
Demeclocycline HCL. Prekybinis 
to antibiotiko vardas — Declo-
mycin. Vaistas išgautas iŠ tetra
cycliną Jis irgi tik stiprius spuo
gus gydant vartojamas. Pradžio
je duodamas jis po 300 iki 600 
mg per dieną. Pagerėjus veido 
spuogams, sumažinama jo dozė 
iki 150— 300 mg per dieną. At-
simintina, kad šis antibiotikas daž 
nai įjautrina odą šviesai (pho
tosensitivity). 

Tetracyclino pašalinis 
veikimas 

Tetracyclinas ar minėti iš jo 
be minėtų ^negerumų, šviesai įsi-1 
jautrinimo, mielių grybelių glei
vinėse atsiradimo, viduriavimo, 
viduTUOse skausmų —mėšlun
gių sukėlimo gali sukelti dar ir 
baltųjų kraujo kūnelių sumažėji
mą (leukopenia). Tai atitaisoma 
negerovė, už tai reikia laiks nuo 
laiko tikrinti tais antibiotikais 
gydomo paciento kraujas. 

Veiklūs, bet pavojingi 
antibiotikai 

Nors veido spuogų gydyme yra 
veiklūs dar du antibiotikai: clin-
damycin hcl (prekybinis vardas 
Cleocin) ir lincomycin hcl (Lin-
cocin) — abu imami per bumą, 
bet taip sisteminiai nevartotini, 
nes yra pajėgūs sukelti labai stip
rų storosios žarnos išopėjimą 
(pseudomembranous colitis). Ne
turėtų nė vienas vartoti šių vais
tų per apsirikimą dėl jų pavojin
go pašalinio veikimo, nors vais
tų firmos labai šiuos du vaistus 
reklamuos. 

Padeda cinkas 
Naudingas cinkas arterioskle-

rozei tvarkyti, žaizdoms gydyti, 
dabar ateina talkon ir veido spuo
gus tvarkant Prieš kelis metus 
susekta, kad cinkas (zinc) yra 
puikus vaistas prieš spuogus, ima
mas per bumą. Taip praneša me
diciniška spauda, nors prof. der
matologe "VVeisman neturėjo gerų 

pasėkų cinku gydydama spuogus. 
Iš vitamino A gautas vaistas 

Izotretinoin (13-cis-retinoic acid) 
dabar bandomas —tiriamas vei
do spuogus gydant. Iki šiol jau 
gautas pagerėjimas gydant sun
kios formos spuogus (pustular 
bei cystic acne). 

IŠVADA. Gydytojo žinioje bū
dami tvarkykime savo veido spuo
gus ir pažinkime šios negerovės 
tvarkymo sunicumus. Tada nekal
tinsime gydytoją dėl negerumų, 
vartojant įvairius vaistus. Mat, 

spuogų gydymas rišasi su neiš
vengiamu vaistų pašaliniu veiki
mu. Atsimmtina, kad kiekvieno 
jaunuolio veido spuogai indivi
dualiai tvarkytini. Visų pirma 
naudotinos paprasčiausios — ma
žiausiai negerumų sukeliančios 
priemonės. Toks morkų valgymas 
įvedant vitaminą A šalia žuvies 
taukų kapsulių, taip pat vitami
no A turinčių, naudotinas cin
kas. Jis šauna du kiškius iš kar
to: žaizdas (spuogus) tvarko ir 
sklerozei kelią pastoti kūnui tal
kina. Daugiau apie tai — kitą 
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MELDĖSI U2 
PERSEKIOJAMUS 

Didelis skaičius tikinčiųjų Pa 
ryžiu je dalyvavo pamaldose sta 
čiatikių Sv. Sergijaus bažnyčio
je. Pamaldų tikslas buvo — 
dvasiniai atsinaujinti ir melstis 
už tikėjimo išpažinėjus Sovietų 
Sąjungoje. Tas intencijas pa
siūlė žmogaus teisių gynėjas 
stačiatikių kunigas Dimitrijus 
Dudko, kuris sausio mėnesį bu
vo sovietų suimtas. Kun. Dud
ko bičiuliai iš Maskvos kreipėsi 

i viso pasaulio tikinčiuosius, pr» 
šydami, kad įvyktų maldos die
na už persekiojamą kunigą. 
Kun. Dudko, kuris yra 59 metų 
amžiaus, jau Stalino laikais bu
vo suimtas už tikėjimą ir 8 me
tus vargo priverčiamųjų darbų 
stovykloje. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAIUS 

m 
VINCAS BRJZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. «tth Street, Chicago, DL 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

Kiekvieną dieną praktikuokite Šitokią gimnastiką. Penktas pratimas. Pradi
ne padėtis. Stovėk kojas išskėtęs pečių platumoje, rankos sunertais piritais 
užpakalyje kaklo. Pratimas. Sulenk kūną j kairę pusę kiek gali daugiau ran
kas laikydamas už sprando. Sugrįžk j pradinę padėt Lenkis dešinėn pusėn. 
Pakartok pamažu, didindamas iki tuzino kartų. 

MUDINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI 

GERIAUSIAS VAISTAS 
TARAKONUS 

PRIEŠ 

KLAUSIMAS: Mielas Daktare, 
nesupykit ir pakartokit receptą 
jau čia paskelbtą, bet mano už
mirštą prieš tarakonus. Ir kiti už 
tai bus dėkingi. 

ATSAKYMAS: Sumaišyk vieną 
dalį smulkaus cukraus su trimis 
dalimis, sakysim puodeliais, bo
ro rūgšties miltelių pavidale (bo-
ric acid). Išbarstyk visas vieto
ves ir ilgesnį laiką nenuvalyk. 
Pakartotinai barstyk, kai susicuk-
ruoja. Už tai nesušlapink išbars
tytų vietų. Nėra geresnio ir pa-
rarikesnio vaisto prieš tuos nenau
dėlius. Taip patirtis tvirtina. 

obuoliai, 6—8 gvazdikėliai, 3 lau
ro lapeliai, trečdalis puoduko aly
vos. 

Darbas: Silkes pamerkti, išva
lyti vidurius, išimti kaulus, nu
lupti, jei stora oda, supiaustyti 
nedideliais gabaliukais. Obuolius 
supiaustyti plonom riekelėm ar
ba stambiai sutarkuoti, prieš tai 
juos nuplovus nulupus ir pasa
linus sėklalizdžius. Jei be chemiš
ku priedų, lupti nereikia. 

I stiklus dėti silkių, prieskonių 
ir obuolių sluoksnius. Baigus, už
pilti alyva, leisti jai gerai susi
gerti, užsukti dangtelį ir laikyti 
šaldytuve iki naudojimo. Isiskonė-
jimas trunka apie 2—3 dienas. 

Naudojamos užkandžiams ar 
Kūčių laike prie kitų daržovinių 
priedų. 

Paruošė Adelė Duoblienė 

Amerfltyn fizikai rimtai studijuoja, kuriuo būdu būtų galima gaut; daugiau saulės energijos, čia matome 
saules energijos tyrinėjimo bokštą ir kitus jrengimus Albuaueroue, Naujoje Meksikoje 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 
Silkes su obuoliais 

Produktai: 2 silkės, 3 didesni 
„Jonathan"ar panašaus skonio 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda Jau S9 metua tar
nauja New Jersey, N»w Tork Ir Con-
nectieut lietuviams * 
Ka« SeStadipn; nuo * iki 5 vai. po
piet U WEVD Stoties New Tork© 
1330 kll . AM Ir nuo 7 iki g Tai 
vak. 97.9 meg, FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
2S4 Sonlrt Drive 

W&tcbTng, N. J, 0706t 
TEL. - 75J-SO- (3M) 

IIIIIIUIMfUlliUIHilHIIIHII 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensu J6r» 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 

Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi Kaina su 
persiuntimu $ 8 3 5 . 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 et valstijos mokesčio. 

Užmkymas shjsli: 

DRAUGAS, 4545 W.63rdSt. 
Chicago, TL 60629 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. irpenkt 10-4: šeštad. 10-3val. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė AkiŲ ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8 2220 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kerlzie Ave. Crucago 
WA 5 2670 arba 489-444* 

DR. R. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

4762112 
Vai pagal susttar;mą Pirm , antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai. Sestad. 10 iki L vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vaL vali. išskyrų? 
treč. SesT 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 ~~~ 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. Ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE, 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso ML RE 71168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą: 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) •>•* 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta Trec. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR • ?• 

PR0STAT0 CHIRURGIJA n 
2656 W. 63rd Street 
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Naujas vadovas 

AR BUS NAUJA POLITIKA 
Po nepasisekusio antpuolio 

Irane ir po visos atsakomybės 
apsiėmimo iš prezidento ir 
gynybos sekretoriaus pusės 
atsistatydino valstybės sekre
torius Cyrus Vance. Tai nėra 
nei naujas įvykis, nei didelis 
politikos krypties pasikeiti
mas. Valstybės sekretoriaus 
ar kitose valstybėse užsienio 
reikalų ministerio atsistady-
nimas reiškia politikos su už
sieniu pasikeitimą, bet kartu ir 
vidaus persitvarkymą. Šiuo 
atveju negali būti didesnių 
pasikeitimų, nes kabinetui 
vadovauja pats prezidentas, o 
užsienio reikalų sekretorius tik 
vykdo prezidento valią ar jo 
patarėjų nuotaikas. Dėlto' 
Amerikoje negalima laukti 
didelių naujumų, o tik gal 
griežtesnės politikos su Sovie
tų Rusija ir kitomis jos įtakoje 
esančiomis valstybėmis, su 
kuriomis iki šiol santykiai 
buvo palaikomi didelėmis nuo
laidomis. 

Nauju valstybės sekreto
riumi pakviestas ir senato 

, greitai patvirtintas senatorius 
f Edmund Muskie nėra neži

nomas asmuo politikoje ir 
visuomeninėje veikloje. J is 
buvo kandida tas į vice
prezidentus ir prezidentus. J is 
buvo ilgametis Maine vals
tijos senatorius, pažįstąs val
džios ėjimus ir turįs politinį 
nusistatymą. J i s yra ir aiškus 
antikomunistas. 

Naujojo valstybės sekreto
riaus politinis veidas yra gana 
ryškus. Bet ir iš jo negalima 
laukti radikalių politinės kryp
ties pakeitimų. Viena, tai yra 
rinkiminiai metai, kai prezi
dento J. Carterio kadencija 
jau baigiasi. Antra, ta pati 
vyriausybė savo kelio taip 
staigiai nepakeis, kai jai vado-
vairja tas pats prezidentas ir jį 
kontroliuoja tas pats kong
resas. Dėlto į šio meto politiką 
reikia žvelgti ne tiek iš vir
šūnių mažo pasikeitimo, kiek 
iš tarptautinių santykių rai
dos. O tarptautinė politika 
nėra vienos Amerikos reika
las. J i priklauso ir nuo santy
kių su kitomis valstybėmis, 
nuo komunistinių bei islamo 
kraštų politikos susiklostymo. 

Amerikos tarptautinė poli
tika priklauso nuo santykių su, 
priešu, nuo santykių su drau
gais ir sąjungininkais ir nuo 
valstybinių bei tautinių inte
resų. Į šiuos interesus reikia 
įrikiuoti ekonominę krizę, 
infliacijos slogutį, nedarbo 
klausimus ir iš to kylantį dau
gumos nepasitenkinimą. Ar 
naujas valstybės sekretorius 
sugebės pakeisti Amerikos 
tarptautinę politiką, kad jos 
pakeitimus jaustų piliečiai ir 
vidaus gyvenime, tai klau
simas, kurio sprendimas gali 
būti tik ilgų pastangų ir su
telktų jėgų išdava. 
. Tokiomis akimis žvelgia į 
naująjį sekretorių Amerikos 
sąjungininkai Europoje, kaip 
Vokietija, Prancūzija ar Itali
ja. Bet su labai priešišku nusi
teikimu jo paskyrimą sutinka 
komunistiniai kraštai. Jie jau 
dabar įžvelgia jame kietą 
riešutą, kurio lengvai nesu-
spaus. Dar svarbiau — jie 
nežino, kuria kryptimi jis 
pasuks Amerikos tarptauti
nius užmojus. Toks komunis
tų priešiškumas ir rodo, kad 
pasirinkimas nebuvo blogas ir 
kad kai kurių sąjungininkų 
pasitikėjimas stiprėja Ame
rikos politikos ir nuotaikų 
pastovumu. 

Žinoma, tai dar tėra tik 
sąjungininkų ir priešų spė
jimai. Bet tie spėjimai bent 

sąjungininkams duoda dau
giau vilčių sukurti bendrą 
kelią, siekti ateities pasto
vumo ir užkirsti tolimesnį 
komunistų veržlumą, plečiant 
savo imperialistinę valdžią 
naujomis teritorijomis. Vykdy
mas vėl priklauso daugiau nuo 
paties prezidento ir to san-
būrio, kuris jam paruošia pla
nus, negu tik nuo valstybės 
naujojo sekretoriaus, kuris 
trumpu laiku turės prasiskinti 
savo veiklai naujus kelius. 

Painiavų šiuo metu yra dau
giau negu eilinis pilietis žino 
ir negu jam paskelbiama. 
Ol impiada Maskvoje yra 
vienas tų klausimų, kurių tau
tos dalis nenori girdėti. Pašo
nėje iškyla Europos baimė 
padaryti griežtus sprendimus 
ne tik olimpiados boikoto, bet 
ir prekybos, pramonės, kul
tūrinių mainų su Maskva ir 
jos satelitais požiūriu. O tai 
yra svarbu ne tik Amerikos 
busimos tarptautinės poli
tikos tolimesnei eigai, bet ir 
t a rpva l s tyb in i ams santy
kiams, kuriuos E. Muskie 
turės lyginti ar kurių turės 
atsisakyti. 

Mums įdomu, kad naujasis 
valstybės sekretorius pažįsta 
lietuvius ir lietuviai pažįsta jį. 
J i s yra veiklus lenkų kilmės 
amerikietis, bet gerai susi
pažinęs ir su etniniu judėjimu 
bei pastarojo meto etninių 
grupių atgimimu. Bet ir šiuo 
atveju nereikia laukti naujų 
žingsnių politikoje, nes tauti
nių grupių tarpe yra ne tik 
pavergtų tautų atstovų — jų 
tarpe yra ir stipriai veikiančių 
laisvųjų kraštų, galinčių savo 
senolių kraštus lengvai lanky
ti, iš savo tautų paveldėta kul
tūra lengvai naudotis tautinių 
grupių. Ne visos tautinės gru
pės rodo didelį palankumą 
pavergtosioms tautoms, nes 
joms nėra pakankamai su
prantami tų kraštų reikalai. 

Naujasis sekretorius Ed
mund Muskie greičiau yra 
palikuonis tų, kurie jau pamir
šo savo tėvynės buvusią vergi
ją ir nepakankamai gilinasi į 
dabartinę jos politinę būklę. 
Bet viena yra aišku, kad jis su
pranta komunizmo kėslus, jo 
veržlumą imperialistinėmis 
užmačiomis ir jo norą valdyti 
pasaulį. Tai jo ypatybė, į kurią 
įžvalgiau tur i pažiūrėti 
pavergtosios tautos, kad bent 
viešumoje jos neliktų nura
šytų tautų eilėse, o dar vis 
būtų tarptautiniame forume 
minimos, kaip egzistuojančios 
ir laisvės trokštančios tautos. 
Iš jo galima tikėtis, kad tokių 
klaidų, kaip kadaise, Helsin
kio aktui besiruošiant ar Belg
rado konferencijos pokal
biuose, nebus daroma komu
nistams vedant propagandą, 
laisviesiems tik ginantis. 

Vis dėlto į šio meto Ame
rikos politinius pasikeitimus 
reikia žvelgti su visu rimtumu 
ir jų galimoms išdavoms tin
kamai ruoštis. Prieš bet kokį 
tarptautinį susibūrimą, ypač, 
jei įvyktų konferencija Mad
ride, reikia būti pasiruošu
siems ne tik pavergtųjų tautų 
atstovams paskirai, bet ir kar
tu visoms jaučiant atsakingu
mą už žmonijos, už Amerikos 
ir pavergtų tautų laisvę. Tai 
reikia parodyti ir naujajam 
šios valstybės, kurioje už lais
vę kovojama, užsienio reikalų 
vadovui ir politikos formuo
tojui kiekvienu metu, kai tik 
leis sąlygos, kai tik bus 
galima iš naujo lietuvių ir 
Lietuvos vardą viešumoje kel 
ti. Tai greitai pamatysime ir 
mes patys. p S. 

MOKSLININKAI IR SACHAROVAS 
Nepaprastas žydu. mokslininkų suvažiavimas Maskvoje 

Didėjantis disidentų perse-
liojimas Sovietų Sąjungoje, 
ypač žydų, norinčių išvykti į 
Izraelį, karo grėsmė Arti
muose Rytuose, Europos 
komun i s tų n e k l u s n u m a s 
Kremliui, sporto olimpiados 
boikotas, Afganistano inva
zija ir kiti politiniai įvykiai 
sudarė palankias sąlygas 
sušaukti tarptautinį žydų 
mokslininkų suvažiavimą 
Maskvoje. Suvažiavimui 
iniciatyvos ėmėsi disidentas 
Viktor Brailovski, pasižymėjęs 
kompiuterių, žmogaus sme
genų ir nervų specialistas 
drauge su savo žmona mate
matikos dėstytoja. 

Suvažiavimas be leidimo 
S o v i e t ų S ą j u n g o s 

vyriausybė suvažiavimui 
leidimo nedavė, bet jie, nežiū
rėdami gresiančio pavojaus, 
vis dėlto pakvietimus išsiun
tinėjo Vak. Europos, Ameri
kos ir vietiniams moksli
ninkams, kurie buvo netekę 
savo darbų dėl vizų paprašy-
mo išvykti į Izraelį. Į jų kvie
timą atsiliepė 22 moksli
ninkai iš Vak. Europos, šeši 
amerikiečiai ir 18 vietinių. 
Dviems amerikiečiams nebu
vo duotos vizos įvažiuoti į 
Sovietų Sąjungą, būtent Alan 
Nixonui, buvusiam American 
Chemical Society prezidentui 
ir John McCarthy, kompiu
terių profesoriui Stanford uni
versitete, Calif. Kiti, sužinoję, 
kad vizos neduodamos, įsira
šė į turistines grupes ir kaip 
paprasti tutistai nuvyko į 
Maskvą. 

Grįžęs iš suvažiavimo S. 
Lange, fizikas Cornegie-
Mellon universitete, pasi
dalino įspūdžiais Maskvoje su 
San Francisco „Chronicle". 
Suvažiavime dalyvavo 40 
mokslininkų, kurie susirinko 
V. Brailovski bute, turinčiame 
10—18 pėdų dydį, Maskvoje. 
V. Brailovski jau senokai 
persekiojamas ir netekęs dar
bo dėl paprašymo vizos išvyk
ti į Izraelį ir dabar aktyviai 
reiškiasi disidentų sąjūdyje. 
Todėl su didžiausiu atsar
gumu laukė, kad kurią dieną 
jo bute bus daroma krata ir iš 
tikrųjų prieš pat suvažiavimui 
įvykstant pora milicininkų ir 
septyni KGB agentai pasirodė 
prie durų. 

Vienas iš milicininkų pasi
beldęs šūktelėjo, kad atnešęs 
skubią telegramą. Brailovski 
žmonai pravėrus duris ir 
pastebėjus uniformuotą mili
cininką, ji staigiai jas už
trenkė, bet agentai jas išlaužė 
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ir tuojau areštavo Brailovskį. 
Bute padarė smulkią kratą, 
viską išversdami, bet nieko 
įtartino neradę, tik pasiėmė 
paruoštą tarptautinės moksli
ninkų konferencijos ir pasau
linės kolektyvizmo nuotaikos 
rašinį. Po šešių valandų tar
dymo KGB įstaigoje Brai
lovski buvo paleistas, įspė-
jant, kad jis neužsiimtų 
priešsovietine propaganda ir 
nedalyvautų mokslininkų 
konferencijoje. Brailovski 
paklausus, ka ip jis gali 
išvengti nedalyvavęs suva
žiavime, jeigu jis vyksta jo 
bute ir jis būtų sutrukdytas, 
kokį įspūdį susidarytų užsie
niečiai mokslininkai apie 
Sovietų Sąjungą ir jos piliečių 
teises. KGB į jo klausimą 
nieko neatsakė, bet ir suva
žiavimas oficialiai nebuvo 
trukdomas, nežiūrint gatvėje 
pasirodžiusių seklių. 

Suvažiavimo nuota ikos 
Šeimininkas atidarydamas 

suvažiavimą, nors veng
damas politikos, bet vis dėlto 
neišvengė nepadėkojęs suva
žiavusiems mokslininkams už 
jų moralinę ir materialinę 
pagalbą, -be kurios žydai 
mokslininkai ir kiti disidentai 
nebūtų galėję išsilaikyti ir 
išgyventi ilgus persekiojimo 
metus, neturėdami darbo ir 
pajamų pragyvenimui. Susi
darius nejaukiai nuotaikai, 
Brailovski sugebėdavo ją 
praskaidrinti humoru, tariant, 
kad Kremlius turėtų būti 
dėkingas disidentams už jų 
sugebėjimą išlaikyti gerus 
santykius su Amerika ir ki
tais kraštais, nežiūrint Afga
nistano ir kitų politinių 
įvykių. 

S. Lange apgailestavo, kad 
suvažiavime negalėjo daly-

Lietuvos okupantų kalinamas Mečislovas Jurevičius. Už dalyvavimą 
laisvės kovose 1950 metais jis buvo nuteistas 25 metams. 1956 m. 
amnestuotas, dirbo Šiauliuose, bet prieš 5 metus buvo iš darbo 
atleistas. Š.m. vasario mėn. pradžioje jis buvo suimtas Šiaulių 
autobusų stotyje. Kratos metu jo bute ras ta Helsinkio grupės doku
mentų. Prokuroras apkaltino M. Jurevičių religinės tikinčiųjų eisenos 
organizavimu. 

vauti Sacharovas ir kiti pasi
žymėję mokslininkai. Sacha
rovui atstovavo jo žmona 
Yelena Bonner, kuri gyvena 
net dvejose vietose: Maskvoje 
ir Gorky. Ji atvežė vyro 
paruoštus teoretinius išve
džiojimus apie universą, 
pakviesdama visus dalyvius į 
savo butą Maskvoje užkan-
džiams. Jų metu plačiai papa
sakojo apie Sacharovo gyve
nimą Gorkio mieste, į kurį 
įvažiavimas užsieniečiams 
draudžiamas, pažymėdama, 
kad prie buto visada stovi 
saugumietis, labai nedrau
giškai nusiteikęs, dažnai 
neįleisdamas lankytojų ir juos 
išplūsdamas. bet koks susiži
nojimas su užsieniu Sacha
rovui trukdomas, laiškai kont
roliuojami, net trukdomas 
radijo klausymas. Jeigu no
rima išklausyti užsienio žinių, 
tenka keliauti su rankiniu 
radijo aparatu į parką ir jj po 
skvernu paslėpus klausytis. 
Taip pat laisvas judėjimas 
Gorkio mieste yra suvaržytas, 
pvz., vieną kartą nuklydus į 
užmiesčio miškelį, tuojau pasi
rodė malūnsparnis ir žemu 
skridimu davė ženklą grįžti 
atgal. 

Vietinis laikraštis dažnai 
įdeda skaitytojų laiškus, kurie 
piktai puola Sacharovą dėl 
kovos už žmogaus teises. 
Lankytojų išskyrus KGB 
atsiunčiamus iš Maskvos fizi
kos instituto, kuriame anks
čiau Sacharovas dirbo, dažnai 
pasirodo su įvairiais klausi
mais, teiraujantis jo nuomo
nės vienu ar kitu reikalu. Arti
mam jo draugui V. Ginzburgui 
neduodamas leidimas jį aplan
kyti. Aplankius senutei moti
nai, Sacharovui jos nebuvo 
leista palydėti net į geležinke
lio stotį. 

Sacharovo likimas 
Andrėj Sacharov gimęs 1921 

m. rusų inteligentų šeimoje. 
Baigęs fizikos mokslus jau 
1940—50 m. dirbo Sovietų 
mokslo akademijoje, teturėda
mas tik 32 m. amžiaus. Chruš
čiovas, įvertindamas Sacha
rovą, kuris išrado hidrogeninę 
bombą, yra pažymėjęs, kad 
Sacharovas yra Sovietų moks
lininkų kristalas. 1975 m. jam 
buvo paskirta už mokslinius 
atradimus Nobelio premija, 
bet jis jos asmeniškai nega
lėjo atsiimti, nes KGB jo neiš
leido iš Maskvos už kriti
kavimą komunistinio režimo 
ir dėl kovos už žmogaus tei
ses. Šią kovą jis pradėjo 1966 
m. nuteisus disidentą Sinevs-

kį ir kt., parašydamas L. 
Brežnevui protesto laišką. 

1968 m. Sacharovas parašė 
knygą „Progresas, pakanta ir 
intelektualinė laisvė". Uždrau
dus cenzūrai knygą išleisti vie
šai, ji buvo išleista pogrin
dyje, tuo pačiu metu, kai 
Sovietų Sąjunga užpuolė 
Čekoslovakiją. Už tai Sacha
rovas pateko nemalonėn ir 
buvo pašalintas iš mokslo 
akademijos ir nuo visų slaptų 
mokslinių tyrinėjimų, patek
damas į KGB persekiojamų 
asmenų sąrašą. Nežiūrint 
patirtų sunkumų, Sacharovas 
dar labiau sutiprino kovą dėl 
žmogaus teisių, stebėdamas 
teismuose, kaip nekalti asme
nys nute is iami nepake
liamomis bausmėmis. \ teis
mus ji galėdavo patekti dėl 
savo mokslinio populiarumo, 
kol buvo 1980 m. dėl Afga
nistano invazijos ir jos kriti
kos ištremtas į Gorkį. 

Jo žmona susirinkusiems 
moksl ininkams perskai tė 
ištrauką iš Sacharovo rašto, 
gaunant Nobelio premiją. 
„Prieš trisdešimt metų mūsų 
kraštas ir pusė Europos buvo 
griuvėsių krūva. Milijonai 
žmonių išgyveno neapsakomą 
sielvartą, kuris giliai įsmigo į 
jų širdis, apgailestaujant arti
muosius žuvusius II pasau
liniame kare. Šio karo siau
bas tebesitęsia ir šiandien, 
palikęs abstrakčią neapy
kantos idėją žmonių širdyse ir 
jausmuose degantį kerštą. 
Kad nugalėjus šį nekalto krau
jo praliejimo jausmą, mes visi 
turime stengtis dirbti taikai, 
grąžinti asmenims ir tautoms 
piktos valios asmenų sutryp
tas teises, siekti nuoširdaus 
tarptautinio bendradarbia
vimo. 

Suteikiant asmeniui aukš
čiausią pripažinimą, kuris 
kovoja dėl politinių ir civi
linių teisių, yra pripažinimas 
tų principų, kuriais turėtų 
remtis visų žmonių gyve
nimas. Šimtams man žinomų 
ir tūkstančiams nežinomų, 
kurie jau apmokėjo už šiuos 
principus kraujo auka arba 
neteko laisvės, darbo, kenčia 
persekiojimus ar yra ištremti, 
premija tesuteikia stiprybės ir 
primena garbingą pasiauko
jimą". 

Žodžių p a s i s k i r s t y m a s 

Astronautas Kol inzas vieno po
kalbio prie stalo metu prisiminė, 
kad vyrai per pa rą vidutiniškai 
pasako 25,000 žodžių, o moterys 
30,000. 

„Bet kvai l iausia yra tai, — pri
dūrė jis, — kad vakare , kai grįžtu 
namo, mano 25,000 žodžių jau 
būna išsakyti , o m a n o žmona savo 
30,000 tik pradeda". 

A p s k a i č i u o t a , k a d p e r 
pastaruosius 4 tūkstančius metų 
nuo žemės drebėjimų žuvo ne ma
žiau kaip 15 mil. žmonių. 

Kiekvieną valandą įvyksta 
vidutiniškai 10 žemės drebėjimų, 
o per metus daugiau kaip 100 
tūkstančių. 

* * * 

Sunkiausia moteris buvo negrė 
Flora Maja Džekson iš Missisipės 
valstijos. J i išgyveno 36 metus ir 
svė rė 381 k i l o g r a m ą . Kaip 
sunkiaus ia pasaulio moteris ji 
pasirodydavo cirko arenoje. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. Konstanci ja Paprocka iė - Šimai t ienė 

Mėlynoj bedugnėj 

— Sesute, atneškit jam vaistų. — pasakė dr. 
Petrou. — Vargšas nenurims, kol jų negaus. 

— Kitas mūsų vizitas bus pas profesorių - genijų, 
— pranešė dr. Petrou. 

— Kodėl jūs jį taip vadinat? — paklausiau ją. 
— Jis tikrai buvo laikomas labai gabiu 

profesorium, bet kai panoro pasidaryti genijum, 
atsidūrė pas mus. Mes turim su juo labai atsargiai 
kalbėti ir jam pataikauti, nes kitaip negalėsim už
megzti su juo kontakto. Sėkmingas psichinio ligonio 
gydymas pareina ne tiek nuo vaistų, kiek nuo gerų 
gydytojo — ligonio santykių užmezgimo, — paaiški
no dr. Petrou. 

— Kokią mokslo šaką jis yra baigęs? — 
paklausiau. 

— Matematikos fakultetą. Ir gana ilgai 
profesoriavo viename universitete New Yorke. 
Universitete jis buvo laikomas vienu geriausių 
profesorių ir ypatingų gabumų žmogum. Tačiau 
prieš kelerius metus jis pradėjo sakyti, kad Ei: V 

teino relatyvumo teorija yra klaidinga. Ir trumpu lai
ku jis galėsiąs tai matematiškai įrodyti. Kadangi jis 
visus stebino savo gabumais, todėl niekas nedrįso 
net suabejoti. Draugai šimtu procentu patikėjo. 
Profesoriaus užsibrėžtą darbą jie rėmė aukomis ir 
skolindami pinigus. Šeima irgi jam pritarė. Bet kai 
po kelerių darbo metų jis vis dar negalėjo paneigti 
Einšteino teorijos, skolininkai pradėjo reikalauti 
grąžinti jiems pinigus, o jis jų neturėjo. Byla atsidūrė 
teisme. Tada tik paaiškėjo, kad jis yra ligonis. Ir 
atsirado pas mus. Ligoninėj jis tęsia savo darbą 
toliau. Šiaip jis yra mandagus, ramus, niekam 
netrukdo, bet ir pats nemėgsta būti trukdomas. 
Daktare, netrukus jūs galėsite jj pamatyti ir paban
dyti užmegzti su juo kalbą. Žinoma, jei jis suras jums 
laiko. — priminė dr. Petrou. 

— Profesorius dažnai neturi laiko net pavalgyti. 
Turiu su juo bėdos, — prašneko gailestingoji sesutė. 
— Tačiau jis labai mėgsta kavą ir nuo jos niekada 
neatsisako. Pasiūlykit jam kavos. Jis tikrai neat
sisakys. Tada, gal būt, galėsite užmegzti ir pokalbį 
su juo. 

— Gera idėja. Ačiū. Bandysiu, — atsakiau 
gailestingai sesutei. 

Sanitaras atidarė duris ir mus įleido į erdvią 
palatą. \ akis krito daugybė visokių knygų, 
laikraščių, žurnalų... Jų milžiniškos krūvos gulėjo ir 
ant grindų. Už jų, kaip už Berlyno sienos, visas 
palinkęs ant spaudos sėdėjo ligonis. Jis kažką rašė ir 
buvo taip įsitraukęs i savo darbą, kad net negirdėjo, 
kai mes įėjom. — Labas rytas, pone profesoriau! 
— pasveikinau jį. 

Ligonis krūptelėjo. Ir ne tik nieko neatsakė, bet 
net neatsisuko. 

— Labas rytas, pone profesoriau. Kai jūs šian
dien jaučiatės? — bandžiau jį užkalbinti. 

Jis ir vėl nieko neatsakė. Nesidairė ir mumis net 
ėjo. Kelis akimirksnius, panarinęs galvą. , 

sėdėjo lyg sustingęs, suakmenėjęs. Po kokios 
minutės apsidairė. Atsisuko į mus. Ištiesęs savo ilgą 
gyslotą kaklą "labas" tyliai iškošė pro dantis. Ir vėl 
įknibo rašyti. 

Pažvelgiau j ligonį ir pagalvojau, — gaila, labai 
gaila, kad šis žmogus tiek sveikatos ir energijos 
eikvoja betiksliam darbui. Vargšas yra tiek 
užsiėmęs, kad neranda laiko net pavalgyti. Susirū
pinęs, užsimąstęs, išvargęs, jis atrodė daug vyrenis, 
nors ėjo tik šešiasdešimt antruosius savo amžiaus 
metus. Sulysęs kūnas. Įdubę žandai. Ilgoka, smaila 
nosis jo sulysusiame veide atrodė dar ilgesnė. Ant 
praplikusios galvos buvo likę tik keli balti plaukai. Iš 
nudribusių tankių, žilų antakių žvelgė nublukusios 
melsvos akys. Jo bespalvės lūpos protarpiais virpėjo, 
lyg jis tylomis kalbėtų. Ligonio mintys buvo sukaup
tos tik į vieną vienintelį tašką — formulių rašymą. 

— Pone profesoriau, gal norėtumėt išgerti 
puoduką kavos? Šio skyriaus gailestingoji 
išverda puikiausią kavą, — prakalbinau jį. 

— Labai mėgstu kavą. Mielai išgersiu 
atsakė. 

— Ar mėgstat su grietinėle, cukrum? 
— Prašau juodos ir be cukraus. 
Ligonis, vėl užsimąstęs, tylėdamas 

Gailestingoji sesutė sugrįžo su kvepiančia, 
jančia kava. Ir padėjo prie jo. Ligonis padėkojo. 
Išgėręs kelis gurkšnius, pastatė ją ant naktinio 
staliuko. Atsigręžęs į mus tarė: 

— Noriu, kad mano laikas nenueitų veltui. Turiu 
darbų be galo. Su savo teorija artėju jau prie 
pabaigos. Matematiškai baigiu įrodyti, kad tiesa yra 
mano pusėj. O Einšteinas klydo ir smarkiai klydo. 
Sugriaunu jo nevykusią teoriją iš pat pamatų. Jūs 
visi stebėsitės. Ir koks man bus džiaugsmas, kai 
užbaigsiu tai, ko taip ilgai ieškojau! 

(Bus daugiau1, 

sesutė 

— Jis 

rašė. 
garuo-



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. gegužės mėn. 13 d, 

ORO TARŠOS PROBLEMOS 
Miestų oro užteršimas kelia susirūpinimą 

JONAS MIŠKINIS 
Mokslininkų nustatyta, kad 

pasauly didesniuose miestuose 
oro užteršimo įtaka kelia rimty 
susirūpinimu. 

Labai smarkiai orą teršia au
totransportas, šiuo metu žemėje 
Juda virš 950 milijonų automaši
nų, kurios į žemutinius oro sluoks
nius kasmet išmeta apie 200 mi
lijonu tonų anglies monoksido, 
40 mln tonų angliavandenilių 
ir 20 mln. tonų azoto. Auto
transporto išmetamosiose dujose 
yra ir kancerogeninių medžiagų. 
Ypač žalinga, kad autotranspor
to išmetamosios dujos patenka, į 
orą betarpiškai žmogaus kvėpuo
jamoje aplinkoje. 

Dideliuose miestuose oras taip 
pat yra teršiamas aerodromų, ge
ležinkelio stočių, lėktuvų bei gar
vežių išmetamosiomis dujomis. 
Be to, daug kur vienas iš seniau
siu — tai iš daugybės krosnių, 
elektrinių, katilinių, fabrikų bei 
gamyklų kaminų kylantys dū
mai. Degant kurui, į orą išme
tami degimo produktai, kurių 
dauguma yra kenksmingi, pvz., 
kaip sieros dioksidas su maža da
limi sieros trioksido, azoto oksi
dai, angliavandeniniai, suodžiai. 

Ypač smarkiai teršia aplinkos 
orą įvairios pramonės įmonės: 
chemijos, metalurgijos, naftos per 
dirbimo bei kitos. Pasak žinovų, 
technologijos procesų metu, pri
klausomai nuo įmonės specifi
kos, į orą patenka įvairių kenks
mingų medžiagų, iš jų pažymėti 

Oro užterštumas kelia nema
ža rūpesčių miestų gyventojams. 
Juk dulkės ir suodžiai prasiskver
bia | gyvenamąsias patalpas ir 
jas užteršia. Nuosėdomis ant lan
gų stiklų, mažina patalpų apšvie
timą. Floro junginiai net išėda 
stiklą: jis tampa matinis ir nepra
leidžia saulės spindulių. Žmonės, 
gyvenantys arti didelių gamyklų, 
neturi galimybės džiovinti balti
nių lauke, sistematingai vėdinti 

patalpų. s 

Teršiančios orą medžiagos ken
kia ir augalams bei gyvūnams: 
arti pramonės įmonių esančiu'>se 
miškuose būna daug išdžiūvusių 
medžių, mažiau bičių ir žvėreliu. 

Oro užterštumas daro ir mate
rialinių nuostolių Dėl oro dul-
kėtumo sunaudojama daugiau 
elektros energijos patalpų bei gat
vių apšvietimui. įvairios ore esan
čios medžiagos gadina statybines 
medžiagas, audinius, gumą, da
žus, pagreitina koroziją ir kt 

Kai kuriose šalyse nuostolius 
dėl atmosferos užteršimo bando
ma išaiškinti skaitant pinigi
niais vienetais. Mokslininkų ir 
ekonomistų apskaičiavimais, JAV 

(Nukelta į 5 pusi.) 

$0.50 
$1.00 

$0.25 

$1.50 

K N Y G Ų I Š P A R D A V I M A S 
& M. BALANDŽIO I — GEGUŽES 15 IMTINAI 

Pasirinkdami knygas naudokite iį paskutini sąrašą. 
Kaip iŠ sąrašo matysite, kai kurių knygų kainos sumažintos 50% 

Draugas yra perėmęs visos eilės kitu leidyklų Išleistas knygas tr da
bar yra reta proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti savo knygyną. 

PAPIGINTAS KNYGAS GALIMA PASIIMTI "DRAUGE" ARBA 
UŽSAKYTI PASTŲ, KARTU PRISIUNCIANT IR PINIGUS UŽ 
JAS. 

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

Knygų išpardavimo proga prašome pirkėją, ui kiekvieną perkamą 
knygą, kuri bus siunčiama paštu, pridėti 25 centus JAV-bėse (35 centus 
ui kiekvieną knygą Kanadai) persiuntimo išlaidoms apmokėti. 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 5% mokesčiams. 

T I K Y B I N I A I R A Š T A I 
Buvo Dabar 

AMŽINAS GYVENIMAS. Psichologinė studija, Kun. J. 
Danielius, 68 psl., 1958 $2.00 $1.00 

AMŽINOJI AUKA. Mišios ir jų esmė. Kun. J. Pikturna, 
200 psl., 1954 $2.00 $1.00 

AUŠROS VARTAT Knn J Prunskis. 1.949 m. Minkšti 
viršeliai, 40 pusi. $0.40 $0.25 

ni floro junginiai, azoto oksidai į BAŽNYČIA IR PASAULIS, Ant. Maceina. Bažnytinio gy-
ir daugelis kitų. i venimo kaita po II Vatikano Susirinkimo, 157 pusL.. $2.00 $1.00 

DIDŽIOJI PADĖJĖJA, Dr. A. Maceina. Svč. Mergelės Ma-

MOTTNA GAILESTINGOJI Kun. dr 
Knygoje yra 31 skyrius, pritaikytas kiekvienai ffe> 
goŠSs mėnesio dienai Pabaigoje yra Svč. Mergelis 
Marijos Litanija ir kitos reikalingos maldo*. Liet 
Knygos Klubo leidinys, 1957 m., 117 pusi. $1.30 $0:50 

MOTINA IR MOKYTOJA. Sv. Tėvas Jonss XXIII En
ciklika ("Mater et Magistrą"), gį enciklika apie so
cialinio klausimo pažangą krikščioniško mokslo švie-
«o1e. L K. Klubo leidinys 1962 m. 114 pusi $1.50 

NEGESINKIME AUKURŲ, Vysk. V. Brizgys $3.00 
PASISEKIMO PASLAPTYS. Dora. J. B. Chautard, O. C. R. 

Knvsrelė turi dar ir antrą pavadinimą — Melskis ir 
apaštalauk $0.50 

PAŽVELKIME J MARIJA. Prel. Dr. F. Bartkus, Lietuvių 
Saleziečiu leidinvs Roma. 1954 m. 260 pusL. kie
tais viršeliais-Kaina $3.00 

POPIEŽIAUS ENCIKLIKOS. 1949 metais, Luz leidinys. 
63? pusi. Minkštais viršeliais • • $3.50 $1.50 
Kietais viršeliais $4.00 $2.00 

PRISIKĖLIMO ŽMONES. Religinio turinio apmąstymai 
Kazimieras Barauskas. Lietuviškos Knygos Klubas, 
1974 m., 223 psl $4.00 $L00 

PSALMYNAS — PSALMIŲ KNYGA Arkiv. J. Skvirec
kas. 1949 m. Lux leidinys. 224 pusi. Kietais virš $1.00 $0.50 

SAULES GIESME. Antanas Maceina. Šventasis Pran 
aiškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyveninio šauk-
*ys. Išleido prel Pr. M Juras. 1954 m 454 pusi. 
Kietais viršel ir aplanku Telesf Valiaus Laimėjęs 
1052 m. "Aidų" mokslo premija Kiet viri $5.00 $2.00 
Minkštais viršeliais. • • $3.00 $1.50 

SKELBK ŽODĮ. pamoksliukai sekmadieniais ir privalo
moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bartkus. Virieus 
dali. T. Valius. 150 pal • • $250 $1:00 

ŠILUVOS SV. MARIJOS KOPLYČIOS DEDIKACIJA. 20 p. $1.00 $0.50 
ŠVENTASIS AUGUSTINAS, Giovanni Papini. 1966 $3.00 $1.50 
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Kun. J. Matulaitis. 719 psl. . . $3.00 
SV. KAZIMIERO HIMNAS MARIJAI. (Eilėraščiai). Vertė 

A. Tyruolis. 31 psl. 1971. Brooklyn $1.00 
TĖVAS PIJUS. Kun. Dr. Viktoras PJmseHs, MIC. Ku

nigų Marijoną Seminarijos leidinys, 1955 m., 152 p. $2.00 
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. l i e t Knygos Klubo leVH-
nya 1957 m. 168 psL $1.50 

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

VYRAI KLYSTKELIUOS. Dr. J. Prunskis. Sis veika
las atskleidžia intymius istoriniu žmonių vidaus iš
gyvenimas, sielos kovas ir tikrąjį džiaugsmą, suradus 
evvenkno prasmę ir amžinųjų tiesų žavumą. L. K. 
Klubo leidinys 1962 m 307 pusi. . . . $3.00 

VYSK. PRANAS BRAZYS, monografija, 1969 $2.00 

$250 
$6.00 

$2.00 

$1.00 

$0.50 
$0.10 

$1.50 

$0.75 

$1.00 

$1.00 

$2.00 $50 

JUOZAS PAUTTENIUS, Ignas Aapeną Stadija apie 
ną ir Juozo Paatienians kūrybą. Lietuvių ir anglų 
kalbomis. Viri 20 J. PautJenisas pieitų paveikslų. 
Didelio formato. Teksto 87 pusi. L. Knygų Klubo 
leidinys, 1955 m. Kieti drobiniai viršeliai $5.00 

JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS, A Merkelis 510 pusi. . . $8.50 
KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE. Vysk. V. Brizgys. 

191 psl., 1977, Chicago $4.00 
KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus. Atsiminimai apie arki-

vysk. J. Matulaitį, P. Karevičių, J. Skvirecką ir vysk. 
P. Bučį . ._ $2.0*0 

KOMUNIZMO PAGRINDAI J. Venckus, S. J.. •Tauto" 
leidmvs Buenos Aires. Argentinoje. 1954 met. 152 
nnsl $1.00 

KOPERNIKAS IR GALTLTFJUS, A. M. 32 psL $0.15 
KOVOS METAT DEL SAVOSIOS SPAUDOS. Redagavo 

Kun. Vvt Bapdanavičius. MIC. Petras* Jonikas. Juo
zas Švaistas Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenės Chi-
eagos Anvsr. leidinys. Išleista talkininkaujant l i e t 
Knyeos Klubui. Autoriai: K J Avižonis, kun. V. J. 
Bagdanavičhis. MIC. prof. V. Biržiška. K. J. Čegins
kas. D Lipčiūt? Augienė. Dr. J. Matusas, Dr. J. 
Prunskis. J. Saneaila. Vvt. Sirvydas. Dr. V Sruogie
nė. Viršelis dail. Jono Pflipausko, 1959 m. 367 psl. . . $5.00 $2.00 

KTTTyTŪRTNES GELMES PASAKOSE V Basanavičius 
Tautosakinė ir teologinė studiia I d. 262 psl $3.00 $2.00 

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE. Vyt. Bagdanavičiua 
H knvga 357 pusi $5.00 $3.00 

fTHICAGOS UETUvTŲ METRAŠTIS. "Nemuno'* leidi
nys. Redagavo A. Vflainis Šidlauskas 244 psl $3.50 

UETUVOS ISTORIJA V. Daugirdaite- - Sruogienė-
406 pusi $6.00 

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininku pasisakymų rinld-
nvs Redasravn dr. Juozas Pnmskis Aplankas dail. 
Jono Pilipansko. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 
Chicaeo, 1958 m. 352 psl $3.50 

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA JAV. Red. Br. Kviklys. 64 psl., 
1976. Chicago ~ $1.00 

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS. Paroda 74. 82 psl., 1975, 
Chicago ~ $3.00 

LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ IŠEIVIJOJE PARODA 72. Red. 
A Kezys, S.J. 92 ppsl.. 1972, Chicago $3.00 

LIETUVOS MIŠKAI IR JŲ LIKIMAS. A. Rukuiža. 59 psL, 
1963, Chicago $1.00 

LIETUVOS POLICIJA. Red. A. Bagdonas^ 436 psl., 1974, 
Chicago $5.00 

LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS. V. Daugirdaitė-
Sruogienė. 261 psl., 1975, Brooklyn $6.50 

MANO PASAULĖŽIŪRA. Red. dr. J. Prunskis. 352 psL, 
1958, Chicago _ $3.50 

MAŽOJI LIETUVA. 1958 m. 327 psl $3.00 
METRAŠTIS 1950-1954. Red. T. dr. L. Andriekus OF.M, 

221 psl., 1949, Boston $200 

$2.00 

$450 

$1.00 
$0.50 

Poveikis žmogaus sveikatai 

Žmogui per parą reikia sunau
doti apie 1 kg maisto, 1,5 litro 
vandens ir... 12 kg oro. Taigi, 
labai svarbu, kad oras, kuriuo 
žmogus kvėpuoja, būtų švarus ir 
grynas. Deja, miestų, ypač pra
moninių, ore daug dulkių, suo
džių, kenksmingu dujų. Toks oras 
kenksmingas žmonių sveikatai. 
Mokslininkų apytikriais apskai
čiavimais, visame pasaulyje kas
met sudeginama virš 2 bilijonų 
tonu akmens anglies, apie 1 bili
joną tonų naftos ir kitokio ku
ro. I orą vien iš šiluminių elekt-
Hnių išleidžiama apie 120 milijo
nų tonų pelenų ir apie 60 tonų 
-ieros dioksido. 

Mokslininkų tyrėjų nustatyta, 
kad kiekviena kenksminga me

rijos būties ir veiklos apmastvmas. Tileido prel. Pr 
M- Juras, Putnam, Conn., 1958 m. 234 psl $3.00 $1.50 

DTEVAS IR ŽMOGUS. Prel. Dr. F Bartkus, kan. Dr. F 
Aleksa. Išleido Prel K Vssys Roma. 1953 m. Di 
delio formato, 518 psl $500 $3.00 

DORYBES, kun dr K A. Matulaitis MIC 1932 m. 
'TJraugo" spauda, 192 psl $1.00 $050 

ENCIKLIKA. Popiežiaus Leono XTTT Humsnum Genus. 
Apie masonus. Išvertė ir išleido K A. S. 1959 m $050 $0.25 

ESU KELEIVIS. Jonas Paskutinis Tremtinio religinės 
mintys, 85 psl $100 $0.25 

FATIMA m MES. Kun. J Kuzmickis. Kieti viršeliai tr 
aplankas. 1955 m.. 255 pusi. Pilnai supažindina skai
tytoją su Svenč. P. Marijos apsireiškimu Fatimoje $3.00 $2.00 

GYVO JT DVASIA. Kun dr J. Vaitkevičius Mąstymai 
kiekvienai metų dienai. I tomas. Kieti viri. 464 pusi $5.00 $2 00 

GYVOJI DVASIA. Kun. dr. J Vaitkevičius, n t Mas-
tvmai Gavėnios V velykiniam laikotarpiams. Kieti 
viršeliai, 543 pusi 15.00 $2.00 

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metu dienai. TU 
tomas. Velykinio laikotarpis Ori žolines, kun. dr. J. 
Vaitkevičius, MIC, 622 pusi - $5.00 $2.00 

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, TV 
tomas, nuo žoHnės iki Advento kun. dr. J Vaitke
vičius, MIC, 872 pusi. $5.00 

M a i d a k n y g i s 
Buvo Dabar 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Parengi Kun. Dr. P. Alek
sa. 253 psl- $1.00 $050 

DIDŽIOJI SAVAITE. lietuvių Kunigų Sąjunga 244 psl. $1,00 $0.50 
MIŠIŲ MALDOS. Lotynų ir Rytų Apeigomis. Paruošė . . 

Kun. K Matulaitis. 63 pal. $050 $0.35 
PAMALDŲ VADOVĖLIS 0.15 0.10 
TIKIU DIEVĄ Parengė kun. S t Yla. 700 psL 

odos imitacija $7.00 $2.50 
odos im. raudonais kraštais • • $6.00 $2.50 

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK Kun. K A Matulaitia 640 psl. 
paauksuotais kraštais $3.50 $2.00 
raudonais kraštais $3.00 $2.00 

S C E N O S V E I K A L A I 

džiaga ore savaip veikia žmogaus IŠGANYMO KELIAS. Filotėja. Kun. dr. K A. Matulaitis. 
organizmą. Dnlkės labiausiai 
kenkia kvėpavimo organams, 
ypač nukenčia bronchų epitelis. 
Ilgainiui galima susirgti bronchi
ne astma, plaučių emfizema, 
bronchitu bei viršutinių kvėpa
vimo taku kataru. Patekusios i 

340 psl. 1967 $3.50 
KĄ MES TIKIME. Kun. P. Celiešius. 195 pusi $4.00 
KELIAS J ALTORIAUS GARBE, J Vaišnora, MIC Dievo 

Tarno Ark. Jurgio Matulaičio Beatifikacijos bylos ap-
žvalga 32 psl $0.50 

KETURI GANYTOJAI. M. Vaitkus. 1960 m. 180 psl $2.00 
KRIKŠČIONYBE LIETUVOJE. Kun. dr. J. Gutauskas 

104 puslapiai $4.00 

$2.00 

$1.50 
$3.00 

$0.25 
$1.00 

$2.50 
«kh, dulkės gali sukelti uždegi- KRISTAUS KANČIA Pagal Dievo tarnaites Onos Kotry-

Buvo Dabar 
BAISUSIS BIRŽELIS. J. Naunrieetiikis. 3 dramos veikalai: 

"Baisuaia Birželis", "Varpinė" ir "Siaurės Pašvaistė*'. 
Immaculata Press, 1965 m., 238 psl. . ..„ _... $3.50 $2.00 

DIAGNOZE. A Kairys, 3-jų veiksmų komedija, 150 psl. $1.00 $0.75 
DU BROLIUKAI A. Kairys. 3-jų veiksmų pasaka. Amer. 

Lietuvių Vaiko Ugdymo Draugija. 1970 m: 78 pal. . . $250 $1.75 
CURRICULUM VTTAE, by A. Kairys, A Comical tragedy 

in two acts, 87 pages $250 $150 
"LAISVES MEDIS." A Kairys. 4 veiksmų (storinė drama. 

Nemuno leidinys, 1955 m. 120 psL $1.00 $.50 
PABUDIMAS. A Škėma. Drama. Terros leidinys. 1965 m., 

65 puslapiai $1.50 $1.00 
ŠILKINIS BATELS. Keturių dalių misterijos scenai, 

Paulius Glaudei. Išversta ir išsamiais paaiškinimais 
aprūpinta, Vyt Bagdanavičiaua $10.00 $7.50 

ŠVIESA IR ELDORADO. Anat Kairys. 2 scenos veikalai: 
Šviesa, kuri užsidegė — 3-jų veiksmų tragedijėlė ir 

$150 

$0.50 

$1.50 

$150 

$0.50 

$3.00 

$3.50 

$1.50 
$250 

$100 
MEILE DVIDEŠIMTAME AMŽIUJE. P. Maldeikis. 273 p. $5.00 $3.00 
MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS. P Maldei

kis. Atsnaudas iš L.K. M. Akademijos Metraščio H to
mo 1966. 142 psl., minkšti viršeliai $2.50 $150 

MYKOLO KRUPAVIČIAUS ATSTMTNIMAL 1972 m. 364 p. $10.00 $4.00 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva. M.LC. Tėvų Ma

rijonu 50 metu veikla Amerikoje. Spaudė Draugo 
spaustuvė, 1964 m. Minkšti viršeliai $3.50 

NEGESINKITE AUKURŲ. Vysk. V. Brizgys. Šeimyninio 
gyvenimo jautrios problemos. 211 psl., 1959, Brooklyn $2.00 
Kietais viršeliais $*°0 

MEMUNAS. S. Kohrpaua, 1950. Chicago. UI su žemė
lapiais, 237 pusL \ $2-50 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ STATANT. R, SHpitia 
Atsminimai 1918-1936 m. Lietuvos gyvenimo vaizdai 
ir {vykių aprašymas. Išleido knygų leidykla Teras 
1961 m. 440 pusi. Kieti viri $5.00 

*ADANGIŲ KELIAI. Kun. Pr. Vaseris. Turinys: Padan
gių mechanika planetos ir žvaigždės. Autoriaus lei
dinys 1962 m. Australijoje. Minkšti virielisi 74 pusL $1.30 

PIETINĖ LIETUVA. Grigaliaus Valavičiaus 1959 metų girių 
aprašymas. Redegavo V. 2emaitis. Chicago 1964 m. 252 

pusi ~ Heti viršeliai $3.00 250 
minkšti viršeliai $2.00 $1.50 

PIRMIEJI JĖZUITAI VILNIUJE. Kun. dr. J. Bičiūnas. 
32 psl., 1965, Chicago $1-50 

PORTFOLLIO 66. A Kezys, S.J. 64 psl., 1966, Chicago $2.00 
RAUDONASIS SIAUBAS, Sabik-Vogulov. Vertė A. V„ 

išleido 1953 m. "Dobilas", 103 pusi $1-25 

$1.50 

$1.00 
$2.00 

$150 

$3.00 

tt.0» 

$0.75 
$1.00 

$050 

mą. Žmogui ypač kenksmingas 
suodžiais ir dervingomis medžia
gomis užterštas oras. Dalis šių 
medžiagų yra kancerogeninės, 
pvz., 3,4-benzpirenias, kuris, pate
kęs i organizmą, gali sukelti vė-
zt bei kitus piktybinius auglius. 
Todėl mirtingumas nuo plaučių 
vėžio miesto gyventojų, pagal 
statistikos duomenis, yra dides
nis, negu kaimo gyventojų. 

Žmogaus organizmui kenkia sie
ros dioksidas. Kai 2 mgm* sieros! 
dioksido, dirginama kvėpavimo 
takų gleivinė. Sykiu su sieros diok
sidu j atmosferą patenka ir Šiek 
tiek sieros trioksido. Sieros diok
sidas ir trioksidas yra svarbūs 
nuodingų rūkų, vadinamųjų smo
gų, komponentai. Jų metu padidė
ja gyventojų sergamumas ir mir-
Hnrumas. Taip yra buvę Londo
ne, Donoroje, Los Angeles ir ki
tuose didžiuliuose pasaulio mies
tuose. Pavyzdžiui, Londone 1952 
m. gruodžio mėnesi smogo me
tu žuvo apie 4000 gyventojų. To-
kffoie 1970 m. liepos mėnesi žu
vo 1000 žmonių, o 1971 m. ge-
gužės-Tugpiūčio mėnesiais — dau
giau kaip 23,000 žmonių. Pažy
mėtina, kad Anglijoje nuo kvė
pavimo takų ligų, kilusių dėl 
kenksmingų medžiagų ore, kas
met miršta apie 5,000 žmonių. 

uos Emmerich regėjimus, surašyta Klemenso Bren-
tano, j liet. kalba vertė J. Talmantas ii 15-to leidi
mo. Stebėtinai aiškiai ir smuktnenišai surašyti 
vienuolės regėjimai $3.00 $1.50 

KUNTGAS DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE. M 
Krupavičius. Knyga tinka kunigams vienuoliams ir 
pasauliečiams, norintiems susipažinti su kunigo 
pareigomis ir jo uždaviniais bei pasauliečių parei
gomis kunigo atžvilgiu. L. K Klubo leidinys 1961, m. 
720 psl. Kaina $7.00 $3.00 

LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 
Lietuviškos Knygos Klubas, 1925 m., 216 pusi $2.00 $1.00 

MANO KELIAS PRIE ALTORIAUS, Prel. Dr. F. Bartkus. 
Spaudė "Draugo" spaustuvė, 95 psL $1.00 $0.50 

MARIJA DANGUJE IR 2EMEJE, Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Knyga skirta gegužes mėnesio pamaldoms. 
L. Knygos Klubo leidinys, 1956 m.. 142 pusi. Viršelis 
h* aplankas Jono Pilipausko $150 $1.00 

MARU A MUMS KALBA. Kun. J Kuzmickis. 159 psl., 1954 $2.00 $1.00 
MARUOS APSIREIŠKIMAS ŠILUVOJE, Juozss Budzei-

ka. MIC. Marianapolis, 1953 m 46 pusi $0.40 $0.30 
MARUOS SEKIMAS, Tomas Kempietia. Vertė Petras P. 

Cinikas, MJ.C. "Draugo" leidinys, 1964 m. Kieti virš. $1.25 $1.00 
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Marijos apsireiškimų 1917 

m. Fatimoje aprašymas, kan dr P Aleksa. 1951, 
Liet. Spaudos Draugija. 128 pusL . $1.00 $0.50 

MARUOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Kun. J. Vaiš
nora MIC. Lietuvių Katalike 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 j Mariją. II-oje 
daJy>: Marijos Vardo bažnyčios. Stebuklingieji Ma
rijos paveikslai ir Marijos Šventovės Lietuvoje, ku
rių vra paduota net 52 vietovės $5.00 $2.00 

MACIAU DIEVO TARNĄ J Vaišnora. Atsiminimai. Au
toriaus pažintis «u Dievo Tarnu Arkiv. Jurgiu Matu
laičių. Tėvų Marijonų leidinys. 1962 m., 31 pusi. $050 $0.25 

MEILES UGNIS. Kun. dr. K A Matulaitis. MIC. Spaus-
dė "Draugo" spaustuvė 1961 m. 360 psl •• $4.00 $1.00 

MAŽASIS TOBULYBES KELIAS. R. P. Martin. 146 paL $L00 $0.75 

Eldorado — 3-jų veiksmų drama. Terros leid. 1965 m. 
142 puslapiai - $3.00 $2.00 

RADVILA PERKŪNAS. B. Sruoga Drama, 130 pal . . . . $4.00 $3.00 
SIDABRINE DIENA. Anatolijus Kairys. 3-jų veiksmų ope

retė. 1972 m.. 155 psl $450 $3.00 
KARŪNA. A. Kairys, 1974 m., 318 psl $6.50 $5.00 
3 KOMEDIJOS. A Kairys, 1975 m.. 224 pusi. $5.00 $450 

ISTORIJA — FILOSOFIJA — MOKSLAI 
Dabar Buvo 

APVAIZDOS SKIRTUOJU KELIU. Marijonų vienuolijos 
leidinys. 37 psl., 1977, Chicago $3.00 

ARKIMED AS. Didysis graikų mokslininkas. S. Antanaitis. 
183 psl., 1955, Roma _„..$2.00 

1 ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS. UŽRAŠAI. 220 psl.. $2.50 
ATKITUNKŲ KELIU. Red. St. Barzdukas. 214 psl., 1977 $2.00 
AT2ALA Cicero Aukšt. lituanistinės mokyklos metraštis. 

80 psl., 1081, Chicago $1.25 
BAŽNYČIA IR PASAULIS. A Maceina. 157 psl., 1970, 

Chicago . ..„ $2.00 
BRONIUS KAZYS BALUTIS. Gyvenimas ir darbai. V. Sir

vydas. 128 psl., 1951, Sodus $150 
ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA. Pirmasis dešimtmetis. Iš

leido Čikagos Lietuvių Opera. 71 psl., 1967, Chicago $2.00 
DABARTIES SUTEMOSE, Br. Zumeris, žvilgsnis į da

barties laikotarpi krikščionybės šviesoje, 187 psl $250 
DIDYSIS INKVIZTrORIUS. A. Maceina Dievo ir žmogaus 

santykiai pasaulio istorijoje. Išleido 'Venta" 1960 m., 
221 puslapiai • • $250 $1.00 

DR. KAZYS DRANGELJS. Gyvenimas ir darbai. K. A Gir-
vilas. 214 psl., 1971, Chicago • $300 

EL TMPERIO DEL GENOCIDIO. C. Verax. 133 psl., 1954, 
Buenos Aires $1.00 

mSTORY OF LTTHUANIA. Dr. Joseph B. Končius, 142 p. $3.00 
INDUOS RELIGINE IŠMINTIS. Kun. V. Bagdanavičius. 

50 psl., 1970, Chicago $300 
Iš SUTEMŲ Į AUŠRĄ. R. Ramūnas. 453 psl., 1967 

Toronto $6-00 
JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos n* 

gražaus elgesio menas, 1954 m.. 104 pusi. $136 

$1.50 

$1.00 
$2.00 
$1.00 

$0.75 

$1.00 

$0,75 

$1.00 

$1.90 

$1.00 

$0.50 
$1.50 

$1.00 

$3.00 

$0.96 

RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE, Ali Sei-
plaukis Atspaudas iš K M. Akademijos Metraščio 
TTT t. 133-220 psl $200 $1.50 

SIENŲ KLAUSIMU. Srity tarp aaltijos Ir Juodųjų Jūrų. 
In! V. žemaitis. Chicago, 1969 m. 122 pusi. $2.00 $150 

SAVANORIO IR KONTRŽVALGYBININKO ATSIMINI
MAI. Juozas Demereckis. 200 psl., 1976, Chicago $4.00 $3.00 

SAULIŲ SĄJUNGOS ISTORUA. J. Matusas. 277 psl., 
1966, Sydney - K 0 0 $2.00 

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton Sheen — Išvertė 
Kun. J. Karalius, išleido L. Knygos Klubas, 1952 m. 
174 pusi 12.00 $1.00 

VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J. Danielius. Peda
goginė studija tėvams. 80 psl., 1958, Roma $1.50 $1.00 

VARDAI IR VEUDAL Mūsų kultūros istorijoje nuo Mažvy
do ligi Skirecko. Stasys Yla Lietuviškos Knygos Klu
bas. 1973 nu, 345 psl - •• **-0© **•*> 

VISŲ ŠVENTŲJŲ PARAPUA. P. Abelkis. 310 psl., 1956, 
Chicago $5-00 *2.50 

VYSKUPAS P. BRAZYS. Asmuo, mintys ir darbai. 87 psi„ 
1069, Brooklyn S2-™ * 1 0 0 

VYSKUPO P. BŪCIO ATSIMINIMAI 
I dalis. 320 psl., 1966, Chicago $3.50 $150 
H dalis. 284 psl., 1967, Chicago ••_••••• * 3 5 e *1-5 0 

2MONUOS LIKIMAS SV. JONO APREIŠKIMO KNY
GOJE Kun. Vyt. J. Bagdanavičiua L. Knygos Klu
bo leidinys, 1953 m., 406 pusL $3.50 $1.00 

GROŽINIAI ftAiTAI 
ABRAOMAS IR SŪNUS. A Bsronsa Premijuotas roma

nsą. 206 puslapiai $450 $2.00 
AUUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodia Eilėraščiai. 

Liet Kygų Klubo leidinys. 1956 m., 70 pusi $1.00 $050 
AIDAI IR SEšfiUAL V. Kavaliūnas. Premijuotas roma

nas. 2mogiikos sielos išgyvenimai. 234 psl $5.00 $2.00 
ALKANA KELIONE. Kazys Bradūnas, eilėraščiai, l£76 $6.00 $4.00 
ALUOŠIAUS LAPAI. Dr. S. Aliūnas. Humoristiniai ei

lėraščiai, 87 psl. 1975, Chicago $2.25 $1.00 
ALKANA KELIONE, Kazys Bradnaa, 115 pal $600 $5.00 
ALKANA ŽEME, St Šukytė (1967) $2.00 $1.00 
AMAZONES DŽIUNGLĖSE. Jose Austaslo Rivera. Roma

nas, l i e t Knygos Klubas, 1974, 355 pal. $6.00 $2.00 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A VI-

lainis. Nemuno leidinys, 1953 m 163 psl $2.00 $L00 
ANNA KARENINA I ir H tomas, L. N. Tolstojų*. Ver

tė Pr. Povilaitis, 1954 m. 440 pusi $4,00 $3.00 
ANNA KARENINA TU ir IV tomas. L. N. Toistojua 

Vertė Pr PovilaitJa 1954 m. 384 pusi $3.75 SSJt 
(Nukelta į 5 paL) 



B0150J TEATRO BALETAS 

Pasitraukus keliems Bolso j 
baleto šokėjams į vakarų pa
saulį, vokiečių spaudoje pasiro
dė straipsnių apie jų gyvenimą 
Maskvoje. Pasirodo, kad šios 
trupės nariai važinėja moder
niškiausiomis automašinomis, 
dėvi vakarietiškus Paryžiaus ar 
Romos rūbus ir, palyginus su 
eiliniais Sov. S-gos piliečiais, 
veda milijonierių gyvenimą. 
Pagrindiniai šokėjai naudojasi 
rašytojų ir kompozitorių privi
legijomis. 

Tačiau ne visiems šis praban
gus gyvenimas patinka. Jie 
trokšta laisvės, pasitraukdami į 
vakarus. Paskutiniu metu prie 
tokių priklauso A, Godunovas, 
Leonidas ir Valentina Eozlovai. 
Jie ir buvo pirmieji, pasitraukę 
į vakarus, pasirinkę vietoj pra
bangaus sovietinio gyvenimo 
laisvę. 

Pertekliuje gyvena šie privi
legijuotieji asmenys. Jiems lei
džiama vykti į užsieni, jie gali 
laikyti vakarietišką valiutą ir 
tuo pačiu, priklausyti Sov. Są
jungos elitui 

"Su manim kiekvienas yra 
labai mandagus", pareiškė AP 
agentūros atstovui balerina M. 
Pliseckaja. "Aš esu primaba-
lerina, šoku užsienyje. 
kaip aš galiu pasakyti, kad 
man yra blogai. Negaliu aš 
kritikuoti valstybinio gyvenimo 
sistemos, kadangi kiekvienas 
man pasakytų, kad esu nedė
kinga už visas suteiktas man 
gėrybes". 

M. Pliseckaja su savo vyru 
komp. R. ščedrinu gyvena dide
liame Maskvos apartamente. 
Jie turi tarnaitę ir šoferį, va
sarnamį, prancūziškos firmos 
automašiną ir moderniškiausius 
vakarų Europos namų apyvokos 
reikmenis. 

Boišo j teatro nariai su kitais 
menininkais turi atskiras krau
tuves, klubus ir kinus. Kaip tei
singai vienas Sov. S-gos rašyto
jas yra pareiškęs, šis elitas gy
vena ne sovietišku, bet vakarie
tišku gyvenimu sovietinėje vi- j 
suomenėje. Teatro nariai keičia 
vakarų Europos valiutą į "C" 
kuponus, už kuriuos specialiose 
krautuvėse jie perka drabužius 
ir maistą. Tose pačiose krau
tuvėse perka ir užsienio diplo
matai. 

jiems vistiek randamas stalas, i MARIJOS ŽEME, neturtų poetų Marijos eilių vainiką*. 

K BARONAS 
Mūsų bendradarbis Vokietijoje 

Plačiai Maskvoje kalbama, 
kad nr. 1 šokėjo V. Vasiljevo 
mėnesinis atlyginimas yra 1500 
rublių, kai tuo tarpu eilinio 
darbininko neprašoka 160 rub
lių. 

Rolšoj teatro nariams yra 
restoranai, kur gaunami pran
cūziški valgiai, o apsilankius 
į eilinę valgyklą — jie yra pir
miausia aptarnaujami. Jeigu 

Daugumas jų turi motorinius 
ir burinius laivus, atvežtus iš 
užsienio gastrolių, japoniškus 
"stereo", skandinaviškus bal
dus. 

Bet tikrovė yra kita. Kai ku
rie šokėjai užsienio žurnalis
tams slaptai prisipažinę, kad 
KGB nori bet kokį ryšį su už
sieniečių kolonija Maskvoje nu
traukti. Taip pat yra įtarimas, 
kad policija klauso jų telefoni
nių pasikalbėjimų, tikėdami 
kartu, kad trupes tarpe yra 
"klaidas" saugumo organams. 

restoranas būtų perpildytas — "šuniukų", pranešančių šokėjų 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
Pasirinkdami knygas naudokite šį paskutinį sąrašą. 

G R O Ž I N l A l R A S T A I 
(Tęsinys U 4-to puslapio) 

Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Mariją. 
Saleziečių leidiny* Kieti spalvoti viršeliai, 63 puaL 
1950 m. $100 

MARTYNAS FIERRO, autorių. Jose Hernandes, išvertė 
A t̂ntum VUutia. Si populiari didžiojo argentiniečio 
epiko poema yra išversta j keletą Europos kalbu. 
fta tos poemos I dal. ir yra vertimas j lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, "Laiko" spaustuvėje. 
1958 m. 82 pusi $1.50 

MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE, J. Kralikauskas $8.00 
MEDINIS ARKLYS. E. Williams. Nacių karo belaisvio 

prisiminimai. 189 psl.( 1952, Brooklyn $2.00 
urrn.ft TRIKAMPY, Renė Rasa, Romane vaizdžiai pie

šiamas surizgęs dviejų šeimų gyvenimas, staigiais 
netikėtumais ir jausmais, tai vėl lygus, kaip upelio 

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

ra Daunoraite. Londonas. 1954 m. 154 pusi. $1.60 
METŲ VINGIAL Alfonsas Tyruolis. Lyriko, rinktinė. 

Liet. Knygos KL leidinys. Minkšti virš., 176 psl $3.00 
MIGUEL MANARA. 0. V. Milašius. 94 psl $4.00 
MINIJANAS. Poema. S. Z. Ladėnas. 64 psl., Chicago $L0O 
NEMUNO SŪNŪS, romanas, Andrius Valuckas, n to

mas, 1956 m. 430 pusi $4.00 
NARSA GYVENTL Romanas. J. Gliaudą. 310 psl., 1978, 

Chicago • • • • $6-00 
NAUJASIS GYVENIMAS (Proza ir poezija). Dante Alighieri. 

96 psl. 1966. Castelnuovo $2.00 
NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA Birutė Pūkelevičiūtė. Pre

mijuotas romanas. Liet. Knygos KL 1974 m., 355 p. $4.50 

$0.50 

$1.00 
$4.00 

$1.00 

$1.50 

$1.00 

$1.50 
$3.00 
$0.50 

$3.00 

$40)0 

$1.50 

$2.00 
Buvo Dabar NESU VĖJO MALONĖJE, VI. Šlaitas, eilėraščiai, 1978 $5.00 $4.00 

ANGLŲ NOVELE. Sudarė P. Gaučys. HL 1974 m. 459 p. $3.50 $2.60 I NUSIDĖJĖLE, Karolė Pažėraitė, apysaka, L laida, *• 
nys, 1954 m. 252 pusL Kietais viršeliais $3.00 $2.00 

ANT AUKURO LAIPTŲ. J. Augustaityte-Vaičiūnienė. Ei-
$1.00 

$1.50 

ORO TARŠA 

(Atkelta ii 4 psl) 

nuostoliai dėl atmosferos užter
šimo sudaro per 12 bilijonų do
lerių, Prancūzijoj — per 260 bi
lijonų frankų, kitur šiek tiek ma
žiau. Tačiau šie skaičiai kasmet 
didėja. 

Todėl reikia orą saugoti nuo 
teršimo, nes yra labai svarbu ir 
aktualu. Nors dabar daug kur 
miestuose rūpinamasi ir imamasi 
visokių efektyvių priemonių oro 

teršimui sumažinti. Pramonės įmo
nėse vieni technologiniai proce
sai keičiami kitais, kad išsiskirtu 
mažiau kenksmingų medžiagų i 
aplinką. Pasaulio automobilių 
pramonė intensyviai jieško prie
monių sumažinti kenksmingų me
džiagų koncentraciją autotrans
porto išmetamose dujose. Prade
dami naudoti ir toliau tobulina
mi neutralizatoriai ir t t 

Tačiau kovojant su atmosferos 
oro užteršimu, svarbu tinkamai 
išvesti miestuose gatves, ypač 
naujai kuriamuose miestuose, ir 
aikštes, laiku jas valyti ir lais
tyti. Labai didelę reikšmę turi 
želdiniai. Jie ne tik mechaniškai 
sulaiko dali dulkių, bet ir suge
ria kai kurias dujas. Pvz., žali 
augalų lapai sugeria sieros diok
sidą ir sukaupia jį audiniuose sul
fatų pavidalu. Todėl miestų gat
vės turi būti vis labiau želdina
mos, plečiami želdinių, parkų 
piotaL 

—Broadway teatruos New 
Torke bilietai kainuoja jau ligi 
25doL 

iėra jčiai. 112 psl. 1961, Chicago $3.00 
AUKSINS SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno 

leidinys. 1954 m. 84 pusi. Didelio formato $1.00 
AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai. 1950-

1952. Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.25 
AUKSO ŽĄSIS, Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakiška, trijų 

veiksmų komedija. Lietuviško. Knygos Klubo leidi
nys 1965, 159 pusL, minkšti viršeliai $2.00 

BADMETIS. L. Sutema. Eilėraščiai. 82 psl., 19T2, Chicago $3.50 
BALTAS IEVOS MEDIS, Danguolė Sadūnaitė, eilėraš

čiai, 1977. Liet. Rašyt, dr_jos premijuota knyga .. $5.00 
Tai f BALTAS MENULIO MESTAS. A. Radiius. Eilėraščiai. 

72 psl., 1975, Chicago $3.00 
BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. "Lai

ko" leidinys, 1955 m. Buenos Aires, 215 pusi $2.00 
BRftKŠMftfl NAŠTA, Jurgis Gliaudą. Romanas. Lietuviš

kos Knygos Klubas, 384 pusi $6.00 
DAILININKO ŽMONA, Juozas Tininis. Romanas. Lietu

viškos Knygos Klubas. 218 psl $5.00 
DEBESYS IR PROPERŠOS. Petras Melnikas. 292 psL $6.00 
DEBESYS PLAUKIA PASEMTU, novelių romanas. A. 

Baronas. 1952 m. Chicago. m.. 260 pusi $1.25 
DIENA NAKTIN. J. Kėkštas. Eilėraščiai. 62 psl., 1947, 

Buenos Aires $0.70 
DETALES, Aldona Baužinskaitė-Kairienė, eilėrašč 1968 $2.00 
ETAPAI. Eilėraščiai J. Kėkštas. 142 psL, 1£53, Noerd 

lmgen $3J00 
GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Lietuvių 

Knygų Klubo leidinys, 1954 m. 218 pusL $2.00 
GINTARO TAKAIS. J. Narūne. Lietuvos vaizdai eilėraš

čiuose. Knygoje daug iliustracijų bei Lietuvos vais-
. dų. 64 pusi. w— $1.80 

GIRIŲ SARGAS. Apysakos. Erlenas. 210 psl., 1973, Mel-
bourne _ $3.00 

GRUODAS, Ant Jasmantas (Maceina), eilėraščiai, 1965 $3.00 
GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertas. Auto

rius pūsdamas margą didmiesčio gyvenimą, ryš
kiai, brūkšniais parodo jo tikrove su visomis gero
mis kr blogomis savybėmis. Lietuviškos Knygos Klu
bo leidinys 1964 m. Minkšti viršeliai, 242 psl. $2.50 

GYVENIMO VINGIAIS. I, dr. P. Kalvaitytė-Karvelienė 
Autobiografiniai atsiminimai, n d., 207 psL $2 50 

GUNDYMAI Apysaka. J. Gailius. 143 psl., 1957, Buenos 
— J ^ e s 12.00 $1.00 
HESTERA. Romanas, V. Kavaliūnas. 121 psl. 1974, 

Chicago ."..' . . . . . $4.50 
ĮKAITE VILNIAUS AKMENYS. Premijuotas romanas. J. 

Kralikauskas. 186 psl., 1979, Chicago $5.00 
ĮLŪŽE TILTAI Pranas Naujokaitis. Romaus. "Nidos" 

klubo liedinyg, 1961 m. Minkšti viršeliai, 194 psl. .... $2.50 
IŠTIESTOS RANKOS. Svarstymai apie žmogų ir jo buitį. 

J. Gailius. 135 psl., 1973, W. Bridg ord $500 
ITALUOS VAIZDAI. Premijuota. A. Vaičiulaitis. 94 psl., 

1949, Stuttgart $0.70 
KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Neve-

ravičius, n tomas. 383 pusi. Išleido "Nemunas" .... $3.00 
KAIMIEČIAI — Pavasaris, m tomas. Vertė Neveravi-

čius. 392 pusL Išleido "Nemunas" $3.50 
KAIMIEČIAI — Vasara, IV tomas. Vertė F. Neveravi-

čius. 392 pusL Išleido "Nemunas" $3.50 
KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ. Dvi apysakos. J. Gailius. 128 psl. 

1954, Chicago $1.25 
KARALIAI IR BULVES. Liudas Dovydėnas. Stilizuoto. 

pasakos. Liet. Knygos Klubas. 1973 m., 211 psi $4.50 
KIAUROS RIEŠKUČIOS, A. Musteikis. Romanas. 250 psi. $4.50 
KELIONE, A. Tyruolis, 128 psl $1.25 
KETURIOLIKA ŠIMTŲ ĮVAIRIAUSIŲ JUOKŲ. J. Rat-
kus. 224 psl., 1942, Harrison $3.00 
KAROLIAI. Guy De Maupassant Novelės. 278 pusi N $2 50 
LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikus. Romanas, 1954 

m. 242 pusL $250 
LAIŠKAI DIEVUI, Dang. Sadūnaitė (1970) $2.00 
LIEPSNOS IR APMAUDO ASOCIAL Jurgis Gliaudą. Pre

mijuotas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas, 273 
psL. $4.00 

LIETUVIŠKOS PASAKOS, Dr. J. Balys, 307 psl. HL 1976 $2.50 
LIETUVIŲ APYSAKOS, Hermaną Suderman, išvertė V. 

Volertas, 132 psL $3.00 
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Redagavo 

Bernardas Brazdžionis. I dalis. 49 autorių kūriniai. 
liet. Knygos Klubo leidinys. 607 pusi. 1957. m. $7.00 

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

LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE, antologija (1971 
m.) Redegavo K Bradūnas $13.00 
1959 m. $1.00 

LOMAI. Jeronimas Ignatonla. Romanas. Autorius prieš 
•kaitytojo akte pastato naują žmogų, praėjusio karo 
išdavų išmesta, už Įprastosios ribos ir nejaukiai išgy
venanti dvasini lūžį. Išleido Lietuv. Knygos Klubas 

LUKSIUJAL Antanas Giedrius. Tai autoriaus gimto
jo kaimo istorija Cta sunku atskirti, kur baigia
si realybė ir pssstdeda pasaka. 231 ssL $2.50 
1963 m. Minkšti viršeliai, 301 pusi $3.00 

LYRIKOS KRAITIS. Juozas Mikuckis, Terro. leidinys. 
1954 m. 180 pusi. $2.50 

MANO LAIMES IR NELAIMES LIETUVOJE IR AME
RIKOJE. Juozas Ratkus. 231 psl - $3.50 

LIKIMO ŽAISMAS. Henrika. Lukaševičms. Romanas. 
L Knygos Klubo Isidinys. 1953 m. 232 pusL $250 
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leido Australijos Lietuvis, 1952 m. $2.0u 
NUSIKALTIMAS IR BAUSME. F. M Dostojevskis. Ver

tė J. M Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. 
Išleido Nemunas 1952 m. antrą leidimą. I-mas to
mas 302 pusL $3.00 
n-ras tomas 258 pusi $2.50 
m-čias tomas 300 pusL $300 

O, TOS DIENOS 36 pal $050 
ORA PRO NOBIS. Jurgi. Gliaudą. "Draugo" premijuotas 

romanas. 1953 m. L Knygos Klubo leidinys, 448 p. $4.00 
OŠIANČIOS PUŠYS, Halina Didfiulytė-MošinskieDė. No

velės. 176 psL $250 
?ADANGESE, J. Sakalas ir Dasartis, 125 psl $1.00 
PAGAIRE, J. Gliaudą, 270 psl. HL 1975 m $4.50 
•>ASAGA IR VYŠNIOS, Alb. Baranauską.. Eilėraščiai. 

64 psL * 2 0 0 

PASAKĖČIOS, A. Giedrius. 34 autoriaus ir 3 Krylovo 
pasakėčios. Lietuviškos Kn, Klubo leidiny. 1959 m. 
Minkšti viršeliai. 176 pusi $2.00 

PASAKOJIMAI Rinktinės novelės. A. Vaičiulaitis. 344 psl. 
1955, Noerdlingen .-••• $4-°0 

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS), M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų 
sukilimo prieš kryžiuočius. Nemuno leidinys. Antras 
leidknas 1953 m., 198 pusi $2.00 

PASLĖPTA ŽAIZDA. Romanas. P. Orintaitė. 222 psl., 
1955, Chicago *2W> $ 1 0 ° 

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, nove-
lės. Liet KT.tnros Klubo leidiny. 1954 m.. 176 pusi. $250 $1.50 

PAPARČIO VĖDUOKLE. Eilėraščiai. B. Auginąs. 62 psl., 
1956, Chicago $ L 5 0 

PER KLAUSUČIŲ ŪLYTELĘ. Apysaka. L Dovydėnas. 
176 psl., 1952, Brooklyn $2.20 

PERLOJOS RESPUBLIKA. Romanas. J. Gliaudą, 373 
psl., 19T9, Chicago S7-00 

EETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Po
vilas Gaučys. Knygoje randate net 15 Pietų Ameri
kos valstybių rašytojų gražia kalba Išverstas nove
les. Argentinos — 4; Bolivijos — 2; Brazilijos — 6: 
Čilės — 7; Ekvadoro, Hondūras ir Guatemalos po 1: 
Kolumbijos, Kubos ir Salvadoro po 2 noveles; Meksi
kos — 4 noveles; Nikaraguo. — 3 novelės, Peru — 5 
novelės; Urugvajaus — 7 novelės; ir Venetuelos— 
4 novelės. Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina 
skaitytoją su autoriai., kurių yra net 41. Perskaitė 
šią knygą busite jau gerai susipažinę su Pietų Ame
rikos rašytojais. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 
480 puslapiai -

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J. .Tankaus novelių rinkinys: Velnio bala, DubinėHs, 
Pasitikėjimas, Tėviškė, Pirmasis rūpestis, Armoni
kėlė, Žmogus ir šuo, Draugai, Krikštynos, Paminklas, 
Tavo rankos švarios, Pabėgėliai, 2ali velniukai k- Pa
saulio dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas dail. Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Klubo 
leidinys, 1951 m. 214 pusi $2.00 

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

PLAUK, MANO LATVELI Petras Šagalas. Eilėraš 
čiai. 1962 m. Minkšti virš.. Įlipusi $2.00 

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

PO DAMOKLO KARDU. Romanas. A Kairys. 223 psl 
1978, Chicago $5.00 

POILSIS ANT LAIPTŲ. Eilėraščiai. Vytautas Karosas. 
88 psl., 1969, Chicago $4.00 

$2.00 j PO VASAROS, Vitalija Bogutaitė, 94 psL $4.00 
* PO RŪSČIUOJU DANGUML Noveles. L Šeštokienė. 67 

psl., 1948, Weilheim-Teck $0.40 
PRAGARO VYRESNYSIS, Vytautas Volertas. Premijuo

tas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas. 273 psl. . . $5 00 $2.00 
PRO VYŠNIŲ SODĄ. VI. šlaitas (1973) 68 psl $3.00 $2.00 
RUDENS SAPNAI Kotryna Grigaitytė. Draugo premi

juotas poezijos rinkinys. Liet Knyg. Klubo leidinys 
1963 m., 80 puri. $2.00 

RUDENYS TR PAVASARIAI. A. Baranauską.. II d. 346 p. $6.00 
RUDENYS TR PAVASARIAI HL Apysaka. A. Baranaus

kas. 389 psl., 1978, Chicago $8.00 
RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS, Birutė Pūkelevičiūtė. 237 psl. 1970. 

Chicago. $5.00 
SAPNŲ PĖDOMIS Eilėraščiai. V Kazokas. 64 psl. 1953, 

Chicago $100 
SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE Eilėraščiai. P. Sagataa. 

93 psl,, 1957. Chicago $150 $0.75 
SEPTYNI SAULES PATEKĖJIMAI, J. svabaitė (1974) $3.00 $2.00 
SACRA VIA. A. Tyruolis, eilėraščiai $2.00 $0.50 
ŠILKO TINKLAI. Aloyzas Baronas. Novelės, 1974 $4.50 $3.00 
SIDABRINES KAMANOS. Kazy. Bradūnas. Draugo 

dienraščio poezijos premijuotas eilėraščių rinkinys. 
1964 m. Minkšti viršeliai, 94 pusi. $2.00 $1.00 

STELA LAGAMINE. Novelės. J. Švaistas. 144 psl., 1948, 
Weilheim-Teck S0.80 $0.40 

STELA UŽ STELĄ. Realūs gyvenimo įvykiai. D. Pilla. 
307 psl., 1052. Castelnuovo $2.00 $U0O 

STELOS. BALSAI Eilėraščiai K. Jonaitis. 75 psl., 1967, 
Chicago 0.50 $0.25 

SIELVARTO RAUDOS. Eilėraščiai. V. Jonikas. 62 peL 
1957, Schweinfurt - $LO0 $0.50 

SKAMBeKTTE STYGOS. Eilėraščiai. P. Gedvilą. 112 psL. 
1953, Chicago . ._ $L*> $0. 

SPARNUS MAN META PAUKŠTES. EilėraščiaL B. Rut-
kūnas. 158 psl-, 1947. Goeppmgen $0.50 $0.25 

SUGRĮŽIMAS J SODOMĄ TR GOMORA. EUėrašciai. L 
Sveda. 71 f* 1963. Chicago $4.00 $2.00 

SU2ADCTINS, novelė*. J. Tininis. Terro. leidinys, 1967 
m.. 180 pusL $250 8180 

ŠEKSPYRO SONETAI, vertė Alf. Tyruolis $3.00 $2.00 
ŠERKŠNO SIDABRAS. Mykolas Vaitkus Poesrja. Ltotu-

visko, knygos klubo leidinys. 1965 m. Minkšti virš., 
86 pusL 8150 $100 

SILKINIS BATELIS. Misterija. P, Claudel. 420 psl., 1965, 
Chicago $10.09 $5.00 

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Ormtaite. Lyrikajhust-
racijos M šileikio. 1950 m., 96 puri. **•* H-M 

ŠVENTIEJI AKMENYS, Faustas Kirša. Didaktiniai eilė
raščiai. Viršelis dau. T. Valiaus. Išleido prel. Pr. 
Juras, 1952 m. 116 puri. $2.00 $1.00 

ŠVENTADIENIS Ufc MIESTO, Marius Katiliškis. Pasako
mai. 356 pusi. Išleido Knygų leidykla Terra 1963 m. 
Kieti viršeliai $858 $8.78 

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūnas. 3-jų danų 
romanas iš bolševikų okupacijos, išleido autorių*, 
Chicagoje, 1953 m., 293 puri. $840 $2.00 

TAUTVILĄ. Juozas Kralikauskas. Romanas. Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1973 m., 205 pri. $400 $2.00 

TILTAI IR TUNELLU, jaunųjų išeivijos poetų antoL 
(1969) - «2.60 $L00 

TOMAS NTPERNADIS. August GaiHt, vertė H. K., Ter-
ros leidinys, 1952 m. 315 pusL $2.9) $150 

TREJOS DEVYNERIOS, Dr. S. Alrflnas. EUėraščiat Hu
moristine forma kalbama apie mūsų kasdieninius rū
pesčius ir negeroves. Spausdino "Draugo' spaustu
vė 1961 m., 64 pusL $1.00 $0.50 

TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juoaas 
švaistas, Chicago, 1958 m., 178 puri $100 $1.50 

UGNIES PARDAVĖJAS. Eilėraščiai. B. Rukša 95 ppsL, 
1952,, Toronto $1.00 $0.50 

UPS TEKA VINGIAIS, Vytautas Volertas. Romanas. 
Liet. Knygos klubo leidinys, 1963. Minkšti viršeliai. 
332 pusL $3.50 $1.50 

UŽKANDIS, Jurgis Jankus, novelės (1973) $450 $2.50 
UŽRŪSTINTI DIEVAI J. Neverdauakas. 111 pri., 1949, 

Montreal ..._. $LO0 $0.50 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, "Draugo** 

spauda, 219 pusi. $225 $1.00 
VAKARAS SARGO NAMELY, A. Vaičiulaitis. Pasako

jimai, apsakymai $4.00 $3.00 
VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS, Jurgis Šlekaitis. 

Eilėraščiai. Terros leidinys 1954 m. $L50 $1.00 
VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 

Antrasis leidimas. I tomas, 1956 m., 382 pusi. $3.50 $1.50 
VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Vikt Kamantauskas. 

Antras leidisas. U tomas. 1957. 216 puri. $100 $100 
VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 

Antrasis leidimas. UI tomas, 1957 m., 316 pri $3.00 $1.50 
VARGDIENIAI, Victor Hugo, vert: Vikt Kamantaus

kas. Antras leidimas. IV tomas, 1957 m,, 350 pri $350 $2.00 
VARGDIENIAI Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 

Antrasis leidimas. V tomas, 1957 m., 382 pri. $350 $150 
VASAROS MEDŽIUOSE, Dang. Sadūnaitė (1961) $150 $1.00 
VEIDU PRIE ŽEMES. Kotr. Grigaitytė. Novelės. 204 ppsL $2.00 $1.50 
VIDURNAKČIO VARGONAI Česlovas Grincevičiaus ne

įtikėtino, istorijos. Išleido Liet Knygos Klubas. 1953 
m. 132 puri $150 $1.00 

VIENA PASAULYJE, Danutė Brazytė-Bindokienė. Roma
nas. Lietuviškos Knygos Klubas. 265 psl $350 $150 

VIENIŠI PASAULIAI, Alė Rūta. Romanas. Lietuviškos 
Knygos Klubas. 265 psl $350 $1.50 

VINCAS KRĖVE SAVO LAIŠKUOSE, 49 psl $1.00 $0.75 
VYNUOGES TR KAKTUSAL Julija Svabaitė. Poezija. 

Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1963 m. Minkšti 
viršeliaL 96 puri $2.00 $1.00 

VIŠČIUKŲ ŪKIS. Satyrinė komedija. A. Kairy.. 91 psi., 
1964, Chicago $2.00 $1.00 

VTTOLIO RAUDA Poema. J. I. Kraszewski. 286 psl., 
1977, Chicago $6.00 $5.00 

ŽIEŽIRBOS. Eilėraščiai. L. Gira. 96 psl., 1921, Kaunas . . $100 $0.50 
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje, 

A. Vilainis. 1952 m., Chicago, HL, 132 puri $1.50 $1.00 
ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas švaistas. Romanas iš lie

tuv. spaudos draudimo laikotarpio. L K Klubo 
leidinys 1962 m., 233 psL $250 $100 

ŽVAIGŽDES TR VEJAI, Aloyzas Baronas, novelės. Ventos 
leidykla, 240 pri. Pati pirmoji AL Barono knyga .... $2.00 $1.90 
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VAIKŲ IR JAUNIMO UTERAT0IU 
Buvo Dabai 

ANDERSENO PASAKOS, I i J. Balčikonio vertimas. 
Nemuno leidinys, 1952 m, Chicagoje, 21? pusL . . $2.00 $150 

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų įmonių pasakos. Stili
zavo J. Švaistas, spaudė "Draugas", Chicago, 1962 
m., 224 puslapiai $350 $100 

AISVYDO PASAKOS, Ant Giedrius, 140 psl $3.00 $15* 
BALTOSIOS PELYTES KELIONE Į MENULĮ. D. Bindo-

kienė. Pasakos vaikams, 58 puri $150 $109 
BTRUTES RYTAS, J. Narūne $0.96 $0.75 
BRAIŽINELTAI, Skruzdė, 89 pv. $050 $0.25 
JAUNIEJI DAIGELIAI. J. Narūne. Knyga skĮrtoaM vai-

kam. Tšleido Lietuviško. Knygos Klubas 1960 $130 $100 
JAUNYSTES MARSAS, Alfa Sušinskas (1956) $3.00 $150 
KIŠKUČIO VARDINES, Stasys Džiugas. Eilėraščiai vai

kams ir jaunimui. 60 pusi. Išleido L K. Klubas 1953, 
H-ji laida 1976 m. $250 $180 

OI, NEVERK NERINGA, Litą Lanka. Eilėraščiai vai
kams, 76 pri $L25 $0J6 

RŪTELES AITVARAI $1.50 $180 
SAULES VESTUVES, S. Tomarienš. Pasakos. 128 psl $200 $180 
SENAS KAREIVIS MATUTIS, J. Jankus. 239 psl. 1955 $3.00 $125 
SAULUTE DEBESĖLIUOSE. Leonarda. Žitkevičius. 63 p. $150 $4.75 
TU TR JL Hsrdy SohHgen. SJ., Jaunuolio santykiai ss 

mergaite. 112 psl. $2.00 $100 
VATDINIMAL V. Prankienė. 1965 nu, 214 puri. $2.00 $180 
VAIKUČIO DŽIAUGSMAS. Grasė Petrėnienė. 96 p. —.. $3.00 $128 
VTLIGATLE, legenda. Petronėlė Orintaitė. Iliustruota P. 

Augiaus. 1951 m.. 46 pusL $180 SOJS 

j Į V A I R O S L E I D I K l A l 
ALBUMAS, PORTFOLIO, 66 Photographs. A. Ketys, SJ. $8X0 $2.00 
DIEVUI TR TAUTAI. Paminklui statyti komitetas. 60 psl. $1-00 $050 
DR. KAZYS DRANGELIS, Jo gyvenimas ir darbai Red. K. 

A. Girvilaa, 1971 m., 214 pri $3.00 $150 
FOTO KOMPOZICIJOS. Algim. Kazys. SJ. Išleido M. Mor

kūnas Chicagoje 1972 m., 65 psL $6.00 $5.00 
FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ. Andrius Ryttškto. 

Atsiminimai. Spaudė Draugo spaustuvė 1974 m. 
530 puslapių. Minkšti viršeliai 1250 $8.00 
Kieti viršeliai - $18.00 $1128 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE. Vysk. V. Brisgy. 
191 puslapiai * . $4.01 $200 

KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA, M Krupavičius. 
163 pal $100 80.TS 

LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. L Dambrfflnes 
35 puslapiai. 8058 $0.40 

LIETUVOS POLICIJA. 436 psl $5.00 $4^0 
UTHUANIAN SELF-TAUGHT. by M Variakojytė-IB« 

kenienė. Labai gera knyga padovanoti tiems, kurto 
mokėdami anglų kalbą nori mokyti, ir lietuviškai 
146 puslapiai •• $350 $250 

(nukerta j 6 pusL) 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. gegužė 

JAV sekretorius Edmund Muskie pokalbyje su Lietuvių fronto bičiuliais Kennebunkport, Mame, kalbasi Lietuvos 
reikalais. B kaires — E. Muskie, Lietuvių fronto bičiuliai dr. V. Majauskas, inž. A. Sabalis ir dabartinis LFB 
tarybos pirm. Algis Raulinaitis. Tuometiniam senatoriui, buvo įteiktos dvi rezoliucijas, liečiančios Lietuvos reikalus. 

Nuotr. dr. K. Ambrozaičio 

A M E IDEALUS 

Tautiniai idealai yra tam 
tikro laiko ir tuo metu gyve
nančios kartos padaras. Tačiau 
yra vadinamų amžinųjų idealų, 
kurie turi daugiau religinę eti
nę prasmę. Bet ir tai kinta, nes 
iš religijų ir aplamai istorijos 
matyti, kad daugelis seniau bu
vusių amžinų idealų nūdien lai
koma atgyventu, istoriniu daly
ku. 

Taigi, tuo labiau nuo laiko ir 
aplinkybių priklauso tautiniai 
idealai. Dažnai tautiniai idealai 
esti labai ryškūs, visų pastebi
mi, net jų nenurodinėjant. 

Koks nors idealas vadinamas 

C L A S S I F I E D G L U D E 
B E A L E S T A T E 

D2IAUGSM0 AKIMIRKŲ SU CARMMA IR 
PAJACAIS 1SPGD2IAI 

ALFONSAS NAKAS 

Dalyvavau šiemetinio Lietu
vių Operos sezono premjeriniam 
spektakly, balandžio 19. Prieš 
jam įvykstant, skaičiau keletą 
reklaminių rašinių, o jam pra
ėjus — tik vieną vienintelį, žo
džiais labai taupu, labar atsargu 
reportažą. Laukdami muzikos 
kritikų išminties, reporteriai ne
drįsta jausmus išlieti. Po dviejų 
su viršum savaičių noriu nu
traukti tylos sąmokslą, nes Lie
tuvių Opera jo nepelnė 

Dabar, kai parėjo, kai kalbu 
nebe reklamuodamas ir publiką 
kviesdamas, prisipažinsiu, kad iš 
"Carminos Buranos" labai ma
žai tikėjausi. Maniau, tik paklau
sysiu Ginos Capkauskienės balso, 
tik dar ilgai, ilgai nebegirdėto 
Algio Grigo baritono. Daugiau — 
ką ten iš tos oratorijos, kur vis
kas statiška, tartum iš patefono 
plokštelės?... O kaip teko nusteb
ti, kaip maloniai nustebti, vieto 

kiekvieną solistų ir choru dai
nuojamą eilėrašti. Tiesa, iš visu 

do Brazio —Tonio balsas ir pui
ki vaidyba. Žavėjomės Margari
ta — Momkiene — Nedd'a ir ma
žos mergytės (nežinau pavardės 
nei vardo ir ar ji lietuvaitė) natū
ralia vaidyba. Amerikietis teno
ras jokiu būdu neprilygo Stasiui 
Barui, tik jam, judriam, apyjau
niam vyrui, nesunku buvo vai 

pažengusiu, bet dar nenušlifuo- L j m t i karštakraujį, psrvydy Ca 
tų baleto studijos mokiniu ne- L į 0 įr g a i todėl publika taip pa 
galėjai laukti V. Karosaitės, J 
Puodžiūno, Birutės Barodickaitės 
ir Viktoro Barausko elastiškumo, 
laisvumo, preciziškumo. Bet vi
sos ir visi stengėsi ir nei vienas 
nepadarė kokios fatalios klaidos, 
kuri galėty sugadinti publikos 
ūpą. Nekalbėsiu apie detales, nes 
JŲ ir neatmenu. Tik kažkodėl 

šėlusiai plojo. Nebeminėsiu ma
žesnes roles atlikusių solistu. Ne
bekalbėsiu apie dirigentą, režisie
rių, apšvietėją ir dar kelius pa
statymo dalyvius. Visus juos ka
da nors prisimins recenzentai, ku
rie gali žinoviškai pakalbėti. 

Už savaitės su Chicaga kalbė
jau telefonu. Su jaunais žmonė-

man ypatingai atmintin isirezei^j^ Ig^je išgyveno paskutinį 

tautiniu, kad tautos dauguma 
tokiu jį pripažino. Bet tai dar 
nereiškia, kad šis tautinis idea
las negalėtų turėti sau panašių 
kitose tautose. Priešingai, kiek
viena tauta, matydama kitos 
tos siekiamą vertingą idea
lą, ramia širdimi gali apsižval
gyti savyje, kaipgi čia su ta ar 
panašia pozicija? Ar ji jau už
kariauta? Nes juk —gyvenimas 
visur vyksta žmonių tarpe. Tai
gi stengiamasi sukurti tobules
nes dvasinio ir materialinio gy 

iiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiuiuinuiutumi 
4 butai. Marini*. Lcmont*. 
J-Jų botų mūrini*. Gerai užlaiky

tu. Marąuette Parko rajone. 
R—otrmti su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
Iuautaace — Income Tas 

Notary Public 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIUIIUH11111UUUUII 

C I C E R O 
6 butų pajamų nuosavybė 

1439 So. 50 Aveone 
Cicero, Illinois 

$75,000.00 
Skambinkit savininkui 652-6003 

~PATK U B Ė KI T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu Šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 23-Jų metu bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-

venimo formas. Todėl ką gero j mentas. Graži vonia ir ekstra tuale 
sukuria viena tauta, atitinka
mai modifikavus, galima pritai
kyti prie kitos tautos sa
vybių. Taip, rodos, gyvenime ir 
yra. J. Mškn. 

šokis žuvusio gulbino garbei 
("Ežeru baltas plaukiojau") ir 
didelės grupės šokamas lėbauto
ju šokis ("Gera smuklėj pabuvo
ti"). Nesakau, kad šiedu geriausi, 
bet man jie liko atmintiniaus; 
gal todėl, kad minimus du eilė
raščius buvau beveik mintinai iš
mokęs (susparginto, lėkštėn pa
guldyto gulbino gedėdamas, o 
puotautojais lyg piktindamasis, 

"Carminą Buraną". Lietuviu 
Opera sukėlė šiltų įspūdžiu ban
gas, kurios ilgai nenurims. Vi
liuosi, kad 25-tojo sezono metu 
girdėsime ir Stasį Barą ir pusę tu
zino kitu iškiliausiu mūsų so-

spektaklį. Stasio Baro dainavimu listy. 
ie buvo sužavėti. Vėl ir vėl gyrė 1980. V. 5. 

mis iki ekstazės! Visų pirma — Į lyg jiems ir pavydėdamas...), 
dekoracijos. Viduramžių vienuo-Į Bet dar ne viskas, dar ne vis-
lynas, šventovių bokštai, nišų ! kas! "O Fortūna" kūrinį giedant, 
skliautai — viskas realistiška ir | pradžioje išeina Mirtis, Teisėjas, 
kartu mistiška, paslaptinga. O 
abiejuose scenos šonuose, abiejo
se vienuolyno nišose, sustatyti 
vienuolės ir vienuoliai. Dailiai 
aprengti, gerai grimuoti, ne Mar-

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
(tęsinys ii 5 pusi.) 

Pasirinkdami knygas naudokite šį paskutinį sąrašą. 

Į V A I R Ū S L E I D I N I A I 
Buvo Dabai 

LTTHUANIA AND WORLD WAR U, Prof. Kazy, Pakš
tas. Lietuvių Kultūros Instituto leidinys. 1947 m. 
80 P«l „.. J.O.50 

OUTUNE HISTORY OF LJTHUANIAN UTERATUKE 
by A. Vaičiulaitis. 1942, Chicago, 54 pust $0.50 

Aristokratė, Karivis, Vienuolė, j PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO LJETUVTŲ TAUTC-
Aristokratė, Kareivis, Vienuolė.! ****] ŠOKIŲ SVENTfc. H l 1976. Red. D. BindoJrien* $2.50 $1.00 
Prostitutė, Elgeta ir Karalius. ; PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. P. M. Dosto-
Ra*u a'šokp nesudėtinea bet m-' J T * * * v^te V. Andriukaitytė. Antarae leidimą*, Ka.u tffetg nesudeungą oet .m , N e m u n o l a e } d i n y , t 1 9 5 5 ^ n tomM ^ j $ 

Presyvu ŠOKI Uur didžiausią ro- PiETINfi LIETUVA. Red. V. Žemaitis. 253 psl- 1964 $3 00 
ąuette Parko ar Chicagos prie-jlę, manding, lošė skirtingas rit-; RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE, Kun. J. Hennanovi«ua, 
miesčiu šiandieniniai žmonės, o imas), pagaliau visi nusilenkia ne-j M.I.C., 359 p«L Misionieriau* atsiminimai ir patirtis. 
eilių viduramžių dvasiškiai. Vi-i permaldaujamai Mirčiai. Toks iš- į ^ T * * * R u ^ k*****"*** ir vergų stovyklose 

$0.25 

$0.40 

$1.50 
$2.00 

tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52.500. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Ofise veikia automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu ramus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 Wesf 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

M I S C E L L A N E O U 8 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIUUUIIINH 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Iusured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass biocks. SirJcos vamz
džiai išvalomi elektra. I automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SEBAPEVAS — 636-2960 
' l l l l f U f l U l U H H f l l I M l l M U l l l l U l H H U M l 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4951 Archer Ave. 
CMcago, 111. 50S32, tel. K7-5M0 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-806S 

Hii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi inni i 
įvairiu prekių pasirinkimas a»-

branglal Ii mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2591 W. n SU Cbicago, UL 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Teisi. — 925-27J7 

Vytautas Valentinas 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l lUJII l l l l l l l lUl l l i l 

$2.50 

jos rnoKyk'ios auditorijoj 
arba visai nebuvo įjungtas, ar į nuostabos netekau žado. Kai jie 
veikė baisiai blogai!) ir puikiai tai sparčiai, tai lėtai absoliučiai 
giedos. 

Pirmą kartą mačiau ir girdėjau Į 
Paulių Gudą. Jo balsas vietomis 
tiek panėšėjo į sopraną, kad ta
riausi vyriškai aprengtą moterį 
matąs. Bet vėliau jis transformuo 
davosi i tenorą ir abejonės ding
davo, įdomus balsas, įdomus, 
energingas aktorius. Algis Gri
gas, priešingai P. Gudui, pasižy
mėjo ramybe. Po keliolikos dienu 
neatsimenu nei jo gestu, nei 
grimasų, jei išvis jis tokiais daly
kais užsiiminėjo. Tik gerai atsi
menu, kaip aiškiai jis tarė kiek
vieną dainuojamą žodį, kiekvie
ną skiemenį. LO propagandi
ninkų patartas, bent tris kartus 

$3 00 
$1.75 

gyvenimo 
veiklos bruožai. A. Baronas. 155 psl $1.00 

*V. KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJA (1907-1932). 
Kun. Dr. J. B. Končius, 1932 m., 329 psl. Kietais viri. $3.00 $1.50 

We'll help you make rhe right movė. 

JE I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkite* į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

apskritame rate bėgiojo savo, ^ j ^ v i r f c H a i , 
pačiai erruau šnabždėti, kad | ^ g B 0 0 K O F 0 U R pnjGRIMAGE, by Adam Micke-
gražu, kaip Stratfbrde, kaip Strat 
forde... Abu išėjimai man buvo 
"Carminos" choreografijos viršū
nė. Jie akyse stovės, žinau, keletą 
metų. 

Ak, praleidau berniuku chorą. 
Jis irgi porą kartų labai raiškiai 
įsijungė ir padarė nemažą įspūdį. 
Jei ne dominuojantis, dėmesį ypa
tingai patraukiantis baletas, ber-

wica, tranalated by J. K. TautmyU, printed in Cbi
cago, 1950, 63 pages $0.75 

THE FIRST M1ARIAN RJEADER (Folktale*, legenda, and 
short storiee tranalated from the Lithuanian lan-
guage) 1951, Chicago, 96 pages $1.00 

THE PAST FTFTY YEARS. By Paul Gabrti. Tai istori
niai Tėvų Marijonų kongregacijos bruožai, įsisteigimo 
ir veiklos 50 m. laikotarpy (1913-1964) J. Amtr. 
Valstybėse ir Argentinoje. Išleido Tėvai Marijonai, 
1964 m. Minkšti viršeliai, 120 psl $1.25 

VARPAS, Hr. 9 — 1969 m. žurnalas tautos ir fanogaus 
laisvei ir tautinei kultūrai, 206 psl $2.50 

iiiiiiiiiimiimmiiuiMiiiiiiimiiimiHiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

$0.50 | Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kecbrie Av. — 778-2233 

10% — 20% — 30% pigiau B—SSSH 
už apdrtuida nuo ugnie* ir automo
bilio pa mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Teki. GA 4-8654 

IVi W. iSth Strsct 

VYRAI IB MOTERYS 

Medical Opportunity 

MEDICAL TECHMOL0CIST 
For south suburban laboratory. ASCP 
or eąuivalent Full or part time. 3-11 
shift Knov/iedge of SMA 12 reauired. 

TeL — 895-0585 

COOKS — EVENINGS 
Mušt appry in person. Salary open. 

Apart, available. Hospitalization insur. 
PARKWAY RESTAURANT 

3035 Behridere, VVaukegan, Dlinob 
Tel. — 336-0222 

HELP WANTED — MOTERYS 

C O O K 
Rectory Cook needed for Saint 
Bridgefs Rectory. 

Please Phone 523*4130 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

Išnuom. mieg. kamb. su vonia ir 
atskiru įėjimu. Marąuette Parke. 
72-os ir Francisco Ave. apyl. Skam
bint PR 8-1740. 

MISCELLANEOTJS 

S & W C0NCRETE W0RK 
Ali type of oonerete work aad 

brick work. 
Free estimates. 24 hr. tel. service 

768-2811 or 994-7664 

« M M I I I H > M M » t J I M I I I > . 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojama 
visų rusiu, grindis. 

BUBNYS — TaL RE 7-6168 
M I U > » > » > > M M I «_« * mm >• » i » 

IHlIlIlUlllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIHIIIIIIIIir 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376^996 
l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l iu i l l l l l l i 

PACSAGE KIPRZ&S AGEKCT 
MARIJA NORETJtrjEN* 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Imtmi paceidaujamot sero* 

prekes. Maistas i i Europos 
360ft W. 69 St., Chioagis UL SOSM. 

TEIi. — WA 5-S7ST 

$1.00 į 

S0.50 

$0.50 

niūku choras sulaukty daugiau vTTAUTAS THE GREAT - GRAND DUKE OF LITHU-

$0.50 

$1.00 

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIl 

Hii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i innui 

M. A. Š I M K U S 
tNOOME TAX SERVICE 

NOTARY PTTBLIC 
4250 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINU iškvietimai, pllaomi 
PILIETYBES PRAAYMAI Ir 

kitokia blan.ka.1. 
ilIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIUIlltUUUUIUUUIlI 
liiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiniiiiiin 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Sterco ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M 1 G L 1 N A S TV 
2MC W. Mtb St., tai. 77t-14* 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiuiiiuiiuimut 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
HEIKALŪ 

ViĖtinių kortelių naadojlsaaa yra 
grazua paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir rišu. luo
mų atstovams turėti grasias visa
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais parniiais reikalais. 
Būsit* patenkinti mūsų pataraari* 
mu. 

I 
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiimiuiirnmiiinn 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

komplimentu. Ak, dar nepami
nėjau Jono Kelečiaus — gatvės 
pirklio pantomiminių scenų, pa
statymą taip vykusiai papuošusiy. 

Ne man vienam "Carmina" 
buvau perskaitęs Birutės Pūkelevi- Į padarė tokį gerą įspūdį. Su kuo 
čiūtės poetikai verstus "Carmi-' tik kalbėjau, visi gyrė šio veikalo 
nos" eilėraščius, kurių keletą 
kaip tik ir A. Grigas išdainavo. 
Tik viena Gina Capkauskiene te
ko nusivilti. Maniau, kad ji ma
žiausia pusvalandi, su pertrau
kom, savo auksiniu balsu mus ža
vės, o vargu ar ją girdėjom de
šimtį minučių... Kodėl gi Carl 
Orff sorpranui taip pašykštėjo?L. 

Bet svarbiausia "Carminoj Bu-
ranoj" buvo baletas. Tiesa, prieš 
spektaklius LO vadovybė skelbė 
baleto į'ungimą, skelbė, jog cho
reografai Violeta Karosaitė su 
Jaunučiu Puodžiūnu, jog šoks V. 
Karvaitės studijos mokiniai. Ma
nėme, kad gal kur nors, statišku
mo nuoboduliui išblaškyti, pa
šoks minutėlę čia, minutėlę ten, 

viskas. O jos ir jie šoko visas 

pastatymo originalumą, solistus, 
chorus, o ypatingai baletą. Se
kančią dieną sutiktas poetas tur 
būt išreiškė jei ne visų spektak
lio žiūrovu apskritai, tai visu žiū 
rovu vyrų nuomonę: "Brolyti, 
jei būtu toks vienuolynas, tai ir 
aš norėčiau į jį stoti!" 

Kai pakeliui į Chicagą disku
tavau "Pajacus", visos viltys su
kosi apie Stasį Barą, Stasį Barą. 
įsivaizduokite, kokį įspūdį pada
rė Kazio Oželio anonsas, kad Sta
sį pavaduos solistas iš Metropoli
tan operos. Nei bėgt, nei rėkt... 

Scenoj išvydom tipingus Ita
lijos mūrus, kokiu tame krašte 
dviem atvejais iki priklumo bu
vom prisižiūrėję per trauki n iy 
langus. Stulbinančią K. Oželio 

ANIA. Kan. dr. J. B. Končius. Kruopščiai surinkta 
dokumentuota istorine medžiaga apie Vytautą Didįjį 
Lietuvos kunigaikštį ir to laikotarpio Lietuvą, Žalgi
rio mūSį ir t t Tekste yra nemažai iliustracijų, ie-
melapi'4 ir nurodomi istoriniai a*ltiniai kuriais buvo 
remtasi. Spaudė Franklin Presą 1994 m. 211 pusi. 
Minkštais virSeliaig $3 00 

TĖVYNES SARGAS, Kultūros Sumaląs, 51, 53, 54 m...$200 
2EM&S CKIO ŠVIETIMAS, Dr. Juotas Dauparas, 287 

psl.. 1967 m. $5.oo 

. M U Z I K A 

$1.50 
$1.00 

$2.00 

65 ramutes! Šokiu interpretavo | žinią kiek aptirpdė gražus Algir-

Buvo Dabar 
ALBUM LTTHUANIAN DANCES, 17 puaL $1.50 $0.75 
BENEDICTION. George W. Massey op. L 12 psl $0.25 $0.15 
DE PROFU.VDIS - KANTATA. Muzika Vlado Jakuhėno. 

17 psl. 1966 $1.00 $0.50 
EI. JAUNIEJI. Mišriam chorui. Juosaa Gruodis $0.35 $0.1$ 
LE GRAN PRINCE VTTOLD. Pierre Stankiewicz op 17 $0.60 $0.30 
LIAUDIES DAINOS. V. K. Baaaitki, Mišriam chorui 15 

dainų. Išleido kun. P. M. Juras. 19 psl $2.00 $1.00 
4-TURI SUKTINIAI. Juozas Tallat-Kelpsa. $0.60 $0.30 
MISSA. J. Kačinskas Mišriam chorui ir solo. 69 psl $1-50 $0.75 
MUZIKOS AIDAS I. Marsas Dr. J. Basanavičiui . . . . . . $0.40 $0.20 
MTTZUCOS AIDAS U. Marsas Vytautui $0.50 $0.25 
OP! OP' NEMUNĖLI. Miariam chorui. J. Gruodis $0.35 $0.15 
SUDEEJV LIETUVA. Mišriam chorui. A. Kačanauekas . . $0.35 $0.15 
ŠIMTAS LIAUDIES DAINŲ. Kasys V. Banaitis. 136 pil- $700 $3.00 

1953, Chicago $1.00 $0 50 
U ž KLYSTANČIUS ŽMONES. Arioso tenorui. A. Kaca-

nauskas, $0.35 $0.15 
GIEDOJIMŲ MOKYKLA. Kun. T. Brazys. 122 pa!. 1020 

Tiiie $1JB $0.50 

guiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiat 

| SV TĖVO JONO PAULIAUS | 
I L IETUVIŠKI ŽODŽIAI f 
i Popiežiaus Jono Pauliaus II 5 spalvų paveikslas ] 
I su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per šv. Mi- { 
| šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks- I 
Į liukų už $1.00, įskaitant paštą ir mokesčius: | 
I 10—100 paveiksliukų po 8 c. (paštas ir mokesčiai | 
i ekstra). Rašykite: | 
| DRAUGAS, 4545 W. 63rd Stmf i 
| Chicago, IIL 60629 | 
^•iiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiHiiiiiiimtiiiiHiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii? 

DienrauKdo "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti }-
vairių liaudies meno darbi): me
džio, keramikos, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite \ 'Draugo" ad
ministraciją ie pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam* 

'Drango" adresas: 4545 West 

6Srd S U Cbieago. m. (MMZ8. 
tiiniiiiiiiiMiiituiiiiiiiiiimimiiiuitimin 

tįr 
KUR TAS ŠALTINĖLIS 

ESSSBBSSM Kusdb br Jeaas Gtrl)atas {dainavo 27 popubariąaiai 
hannoaizuocas liaucries dainas su peakių įvairių instrumentų palyda. 

IHekSo dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsimininiii radijo programos 
vedėjas, gyv. Watchung, N. J. 

Dviejų plokštelių albumas su persnmtimu kainuoja $14.96. m. trr. 
prideda 70 c. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W KSrd St., Chicago, U. S0S2* 

y, 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i inif i i t t 

GEN. POVILAS 
PLECHAVIČIUS 

I dali paruošė 
PETRAS JURG6LA 

II dali redagavo 
PAULIUS JURKUS 

Eleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
ciškonu spaustuvė. Didelio formato. 
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar 
prideda 54 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St-

Chicago, EL 60829 
iinmimimiiiimiiimimimiiimimiiiuii 

Apsimoka skalbtis dko. DRAUGB, 
nsa jis plačiausiai skaitomas lia» 
tuvi^ dietiraJtla. gi skelbimų kal
ios yra vtaMns prisinajBos. 

SB)«Ma«SSaiSBSSBBSsSsSBBBBBBBBBBBBBBBBBBV 



LIETUVIAI ROCHESTERY 
POETAS BERNARDAS 

BRAZDŽIONIS PAS MUS 

Seniai čia buvo didesnis kultū
rinis pobūvis. Vietovė yra gero
kai aprimusi. B . gegužės 3 d. 

, vakare vadinama literatūrinė va
karonė nelauktai visus išjudino. 

, Ir tai išjudino poeto Bernardo 
Brazdžionio atsilankymas. Tą va
karą Šv. Jurgio lietuviu parapijos 
Žemutinė salė buvo pilnutėlė. 

Kai poetas Bem. Brazdžionis 
pakilioj laikysenoj priartėjo pria 
specialiai parengto pranešimų sta
lo, poetas neatrodė nei pavar
gęs, nei jo draugiškas ir pasta
bus žvilgsnis be ateities vizijos. 
Galva, kaip ir anomis jaunystės 
dienomis, aukštai pakelta, žvilgs
nis skrenda per susirinkusiu gal
vas. Publika sustojus pasitinka il
gais plojimais. 

Ant stalo pakloja didoką pluoš
tą popierių, susegtų į vieną stam
bų ryšulį. Atrodo lyg ir rankraš
čiai, užrašai, eilėraščių iškarpos 
iš jau išspausdintų gausių jo po
ezijos knygų. Bet iš tikrųjų tai 
buvo rūpestingai parengti vaka
ro programos užrašai. 

iKai prieš 25 metus ankstyvą 
pavasarį poetas B. Brazdžionis 
dar iš Bostono čia buvo atvykęs 
ir čia skaitė savo eilėraščius, ta
da jo laukdami, pasak rašyt. Jur
gio Jankaus, daug kas baiminęsi, 
sakydami, ką gi veiksime vieno 
žmogaus parengime? Ar jis pajėgs 

Į labiau suartina su klausytojais. 
'Laikas dingsta. Jis nenustojęs kurti 
skurdžioje kelionėje, nei Insbru-
cko metalo fabrike. Po darbo vie
numoje iš sukurtų eilėraščių su
sidaro rinkinys „Svetimi kalnai". 
Vokietijoj dalyvauja lietuvių po
etų ketveriukėje, apkeliaudami 
visas trijų okupacinių zonų lietu
vių stovyklas net po kelis kartus. 

ANYKŠČIŲ A2U0LUI PALŪŽUS 

Ir šiuo kartu poetas čia atsi
rado iš tolimosios Californijos, 
per Philadeljhiją, Baltimorę, 
New Yorką — Brooklyną, Ro-
chesterį, N.Y. Ir vėl atgal — Ca-
lifornija — San Diego. Ir visur 
jo poezijos vakarai praėjo su di
džiuliu pasisekimu. 

Kai kas jį vadino ir vadina pra
našu ar pranašišku. Religiniai 
eilėraščiai esą atremti į Šv. Raš-
Įtą ir gyvenimą, bet nesąs taip 
daug jų sukūręs, kaip kai kurie 
kritikai kalba ir rašo. Tėvynės il
gesio eilėraščius gimdęs palikta
sis gimtasis kraštai. Patriotinius 
eilėraščius parašyti esą gana sun
ku. 

Savo mūzos daugiau kaip 50 
metų kelionės aptarimą baigia iš
didžiu, nepavargusiu balsu, jaut' 

į nykščių šilelio šlaituose, todėl jis 
' mėgo dainą ir savo vieturtę duk
rą Dianą skatino baigt: muzikos 

SNOBO K I O L t 

Anglijoje Cambridgo univer- j 
si tetas XVII amžiuje nusprendė 
priimti studijuoti i r nedidikų] 
vaikus. Sąrašuose jie būdavo' 

mokslus. Išėjęs pensijon 1973 me į lotyniškai pažymimi "sine no-
tais jis su žmona iš Hartfor-įbilitate" (be kilmingumo). Tas 
do, Conn. , išsikėlė j Floridą, pa- pažymėjimas ilgainiui buvo vis 
sistatė gražų namą ir manė ra- trumpinamas (sine nob.; s. 
miai praleisti senatvės dienas, nob.), kol, pagaliau iš jo pasi-
bet Viešpaties keliai nežinomi, darė žodis "snob". Snobai, kad 
ir a.a. Juozas, vos keletą metų pa- Į galėtų studijuoti viename uni-

su didikų vaikais, 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. gegužės mėn. 13 d. 

sidžiaugęs Juno Beach saulėtais Į versitete 

A. a. Juozas Papievis 

Šiemet birželio 4 dieną sukan
ka 5 metai, kai mirė Juozas Pa
pievis, gimęs ir augęs Anykščių j 
parapijoje, Užuožerių kaime. Iš 
to paties kaimo rašytojas Anta 
nas Žukaukas — Vienuolis savo 
prisiminimų knygoje apie a. a. 
Juozo Papievio tėvą Antaną ra
šo: Užuožerių kaime gyveno 
stambus gaspadorius valakinin
kas A. Papievis, drūtas, tvirtas, 
flegmatiškas, bet į humorą lin-

vaizdais, netikėtai palūžo, mirė 
staigiu širdies priepuoliu. 

Likusi naš lė Apolonija, tęsda
ma savo vyro papročius šalpai, 
kas savaitę ruošia siuntas į Lie
tuvą ir Suvalkų trikampį. 

Mielas Juozai, tebūna Tau 
lengva svetinga Floridos žemė, 
nors siela gal prabyla, kad ne 
Čia, o Viešpatie, pavargusią gal
vą priglausti norėja:, bet po lais
vos tėviškės dangum, Anykščių 
kalne ilsėtis troškai. Už velionio 
Juozo Papievio sielą birželio 
4 dieną atnašaujamos šv. Mišios 

riai padeklamuodamas eilėraštį j kęs žmogus, turėjo didelę šeimą 
Per pasaulį keliauja žmogus", j ir buvo jau antrą kartą vedęs. Jo 

Publika sustojus ilgai ploja. Poe
tas, pagarbiai nusilenkęs, lėtai 
pasitraukia nuo savo pulpito ir 
čia pat priešais sėdintiems šio pa
kilaus ir ilgai atmintino vakaro 

jį užpildyti. Ir tada, kad ir ne rengėjams paspaudžia rankas: ra-
taip gausiai buvo susirinkta, o šyt. Jurgiui ir Kotrynai Jankams, 
vis dėlto labai greit buvo įsiii- dr. Jonui ir Nijolei Dėdinams, j 
kinta, kad poetas B. Brazdžionis Algiui ir Aldonai Oliams ir k t ( m i s beidavo laukan ir tėvas, bet 
ne tik gali atlikti dviejų ar dau- j Vakaronė baigta prie kavutės t a i baugiau dėl "honoro" negu 

besišnekučiuojant, o prie poeto g reįkalo. Prieš mirtį vyresnia-
B. Brazdžionio susidaro ilga ei- j a m j į g į l i e p ė s u s i r a s t i su geru 
le senų, jaunų ir vaikų, laukian- k r a i č i u ž m o n 3 j 0 a n t r a j a m s ū n u i 
čių autografų į atsineštas jo p o e - | j U Q z u i s u m o ( k ė t i dalį. Sutvarkė 

pirmosios žmonos sūnūs, rašyto
jo atminimu, buvo jau suaugę 
vyrai, visur tiek namie, tiek lau
ke pavaduodavo tėvą. 

Savo sūnus A. Papievis laikė 
rankose kietai ir nė vienam ne
leido vesti, kai jie jau buvo ir 
suaugę vyrai. Retkarčiais su sūnu-

stengdavosi rodyti labai kilnias 
manieras ir aplamai pamėgdžio
ti ir vaidinti visais atžvilgiais 
didikus. Tas nenatūralus iš aukš 
tesniojo luomo pavyzdžių pa
mėgdžiojimo išplaukiąs pasipū
t imas anglų kalboje, o iš jos 
ir kitose kalbose buvo pramin
t a s snobizmu, o kurie jį rodo — 
snobais. jm . 

kun. Senkaus Lake Worth ir Šv. 
Juozapo par. bažnyčiose, Water-
bury, Conn. 

KC. 

~'., giau valandų programą, bet ir per 
visą programą išlikti vienodai 
patraukliai įdomus, visiems su
prantamas ir mielas. 

Tas pats atsitiko ir gegužės 3 
d. vakare. Tik šį kartą atrodo, 
kad jis pasirodė žymiai pilnesnis 
ir įvairesnis. Jo-pasipasakojimai, 
nors buvo tik tarp kitko pasaky
ti, įdomūs, lyg paspalvinimai 
tarp deklamuojahų eilėraščių 
Pasakojo kai kurių eilėraščių gi
mimą, kada ir kurią proga kai 
kurie iš jų atsiradę. Gal ir teir.n-
gai poetas pradėdamas programą* 
pastebėjo, kad šį kartą norįs pa-
s.rodyti nusėdęs nuo Pegaso, žmo-
gumi. 

Bet vis dėlto pirmoje vietoje 
suspindėjo visoje savo artistiško-

• je didybėje jo pačio jautriai pa-

zijos knygas, ypač poezijos rink
tinę „Pilnatis" ir „Meškiukas 
Rudnosiukas". Abiejų šių knygų 
čia pareikalavimas buvo gausus, 
tik, deja, daugelis buvo pavėla
vę jas įsigyti, kai čia buvo jos 
platinamos. O dabar, pasak auto
riaus, jų laidos jau išsibaigusios. 

A Sabalis 

BITININKYSTĖ 

tėvas ir kitus du sūnus: vieną iš
leido į Ameriką, kitą užkuriomis. 
Papievių valakas ir vėl pasiliko 
vyresniojo sūnaus rankose. 

A. a. Juozas Papievis, būda
mas dar jaunuolio amžiuje, ga
vęs iš ūkio savo dalį, prieš pat 
pirmąjį karą išėjo "svietan" lai
mės ieškoti. Pagyvenęs kelerius 
metus Rusijoje ir pergyvenęs ko
munistinę revoliuciją, 1921 m. 
tėvynės ilgesio vedinas net pės
čias iš Vitebsko sugrįžo į nepri
klausomą Lietuvą. Kurį laiką Že-

A. A. 

KAZYS DUDĖNAS 
Savanoris partizanas, Klaipėdos sukilimo 

dalyvis, šaulys 
Gyveno 6857 South Campbell Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė gegužės 10 d., 1980 m., 10:25 v. ryto, sulaukęs 81 m. 
Gimė Lietuvoje, Linkmenyse, Vilniaus Krašte. Amerikoje iš

gyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Joana (Miliauskaitė), 

sūnus Vytautas, anūkė Rūta, Lietuvoje brolis Mykolas ir sesuo 
Veronika, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Ramuvėnams. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi., 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 14 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus ir anūkė. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

Bitininkystė, kaip pagalbinė 
ūkio šaka, žinoma Lietuvoje 
nuo seniausių laikų, tačiau j o s ! m a i t i j 0 ] - e t u r ė J o s a v o f o t o s t u d i j ą , 
pobūdis ir ūkinė reikšmė istori- j v ė l i a u persikėlęs į Šiaulius dirbo 
jos eigoje keitėsi priklausomai i m i e s t 0 savivaldybės gaisrinėje, o 

deklamuoti eilėraščiai, sukefda-Įnuo bendros Uaudies ūkio ra i? j 1 9 33 m e t a i s v e d ė Apoloniją Ski
tai klausytoju dėmesį, pas.ge-i c*os- Pirmąsias žinias apie sįjparytę. Iš prigimties Juozas buvo 
rėjimą ir plojimus. Taip po pir- i vei*slą pateikia anglosaksų ke- j gana darbštus, tvarkingas, todėl 
mo padeklamuoto eilėraščio poe- j liautojas Vulfstanas, sakyda- i Šiauliuose pasistatė puiku namą, 
tas paprašo, kad klausytojai d ė l m a s ' ^ad baltų kraštuose esą | {£ J ^ Ų okupacija sudrumstė jau-
laiko stokos susilaikytu nuo pi o- j I a b a Į d a u S medaus, o pagamin-
jimu. 

Poetas Bį Brazdžionis savo li
teratūrinį vakarą perskyrė į dvi 
dalis, į du išėjimus su neilga per
trauka. 

Pirmoje dalyje patraukliai pa
sakoja apie pirmuosius eilėraš
čius, spausdintus gerokai prieš 
50 metų, dar sėdint 7 kl. gimna
zijos suole. Pradėjęs spausdinti 
Žvaigždėje, o kiek vėliau paban
dęs ir Židinyje, kurį tada reda
gavęs poetas ir prof. Putinas. Pu
tinas ne tik atspausdinęs, bet ir 
palankiai atsiliepęs apie jo eilė
raščius. Šitokiu pasisekimu buvęs 
labai paskatintas. O kai būdamas 
8 klasėje buvęs pakviestas daly
vauti nepriklausomos Lietuvos 
pirmojo dešimtmečio jaunųjų po
etu Antalogijoj 1928 metais, 
džiaugsmui ir išdidumui nebu
vo galo. Autobiografiją parašęs 
tokią pakilią, kad ir šiandien ne
drįstų tokios parašyti. 

Sį kartą savo mūzos kelionę 
padalijo į tris dalis: jaunystės, re
liginė ir patriotinė poezija. 

Pirmoje dalyje pasakoja ir dek
lamuoja jaunystės studijų dienų 
eilėraščius, įdomiai prisimena 
poezijos skaitymų viešus vakarus, 
kuriuose dalyvaudavo su grupe, 
p kartais ir vienas. Prisimena pa
bėgimą, apkasus, atsiskyrimą nuo 
šeimos. Paliktosios šeimos didžiu
lis ilgesys. Visą tai klausant dau
geliui panašiai išgyventi laikai 
vėl grįžta visu savo šiurpumu. 
Tada sukurti eilėraščiai, pasako
jimai, jautriai ir ilgesingai padek
lamuoti nepastebimai poetą dar 

tą iš jo midų geria tik netur-
nos šeimos ateities planus. 

Kaip daugumas mūsų lietuvių, 
tingieji ir vergai, tuo tarpuk aijtaip ir a.a. Juozas paliko savo 
turtingieji gerią raugintą kūme-j mylimą Lietuvą, su šeima paši
lės pieną. Pradedant XTTI a., is- J traukė į Vokietiją ir kantriai ne-
toriniai šaltiniai dažniau mini ;šė pabėgėlio dalį. 
Lietuvos medų, su bitininkystės į 1949 m. atvykęs Amerikon, dir-
verslu susijusius papročius, o|bo įvairius darbus. J. Papie-
vėlesniais šimtmečiais ir vals-|vio jaunystėj daug įtakos turėjo 
tiečiams uždėtas medaus duok-!vysk. A. Baranausko dainos, kur 
les. (vakarais jų aidas plaukdavo A-

Mylimai Motinai, Uošvei, Močiutei 

A. 1A. AGOTAI DRAZDIENEI mirus, 
dukteris LRIMUTC JUrTANfiUENĮ, ELENĄ DAP-
ŠIENĘ, sūnus GEDIMINĄ ir ALGIMANTĄ su šei
momis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

A. f A. SOFIJAI KLYGIENEI 
m i r u s , 

sūnui Mindaugui su seimą ir artimiesiems 
reiškiame nuošrdzię užuojautą. 

Milda ir Mikas Panarai 

Albinas, Gražina, Rimas, 
Audrius ir Gaili ReŠkevifciai 

Omaha. Nebraska 

A. f A. VINCUI MAZURAIČIUI 
mirus, žmonai Elenai, sūnui Vaidučiui bei 
visiems artimiesiems reikiame gilia užuo
jautą. 

Bartkai 
Guzikauskai 
Kalvaičiai 

Pajuodžiai 
žemaičiai 

A.f A 
ALOYZUI GRIGALIŪNUI mirus, 

Brangiam broliui 
jo seseriai LIUCIJAI LAZAUSKIENEI ir jos visai 
ŠEIMAI nuoširdžią užuojautą reiškia 

Ringai ir Galinai 

žiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiininiiiiimiiimiiiiii: 

i GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 
| SOL. DANOS STANKAITYTfiS | 
I (įdainuota lietuviškai) f 

| O P E R Ų A R I J O S f 
j§ Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. = 
E Dirigentas Alvydas Vasaitis = 

| GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, f 
E CAVALERIA RUSTTCANA I R KITOS. § 

= Kaina su persiuntimu f 10.75. Uisakymus siusti: | 
1 DRAUGAS, hSltS W. 6Srd St., Chicago, IU. 60€t9. į 
= Di. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. s 
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TEATRINIO VARGO KELIAIS 
JOOOM Kaributas 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių apauatuT* Romoje 1977 m. Kie
tais r ir iei i i ia . Kaina su persiuntimu $10.30 Uaaakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4545 W SSrd St, Cbieafo, DL flOSS. 

Brangiai motinai 

A. 1 1 AGOTAI DRAZDIENEI 
vadovę UUMUTC ANTANEUENĘ bei 
užjaučiame šioje skausmo valandoje. 

Tautiniu šokiu Grupe "J 
Oinaiia Nebraska 

mirus, 
artimuosius 

MJŠRA" 

Tauriam lietuviui 

A. t A. VINCUI MAZURAIČIUI mirus, 
žmonai ELENAI, sūnui VAIDUČIUI, giminėms ir vi
siems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

L.B. Hot Springs Apylinkes 
Valdyba 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e fonas — Y A r d s 7 -1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Te l . 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Te l . 422-2000 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITL ANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd PLACE Te l . VIrginia 7-6672 
2424 W. 60th STREE T Tel . REpublic 7-1213 

1 1029 Southvvest HiRhvvay, Palos Hi l ls , I I I . Tel . 974-4410 

PETRAS BIELIONAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Te l . LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LH L A N K I A AVE. Tel . YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAI.STED STREET Tel. YArds 7-l«l 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. <0th Ave.. ( K E R O . I I .L. Tel. OLympic 2-1003 



8 DRAUGAS, antradienis, 1980 m. gegužės mėn. 13 d. 

X Stasys ir Ona Piežal su 
Stasio sesute Sofija Gomey grį 
žo j San Pierre, Ind., po ilges
nio buvimo Arizonoje. Kelionė
je į namus aplankė brolius Be
nediktą ir Praną ir svainę Ma
rijoną Piežus, Ft. Collins, Colo-
rado. Pravažiuodami pro Ne-
ponse, m., aplankė dukterį Ber
nadetą ir jos seimą. Dabar ra
miai triūsiasi ūky ir nekantriai 
laukia vasaros. 

X Jean (Cinikaitė) Lettner 
pereitą savaitę turėjo labai skau 

x LietuviSku knyga "Drau
ge", pasinaudodami jų išparda
vimu, už didesnę sumą įsigijo: 
Vytautas Ramanauskas, Stefa
nija Jonutienė (čikagiškiai), Ju 
liūs Stulpelis (New Yorkas). 

xšv. Kryžiaus ligoninės 196 
pareigūnai ir tarnautojai buvo 
atžymėti specialiais žymenimis 
už ilgų metų darbą šioje ligoni
nėje. Pagerbimo ir atžymėjimo 
banketas buvo gegužės 2 d., 
penktadienį, Lezington House 
salėje, Hickory Hills miestelyje. 
Trumpą kalbą, sveikindama vi
sus atžymėtuosius, pasakė ses. 
M. Dorothea, ligoninės adminis
tratorė, ženklus pašventino li
goninės kapelionas kun. P. 
Kelpšas. Pagrindinę kalbą pasa
kė dr. A. Bona, Jr. 

x Seselė Josephine (Bukšai-
tė), pranciškietė, Pittsburg, Pa., 
mums atsiuntė iškarpų i i ame-džią galvos operaciją Evansto 

no ligoninėje. Jos vyras Jurgis I ^^^udo^T^liečia"Be-
ir motina Juozapina Cimkiene , .,, ., , . ,, -

T , JV. . r . , . i tuviškus reikalus, bolševikų per 
ypač skaudžiai pergyveno įvyk}, j . . . -, . ,. T^,. T r 
į T r ., . . . . . . . . * sekiojamą Bažnyčią. Dėkoja Dabar ilsisi hgomnėje, prieš1 

grįždama į namus Northbrook, •L 
A. a, Lee Balkus (Balkutė), 

buvusi mokyklos direktorė, po 
ilgos ir sunkios ligos mirė ge
gužės 9 d. Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Buvo gimusi 1927 m. ba
landžio 30 d. Cbicagoje. Laidoja 
ma gegužės 13 d., antradienį, 

įme. 
X Lietuvišku knygų, pasir.au 

dodami "Draugo" paskelbtu iš
pardavimu papigintomis sąlygo 
mis, už didesnę sumą užsisakė: 
T. Kareckas (Kanadoje), A. 
Juknevičius, Aldona Sandargie-
nė (Floridoje), Bronė Lankutie-
nė, Antanas Poškus (Pennsylva 
nijoje), A. Gumbinienė (Mary-
lande). Visiems jiems knygos 

A 
Argentinos Marijonų vienuolijos iškilmės Rosario mieste čia vienuoliškus įžadus daro du jauni klierikai, įdaius 
priima kun. Juozas Petraitis, (iš kaires) Avellanedos Aušros Vartų par. klebonas, kun. Juozas Margis, Rosario vienuo
lyno vyresnysis ir Sv. Kazimiero parapijos klebonas, ir kun. Antanas Švedas, naujų kandidatų mokytojas, kuris 
šiuo metu lanko savo gimines S. Amerikoje. Abu jaunieji marijonai studijuoja Rosario kunigų seminarijoje. 

IS A R T I 
i. A. VALSTYBĖSE 

IR T O L I 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

10 vai. iš Queen of Martyrs pa- buvo pasiųstos paštu 
rap. bažnyčios Sv. Kazimiero , * Janina Krupelienė, niujor-
lietuvių kapinėse. Nuliūdime Ii- j kigkė, savo laiške "Draugui" 
ko dvi seserys Šv. Kazimiero se pasidžiaugė smarkiai pagerėju-
serų vienuolijos narės — ses. i sįa dienraščio spaudos technika, 
Konstancija ir ses. Marijona, i gražiomis iliustracijomis, pade-

X Muz. Manigirdo Motekai-
čio fortepieno studijos koncer
tas bus šį penktadieni, gegužės 

ko jo už gerą informaciją ir at
siuntė auką. Ačiū. 

X Vincas Simanavičius, čika-
16 d. 7 vai. vak., Jaunimo cent-! giškis, mus maloniai pasveiki-
ro salėje. Visi kviečiami atsilan 
kyti. 

X Povilas Gaučys, nuolatinis 
"Draugo" bendradarbis, porai 
Bavaičių išvyko poilsio į Flori
dą. Apsistojo pas J. Karvelį 
Surfside vietovėje. 

x Lietuvių Krikščionių demo 
kratų sąjungos centro komite
tas ruošia konferenciją, įvyks
tančią 1980 m. gegužės 24-25 d. 
Svč. Merglės Marijos Gimimo 
parapijos salėje, 6820 S. Wash-
tenaw Ave., Chicagoje. Konfe
rencija pradedada gegužės 24 
d. 10 vai. r. Sąjungos konferen 
cija yra aukščiausias reikalų 
sprendėjas. Centro komitetas 
kviečia visus lietuvius krikščio
nis demokratus aktyviai daly
vauti ir prsidėti prie konferen
cijos pasisekimo. 

x "Dainavos" ansamblis ba
landžio 29 d. visuotiniame nar:ų 
susirinkime išsirinko naują val
dybą šios sudėties: Aleksas 
Smilga — pirmininkas. Rasa 
Soliūnaitė — vicepirmininkė. 
Vytautas Jasinevičius — vice
pirmininkas, Vytas Radys — 
kasininkas. Danguolė Tlginytė 
— sekretorė, Mėta Gabalienė — 

no, atnaujino prenumeratą iri 
pridėjo 10 dol. auką. Labai ačiū. j 

X V. Morkūnas, Isiington,' 
Kanadoje, prie prenumeratos; 
pridėjo 10 dolerių auką. Malo- Į 
niai dėkojame. 

x Aleksandra MIklaševičienė, I 
čikagiškė, yra nuolatinė "Drau-Į 
go" rėmėja. Ir dabar, atnaujini 
dama prenumeratą, atsiuntė au-1 
ką. Ačiū. J 

x Aleksandras Atutis, Plea-
sant Kili, Calif., parėmė mūsų 
spaudos darbus auka. Ačiū. 

CHICAG0S 
ŽINIOS 

AUKŠČIAUSIOS AIXSOS 
Keletas Chicagos aukštųjų 

valdininkų gauna didesnius atly 
ginimus negu kitų miestų tokie 
patys pareigūnai. Pvz. finansi
nio pareigūno E. H. Yeo metinė 
alga yra 100,000 dol., mokyklų 
finansų vadovo J. L. Mahram 
•— 100,000 dol.. miesto planuo
tojo R. MacGregor — 85,000 

— Lietuvos generalinis kon
sulas Anicetas Simutis gegužės 
7 d. dalyvavo su žmona New 
Yorko miesto komisionierės 
Jungtinėms Tautoms ir konsu-
lariniam korpusui Gilliam M. 
Sorensen ir Exxon korporacijos 
prezidento H. C. Hauffman dip
lomatinio karpuso garbei su
ruoštam priėmime Metropolitan 
Museum of Art, kur svečiai ga
lėjo apžiūrėti meno objektus iš 
Kinijos didžiosios bronzos laiko 
tarpio, pradedant dvidešimt pir
muoju šimtmečiu prieš Kristaus 
gimimą ir baigiant 220 metais. 
Priėmime dalyvavo ir New Yor
ko miesto meras Koch. 

— Tautinių grupių respubli
konų suvažiavimas įvyks gegu
žės 16-18 d. Clevelande, Ohio 
(Stouffer's-on-the-Square, 24 
Public Sąuare). Suvažiavimo 
tema "Parikiminė veikla ir tau
tinių grupių respublikono rolė 
šių metų prezidentiniuose rinki
muose." Amerikos lietuvių res
publikonų federacija suvažiavi
mo metu šaukia savo metinį su-
surinkimą, kuris įvyks penkta
dienį, gegužės 16 i 3:30 vai. 

po pietų tame pačiame viešbuty- — Maria del Carmen Saba-
je. Lietuviai respublikonai at- Hauskaitė, buvusi Argentinos 
vyksta iš Californijos, Texas,' gražio karalaitė, baigė aviaci

jos kursus ir gavo komercinės 
aviatorės diplomą. Ji dabar tu-

Į dol., mokyklų superintendentės 
finansų sekretorė ir Jonas Paš- Ang. Caruso — 70,000 dol., bet 

merės J. Byrne tik 60,000 doi. tukas — narys. 
x Kun. J. Prunskis, išvyko 

daugiau kaip savaitei į Floridą, 
kur nori kiek pailsėti ir sutvar-
kyti kai kuriuos asmeninius rei
kalus Grįš ateinančios savaitės 
v i d u r į e 

PARSIGABENO IŠ KUBOS 

Chicagos gyventojas A. F. 
Puentes, 62 m., nuvykęs į Flori
dą, išsinuomavo laivą ir nuplau
kė į Kubą parsigabenti giminių. 

certas ruošiamas 
d. Jaunimo centre. 

x Irenos Veleokytė* Baleto į jįg p a t s yra iš Kubos ištrūkęs 
ir piano studijos mokinių kon- į prieš 12 m. ir dabar turi Chica-

birželio 15 į g0je, 2829 W. Armitage, kavi-
i nę. Nuplaukus su grupe kitų į 

x Omahos l iet . medžiotojų Į Kubą, jam nepavyko išsivežti 
ir žuvautojų klubo "Aras" vai- j savo Ūkusios šeimos, bet atvežė 
lyba padėkojo "Draugui" už ge- ] 70 kitų kubiečių. Laimei — ki
rą informaciją ir aukojo 15 do- ; tiems laivams pasisekė atvežti 
p n - Laba: ač"ū įr jo Seimą. 

x Henrikas P*dlrrk3.e 'H> 
Park. LI . parėmė mūsų spau
dos darbus 10 dolerių auka. 
Esame dėkingi. 

x Jonas Jonyną*, Cerlin. Ct., 
aukojo 10 dol- Malcruai dėko
jame. 

x l ie tuvos Aidų*1 metinis 
banketas jau čia pa t — šį šeš-
tadienį 6 30 v. v. Šiaulių salė
je Pakvietime dar galima gau 
ti Aidų radijo rastinėje. 2646 
W. 71 St., ir "Marginiuose". Vi
si kurie yra gavę pakvietimų, 
jei r.eisr:aur.ot- skubia; grąfcr.- . f Į ~ 1 jf Į " - - " 
kibė iki geg. 13 d Kviečiami visi St. Kele^ene Vakarienė įvyko po Liet. 

50,000 MOTERŲ 

Šeštadienį Cbicagoje, Grant 
parko koncertų vietoje, demons 
travo apie 50,000 moterų ir jom į ***** 
pritariančių vyrų. Tai vadina
mo moterų lygių teisių — ERA 
— sąjūdžio demonstracija. Pa
lankią kalbą pasakė ir mere J. 
Byrne. 

ATLEIDŽIAMI 
TARNAUTOJAI 

Gary and Southworks plieno 
liejyklos mažiau tegauna užsa
kymų ir atleidžiami darbininkai 
Chicagos apylinkėse. Bijomasi, 
kad gali atleisti 40% tarnauto
ju. 

MOTINA TERESfc 
NEATVYKS 

Motina Teresė, garsi nepagy
domų ligonių globėja, apdova 

Illinois, Pennsylvanijos, Wa- Į 
shingtono, D. C., Connecticuto 
ir kitų vietovių. Kviečiami ir 
Clevelando lietuviai atvykti į 
metinį lietuvių respublikonų su
sirinkimą ir taipgi dalyvauti su
važiavime. Suvažiavimo progra
moje dalyvaus daug žymių res
publikonų veikėjų. Pramatoma, 
kad gub. Ronald Reagan kalbės 
šeštadienį, gegužės 17 d. prieš
piečių metu, o vakare iškilmin
game bankete, kuris įvyks isto
riniame "Arcade" pastate, kal
bės ambasadorius George Busb. 

— LB Auksinio Kranto apy
linkės susirinkimas buvo balan
džio 12 d. Valdybą sudaro: Pra 
nas Urbutia — pirm., Vytautas 
Stalmokas — vicepirm., Bronė 
Paškienė — ižd., Elena Balčiū
nienė, globos komiteto pirm.,, 
Ona Rudaitienė — scnnalinių 
reikalų ir parengimų vadovė, 
Peria Liutermozaitė — jaunimo 
vadovė, Kazys Brazauskas ir 
Genova Bielskienė — sekreto
riai. Ilgametis LB veikėjas ir 
šios apylinkės steigėjas Valeri
jonas Balčiūnas išrinktas gar
bės nariu. 

— LB Talkos Lietuvai komi
sija Santa Monica, Calif., tal
kindama JAV LB Krašto vai

ruosią pusvalandžio ra
dijo programą anglų kalba. 
Tekstą rašo Antanas Mažeika, 
muziką parūpins komp. G. Gu
dauskienė. 

— "Los Angeles TUHM" ba
landžio 16 d. atspausdino J. Ko
jelio laišką, kuriame iškeliami 
Michailo Suslovo nusikaltimai 
lietuvių tautai, kai po U Pasau
linio karo Stalinas pasiuntė jį f 
rusų okupuotą Lietuvą lietuvių 
rezistencijai sunaikinti 

— Antanas Adomėnas, Santa 
Monica, Calif., tautinių šokių 
šventei ruošti komitetui įteikė 
didelę auką. 

AUSTRALIJOJE 
Birželio išvežimo minėjimą 

ri teisę vairuoti Aerolineas Ar
gentinos džetus ar kitus didžiuo 
sius prekybinius lėktuvus, ta
čiau Argentinoje dar moterims 
sunku gauti darbo aviacijoje. 

BRAZILIJOJ 
— Suėjus penkeriems metams 

nuo a. a. Klemenso Martinkaus 
(buv. Lietuvos aviacijos kapt.) 
mirties pagal P. Amerikos laido 
jimo tvarką jo kūno palaikai 
Ernesto Petraičio rūpesčiu bu
vo perkelti iš laikinojo kapo į 
amžinojo poilsio vietą — Rio de 
Janeiro Lietuvių Bendruomenės 
paminklinį kapą, mauzoliejų. Už 
dėti ant naujo paminklo var
dinio įrašo marmuro lentą ko
vo 12 d. iš San Francisco buvo 
atvykęs velionio brolis Aleksan-! 

dras Atutis. Paminint a. a. Kle
menso Martinkaus 5 metų mir
ties sukaktį, Kazimieras Gau-
lia Rio de Janeiro Lietuvių Ben 
druomenės ir brolis visų giminių 
vardu papuošė naująjį antkapį 
raudonų rožių puokštėmis. Pa
sigėrėjęs maloniu Rio rudens 
oru, aplankęs draugus ir pažįs
tamus, A. Atutis tęsė savo tu
ristinę kelionę, toliau sustoda
mas Sao Paule, sostinėje Brazi-
lia ir Brazilijos džiunglių pa
kraštyje prie didžiausių pasau
lyje vandens krioklių — Faz 
Iguacu. 

KAI AŠ ŠOKAU SU ŠELMIU 
BERNELIU 

Šitokiu šūkiu Chicagos tauti
nių šokių ansamblis Grandis 
gegužės 10 d. Jaunimo centre tu
rėjo tradicinį savo vakarą. Pro
gramoje — tautiniai ir stilizuoti 
šokiai, į kuriuos buvo įjungta au
dėjėlė, aštuonytis, linelius ro

viau ne viena, pakeltikojis, dzūku 
polka, juodasis jonkelis, suktutė, 
vestuvių polka, blezdinginis jon
kelis, ūsaunykas, šokinėlis, gaidys, 
tryptinis, pasiutpolkė. 

Iš karto akį traukė mergai
čių ir bemiuky margaspalviai 
tautiniai drabužiai. Scenoje švais
tėsi rūpestingai pasipuošę jauni 
šokėjai. Akį traukė ju atliekamų 
šokių tikslumas. Šokėjai turėjo 
pasidalinti grupėmis — mišrios 
poros, atskirai mergaitės, atski
rai berniukai. Pasikeitimai gerai 
suorganizuoti ir vyko be per
traukų. Viena grupė baigė, ki
ta scenos gilumoj jau rikiavosi. 

Sklandus sudėtingų Šokio fi
gūrų atlikimas rodė, kiek darbo 
įdėta, rūpestingai ruošiantis. Kai 
kuriems vikresniems šokiams 
mergaitės išėjo su moderniais sti
lizuotais tautiniais drabužiais. 
Įvedimas naujų figūrų šokius da
rė dar įdomesnius ir rodė, kad 
"Grandis" daro pažangą. Šokių 
palydą sudarė Ąžuolas Stelmokas 
akordeonu. Scena buvo papuošta 
spalvingu Grandies ženklu ir tau
tiniais ornamentais. 

Šokiuose buvo matyti baletiško 
gyvumo, romantinių užuomi
nų ir humoro. Šokiuose atsisklei-
džiant Lietuvos ūkio darbų pa-
vaizdaąimui, vestuvių papročių 
pakartojimui, žiūrovai išgyveno 
toli esančios tėvynės prisimini
mus, šokin įvedimas ilgų tau
tinių juostų sudarė naują spal
vingumą. Grandis turi tiek daug 
šokėjų porų, kad tarpais scena 
buvo per ankšta. 

DID2. BRITANIJOJ 
— Lenkų laikraštis "Orzel 

Bialy" (Baltasis Erelis), leidžia 
mas Londone, kovo mėn. prie
de "Na Antenie" įdėjo išsamų 
straipsnį "Kova su sovietinimu 
Lietuvoje", čia plačiai mini 
"Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos" 
Nr. 39. Skelbia, kaip okupantų 
pareigūnai Anilionis ir Juozė-
nas perspėjo, kad mosiantieji 

nota Nobelio premija, atšaukė į™<*» Sydnėjaus lietuviai. Mi-
savo planuotą apsilankymą į j nėjimas įvyks birželio 8 d. Bus 
Chicagą, Clevelandą ir New Yor j pamaldos, minėjimas su metu
ką Ji turėjo atvykti birželio Įne daUmi. 

! mėnesį, bet pranešė, kad parei-! — Adelaidė* liefarvtai sporti-
gos neleidžia išvykti. Į įlinkai sušaukė susirinkimą. Ap 

tarti sporto šventės ruošos rei
kalai, 31-ji Australijos lietuvių 
sporto šventė ruošiama Adelai
dėje. 

— Buenos Aires tr apylinkių 
lietuvių tradicinė metinė kelio
nė į Lujan Marijos šventovę įvy 
ko balandžio 13 d., Atvelykyje. 
Iš Avellanedos lietuvių parapi
jos važiavo vienas pilnas auto
busas, o kiti valdininkai at
vyko savo automobiliais. Viso 
galėk) būti apie 100 asmenų. 
Maldininkus lydėjo kun. J. Pet
raitis, MIC. Lujan bazilikoj mū 
sų grupei skirtas Mišias laikė 
kun. Petraitis ir pasakė pa-

! Turiningą programą palydėjo 
stiprus publikos plojimai ir šauks-

I mai. Šokių mokytoja L Smie-
liauskienė buvo apdovanota žy
dinčių raudonų azalijų puokš
te. 

Penkerius metus išbuvusiam 
L. Kučui įteiktas ženkliukas. Jis 
yra šokėjų valdybos pirminin
kas. Ženklelį jam įteikė praeitų 
metų buvusi globėja I. Kriauče-
liūnienė. 

šokių mokytoja ir ansamblio 
vadovė I. Smieliauskienė padėko
jo globos komiteto pirm. L Rima-
vičienei, narėms — B .Baltuškie
nei, B. Lintakienei, agr. Sturo-
nienei, M. Jonuškienei. 

Grandiečių vardu mokytojai I. 
Smieliauskienei buvo įteikta do
vana — aukso medalionas su šo
kėjų pora. 

Grandis turi 74 šokėjus ir šo
kėjas — vyresnių klasių mokslei
vius ir studentus. Gyvuoja jau 16 
metų. Per tą laiką yra atlikusi ke
lis šimtus programų, gastrolia
vusi Venecueloje ir Brazilijo
je. Be šokio, Grandis yra puiki 
jaunimo bendravimo priemonė. 
Jau įvyko 17 grandiečių vestuvių. 

Po programos buvo gerai pa
ruošta šilta vakarienė. 

J.Pr. 
MUZIEJUS PAGEBB* 
MUZIEJAUS VADOVĄ 

Dr. Viktoras Manilov, Chica
gos Mokslo ir pramonės muzie
jaus (Science and Industry) 
pirmininkas ir direktorius, buvo 
Balzeko muziejaus vadovybės 
pagerbtas, kaipo "The Man of 
The Year", metiniam bankete 
Chicagos Knygos kultūros salė* 
je gegužės H d. 

Dr. Viktoras Manilov išsireiš
kė, kad jis dėkingas lietuviams 
už bendradarbiavimą kalėdinės 
eglutės puošime ir kitais atve
jais jau ilgus metus. Jis paaiš
kino muziejų svarbą visuomenės 
gyvenimui ir Hnkėjo Balzeko 
muziejui tapti lietuviškos kultū
ros saugotoju ateinančioms 
kartoms. 

Vakarienė buvo įdomi tuo, 
kad dalyvavo visa eilė moksli
nių įstaigų atstovų, kaip E. L. 
Webber, Field muziejaus pirm. 
L. W. Towner, Newberry kny
gyno pirm., E. James Hatzen-
buekler, Chicagos viešojo kny
gyno pirm. ir direktorė, E. L. 
Chalmer, Jr., Chicagos Meno 
muziejaus pirm., Marie Cum-
rnings, Vaizdinio meno Chica-vaikus prie komunijos bus lai , .,. . . . , . . ,. ,. . Z . . . gos apskričio pirminmke. komi liaudies priešais, informuo 6 . „ ^ T V ^ . / « , , . V M W . "The Man of the Year" pazy-ja apie suvaržymus seminarvjo- Į . . . , . . . . . T _ * J 

• _, . . ' I mejima įteikė Juozas Kataus-Pasvaly buvo L J ^ * . , . . „ ... . kas, vakarui vadovavo dr. Mim-m vėliavos ir, _- . _. . . . . . . ! gaudąs Nemickas. Vakaro trum-rysium su tuo iš komjaunimo * . . . . .... _ 
'Pą programą įdomiai atliko Pr. 
Zapolio lietuviškų šokių grupė. 

se, praneša, kad 
iškeltos lietuviškos 

išmesta Rima Juzytė ir pagra 
Iš ten skrido į Monte-jsinta ją uždaryti į psichiatrinę 

video, Urugvajuje. ligoninę. 

Clevelando Inžinierių ir architektų s-gos susirinkime, 
vičius, A Giedrys, V. Miškinis. 

K kairės: J. Augustin*-
Nuotr. VI. Bacevičiau* 

Apie trys šimtai svečių dalyva
vo iškilmėse ir baigė vakarą 
linksmais šokiais prie orkestro 

Tai buvo dešimtas Stanley 
Balzeko muziejaus pažymėjimų 
vakaras. Praeitais metais pa
našus pažymėjimas buvo įteik
tas Stasiui Lozoraičiui, Jr., Lie
tuvos atstovui prie Vatikano. 

P. P. G. 

vonrnioi 
Marburgo universiteto Rytų 
Europos istorijos profesorius, 
balandžio 2 d. J. G. Herderio 
instituto mokslo tarybos suva
žiavime Marburgo skaitė (fak-
tinai laisvai pasakojo) tema 
"Lenkai ir lietuviai Chicagoje: 
jų politinė ir socialinė laikyse 

parodė lenkų ir lietuvių gyve-| 
namuosius plotus. Savo Mar-
ąuette Parko rajoną uetuviai gi 
ną "kaip laisvąją Lietuvą". Pla 
čiau prof. Scheibertas pakalbė
ja apie lenkų kūrimąsi ir dabar 
tinę jų būseną Chicagoje. Palie 
t ė taip pat negrų problemą. Dr. 
Rėklaitis, vienintelis lietuvis, da 
lyvaves tame posėdyje, padėko-

bajakete dalyvauti, (pr 

J Kele&us, Mozoiiauskienp. A Valeska, 
fondo suvažiavimo Jaunimo centre Cni-

| eigoje g*>g iės 3 d Nnocr. P. Malėtoa į mokslą. 

na nuo 1945 m.' 
apie lietuvius, prof, Scheiber
tas iškėlė lietuvių organizuotu
mą, efektingą kultūrinę veiklą 
su pagalba kultūros fondų, rū
pestingumą jaunimo auklėji
me, paminėjo Chicagos lietuvių 
dieni-ašėius "Draugą" ir "Nau
jienas". Padidintoje miesto pla-

Kaibėdamas J° prelegentui už gražų lietuvių 
kolonijos Chicagoje apibūdini 
mą. Auditorija jo informacijas 
sekė su dideliu dėmesiu. Prof. 
Scheibertas pasisakė 1979 m. 
du mėnesius buvojęs Chicagoje 
ir turis tiek daug mediiagos 
apie lenkus ir lietuvius Chicago
je kad galėtų ta tema parašyti 

no schemoje prof. Scheibertaa stambią knygą. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪSIŲ STOGUS 

Ui savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KTELAJ 

Tel. — 4*4-9*55 
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B i T e s 
Liuda Germaniene 

Iliustravo Zita Sodeikienė. Kie
ti viršeliai. Didelio formato. Tai 
graži dovana mūsų mažiesiems. 

Išleido Lietuvių Montessori 
Draugija. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $3.85. Dlinoia gyventojai dar 
prideda 18 ct. 

Užsakymus «rų»ti: 

DRAUGAS, Ą5±5 W. 6Srd St. 
Ckieago, W. 60629 

mujumnimiiimtnmmiuMniMiimnii 

http://pasir.au

