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Superka iš bažnyčių 
vogtus daiktus 

Kunigas — ne žmogus, iš jo atima ir mirusios motinos 
įrekordructą kalbą 

i i 

PANEVĖŽIO VYSKUPIJA 

Utena 
1974 sausio mėnesį iš 30 į 31 

naktį piktadariai įsilaužė į Ute
nos bažnyčią ir pagrobė dvi šv. 
Mišių taures, dvi komunines ir 
du relikvijorius. Ostiją išniekino, 
ją perdiurdami. Plėšikai kol kas 
nerasti. 

Žmonės pasakoja, kad Lening
rado ateistinis muziejus superkąs 
religinio kulto reikmenis. Juk ki
taip vagys neturėtų kur realizuo
ti šių pagrobtų daiktų. 

Vilniaus ateistinis muziejus 
taip pat paskelbė superkąs įvai
rius religinius daiktus. Lietuvos 
aukštosiose mokyklose kai kurie 
dėstytojai pasirašo įskaitą už at
riestą maldaknygę ar religinę 
knygą. 

Smilgiai 
LTSR Respublikiniam Proku
rorui 
pil. Balio Babrausko, Anupro 
gyv. Biržų raj. Smilgių kaime 

P a r e i š k i m a s 
1973 lapkričio 20 Biržų rajono 

saugumo pareigūnai, vadovauja
mi kapitono Jasinskio, padarė kra
tą bažnyčioje, ūkiniuose pasta
tuose, zakristijoje ir mano gyve-

* 
s 

• • • 

Kokia teise atimtos mano mag
netofono juostos, kurių yra par
duotuvėse? Nesuprantu. O kad 
atėmė mano amžinos atminties 
mirusios motinos gyvu žodžiu 
įrašytą jos kalbą į magneto juos
telę (ant futliaro buvo užrašas 
"motinos kalba"), kuri buvo vi
sos šeimos brangiausia relikvija 
— vienintelė juostelė penkiems 
jos užaugintiems vaikams — tą j 
elgesį teisėtai laikau pavyzdžio į 
neturinčiu barbarišku pareigūnų! 
elgesiu, kuriam pasmerkti neran- j 
du žodžių. 

Kuo kaltas baltas rašomasis 
popierius ir kalkinis popierius,! 
pirktas parduotuvėse. Nebent kra- j 
tą dariusių pareigūnų žodžiais j 
tariant: "Jo sunku gauti (kalki
nio popieriaus). Bus kelioms raš
tinėms". Pareigūnams lengviau! 
apiplėšti pilietį, kaip pasiieškoti į 
popieriaus parduotuvėse. 

Mane stebino kratos vykdyto-Į 
jų skleidžiamos įvairios kalbos: 
ką rado ir matė. Visa tai laikau 
vieno kito kratos pareigūno, ne
turinčio elementaraus kultūrin
gumo, "bemiškumu". 

1974 sausio 22 buvau pavkies-
tas Biržų rajono Vykdomojo ko
miteto pirmininko A. Tumėno, 
kuris pagrasino, kad man reikia 
uždėti didelius pajamų mokes
čius, nes galįs išsimokėti, ir pra
dėjo skaičiuoti ką kratos pareigū-

Dar neįrodyti 
prezidento 

prasižengimai 

TURKIJOS INVAZIJA Į KIPRĄ 

SAN CLEMENTE, Cal. — 
Nixono advokatas Watergate 
byloje St. Clair paskelbė 151 
puslapio Baltųjų rūmų įrody
mus, kad prezidentas nieko nė- , 
ra netinkamo padaręs ir todėl ra b U V° bombarduoti. Smar-
nėra pagrindo jį apkaltinti. "At- į *** ^ * * ė j o psichiatrinė li-
stovų rūmų Teisinis komitetas Į S o m n e - b u v o *> užmuštų ir 60 
turi gerai pastudijuoti f aktus i s u ž e i s t l * hSomų. Kipro Tauti-

NIOOHIA. — Šeštadienio rytą 
Turkijos kariuomenė pradėjo in
vaziją į Kiprą. Iš karo laivų iš
sikėlė daliniai Kyrenijos uoste 
šiaurėje ir Iimassol pietuose, 
taip pat nusileido ir parašiuti
ninkai, o Nicosija ir kiti taiki-

! anksčiau, negu pateiks savo re-
Į komendacijas rūmų pilnačiai", 
sako Clair. Dar sako. jog nėra 

'įrodymų, kad Nhconas būtų ži- kanų mobilizaciją, kariuomenė 
į nojęs apie planus įsiveržti j Wa-! traukiama prie Turkuos sienos 

nė armija turkams priešinasi, ir 
mūšiai vyksta. 

Graikija paskelbė atsarginių 

nyčios zakristija. Ten gyvenu 
priverstas sąlygų, nes senoji ir 
naujoji klebonija, parapiečių pa
statyta bažnyčios patarnauto
jams gyventi, yra Biržų rajono 
Vykdomojo komiteto atimta. 

Kratos metu buvo atimta daug 
mano religinės literatūros, gies-
mynėHai, rašomas popierius, 
taip pat rašomos mašinėlės, vi
sos magnetofono juostelės, tuš
čios ir įrašytos daugiausia religi
nių giesmių. Taip pat buvo atim
ta Smilgių bažnyčios religinės 
bendruomenės visos giesmės. 

Kratą laikau visiškai neteisėta, 
nes: 

t. Krata buvo atlikta be jokių 
liudininkų, nes vadinamieji 
"kviestiniai" buvo patys kratos 
.vykdytojai, o man neleido pasi
kviesti jokio liudininko. 

2. Atimtoji mano nuosavybė: 
religinė literatūra ir kt. yra pa
imta neteisėtai, nes prigimtinė 
teisė ir Konstitucija leidžia išpa
žinti bet kokį tikėjimą ir laisvai 
naudotis religine literatūra, ne
žiūrint kokiomis priemonėmis ji 
buvo parašyta: pieštuku, rašalu 
ar mano rašomąja mašinėle. 

3. Tamstų duotoje sankcijoje 
nebuvo nurodyta atimti tų daly
kų, ką padarė kratos pareigūnai 
leidimo priedanga. 

Po kratos praėjo du mėnesiai 
ir per ta laiką iš atimtų daiktų 
dar nieko negrąžino. Todėl krei
piuosi į Tamstą, kad primintu
mėte jiems elementarius įstaty
mus ir kad jie grąžintų mano 
nuosavybe, nes. remiantis įstaty
mais, negaliu suprasti tokio jų 
elgesio. 

tergate rūmus, niekas dar neį
rodė, kad jis būtų nusižengęs 

i teisingumui arba nebūtų žiūrė-
; jęs. kad kiti pildytų priimtus į-
statymus. 

Policijos išradimų 
neparduos 
sovietams 

WA;HINGTONAS. — Ko
mercijos sekretorius Frederick 

I Dent sakė. kad nuo šiol reikės 
i gauti valdžios leidimą, norint 
kam nors Į komunistinius kraš-

Salzburgo katedra, pastatyta 17 amžiuje toj pačioj vietoj, kur ir pirmoji, t u s s iųst i n a u j a u s i u s policijos 
Priešais katedrą matyti publika ir atviram lauke scena, kur kasmet vasarą i v a r t o j a m u s i š r a d i m u s . T o k i u 
per muzikos ir teatro festivalius vaidinama drama Hugo von Hofmannstahl j būdu r e i žk ia kad n i p a r d u o t i 
je erman . t j ^ ^ gralima. kad federalinė 

" — " ^ — — — — — — — — — — a ^ M I M B B i vyriausybė atkreipė dėmesį į kai 
•kurių Kongreso narių protestą. 

ir j salas, arčiau Turkijos. Grai
kai karinių veiksmų nepradėjo. 

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba šeštadienio rytą. susirinko 

kijos invaziją, tai teigiama, jog 
jei reikėtų, paremtų turkų inte
resus. Vakar atsiliepė Tass, jog 
visos kalbos apie divizijų aliar
mą ir paramą Turkijai neturi 
pagrindo, viskas yra neteisybė. 

Makarios kaltina Graikiją dėl 
perversmo, bet jis priešinasi bet 
kokiai svetimai intervencijai, tai 
pasmerkė ir Turkijos karinę in
vaziją. 

Smarkiausi mūšiai vyksta Ni-
cosijoj, miesto centre aplink 
Ledra Palace viešbutį, kur su
sispietę turistai ir koresponden
tai. Sukilėlių pastatytas prezi
dentas Nicos Sampson per radi
ją pareiškė, kad "jie kovos iki 
paskutinis turkas bus išstumtas 
j jūrą". Apie žmonių aukas dar 

nepaprasto posėdžio ir po trum- niekas nepranešė. Tautinė gvar-
pų diskusijų vienbalsiai parei
kalavo nutraukti bet kokius ka
rinius veiksmus. Turkijos prem
jeras Ecevit vakar sakė. kad 
Turkija tą rezoliuciją, greičiau
siai, priims. 

Pentagonas turėjo žinių, kad 
sovietai sualiarmavo 7 parašiu
tininkų divizijas. Kadangi Mas-1 3200 
kva labiausiai kaltina Graikiją) 
dėl Kipro perversmo ir nieko j 
pikto nesakė iki šiol apie Tur- i 

dija skelbia, kad su jais prieš 
turkus kovoja ir Kipro armijos 
dalinys, 950 vyrų. Iki vakar die
nos jie nušovę 7 turkų lėktuvus. 

Amerikos ir britų karo laivai 
priartėjo prie Kipro, kad, jei rei
kėtų, galėtų evakuoti savo pilie
čius.. Amerikiečių Kipre yra 

nai matė ir iam perdavė, prade-
narnoje .patalpoje, kur. yra baz ^ t a u p a m o s k a s o s y ^ fc 

baigiant pas mane rastais keliais 
trusikais. Tai patvirtino įsigalėju
sią nerašytą teisę — su tikinčiu 
žmogum, o tuo labiau kunigu, 
visaip galima elgtis: nekultūrin-
giausiai užpuldinėti, diskrimi
nuoti, ir šiuo atveju — apiplėš
ti. Tokie aktai ir mane verčia ti
kėti, kad prieš kunigą jie viską 
gali padaryti. 

Atimti Smilgių bažnyčios reli
ginės bendruomenės bažnytines 
giesmes — visiška sauvalė, nes 
čia — Smilgių bažnyčios turtas. 
Krata bažnyčioje padaryta be 
Smilgių bažnyčios bendruomenės 
atstovo, kurio nereikėjo ieškoti 
už kelių kilometrų, o pačiame 
Smilgių kaime už kelių žingsnių. 

Po kratos sekmadienį Smilgių 
bažnyčios bendruomenės atsto
vai, neradę religinių giesmių, at
ėję pareikalavo mane paaiškinti, 
kur jos dingę. Labai nustebo ir 
pasipiktino valdžios atstovų sau
vale. Jie pradėjo rinkti parašus 
po skundu dėl tokio bažnyčios 
apiplėšimo. Prašiau jų palaukti 
ir tikėtis Tamstos, Prokurore, pa
rama, kad valstybė yra tvarko
ma įstatymais, o ne jos atstovų 
sauvale. 

Tuo pačiu pagrindu remdama
sis ir dar tikėdamasis, kad valsty
bė tvarkoma įstatymais, para
šiau šį pareiškimą, kreipdamasis 
į Tamsta atitaisyti man padary
tą skriaudą ir priversti juos grą
žinti visą religinę literatūrą, gies
mes, magnetofono juostas, popie
rių ir rašomąsias mašinėles. 

Tuo pačiu, norint išvengti 
žmonių norimo, jų varpo renkant 
parašus ir darant keliones jų de-

Teritoriniai vande
nys sieks 200 

mylių 
CARACAS. — Iš visko atro

do, kad Jungtinių Tautų sukvies
ta tarptautinėms jūrų teisėms 
pakeisti konferencija priims 200 
mylių zoną teritoriniais vande-

Solzburgo katedrai £ 2 tik pridėjo, jog galimas 
i dalykas, kad vienas kitas įsra-

1#200 metu !dimas j parodą Maskvon jau y-
»ra išsiųstas, bet jų parduoti 

SALZBURGA3. _ Seniausio- į daugiau nebus galima, 
ji Austrijos katalikų katedra į Kitomis žiniomis, sovietai la-
Salzburge šiemet iškilmingai j bai gerai painformuoti, kas gamini savo įkūrimo 1,200 metų 
sukaktį. Pirmoji katedra buvo 
pastatyta 774 metais. Jos įkū
rimo sukakties proga Salzburge 

nimis. Surašytame plane, kuris y r a ruošiami įvairūs religiniai 
dar nepriimtas ir bus diskutuo- įr kultūriniai renginiai: gegu-
jamas. sakoma, kad kiekviena 
šalis turi teisę pati nustatyti 
teritorinių vandenų ribą 200 
mylių nuo krantų riboje, tačiau 
ar tai būtų 12, ar 200 mylių, 
laivų ir lėktuvų judėjimas toje 
zonoje turi būti laisvas ir ne
kliudomas visiems. 

Abi Vokietijos 
leidžia vieną knygą 

BERLYNAS. _ Abi Vokieti
jos susitarė išleisti kontroversi
nę Stefan Heyn knygą "Penkios 
birželio dienos", kurioje bus ra
šoma apie Rytų Vokietijos dar
bininkų sukilmą 1953 birželio 
17. Knygos pasirodymo data nu
matyta lapkričio 1. Ji buvo pa
rašyta anksčiau, dabar parašy
ta taip, kad patenkintų abi pu
ses. 

Heyn buvo pabėgęs iš Vokie
tijos. 1948 buvo išleidęs Ameri
koj labai žinomą knygą "The 
Crusaders". bet prieš pat sukili
mą atsisakė Amerikos pilietybės 
ir sugrįžo j Rytų Vokietiją. 

mina policijai nusikaltimams 
sekti ir jie kontak
tavo bent 80 firmų, prašydami 
jiems tų prekių parduoti. Kol 
kas žinoma, kad tik viena firma, 
gaminanti aparatus, nustatan-

žės 5 d. katedroje buvo sureng-1 c m s balso idenfikacdją. yra jų 
ta s religinės muzikos koncer- į pardavusi Vengrijos mokslų a-
tas, rugpiūčio mė-n. įvyks Reli
ginės muzikos tarptautinės są
jungos kongresas. Rugsėjo mė
nesį Salzburgo universitetas ren 
gi a Istorikų kongresą, tema: 
Salzburgas — žymusis evange
lizacijos centras aštuntame am
žiuje. Jubiliejaus proga Aust
rijos paštas išleis specialų paš
to ženklą. 

Dabartinė katedra, laikoma 
didžiausia bažnyčia į šiaurę nuo 
Alpių, pastatyta 1655 grafo ar
kivyskupo Paris Lodron laikais. 
II pasaulinio karo metu bombos 
buvo nugriovusios bažnyčios 
kupolą. ^Katedra dabar atstaty
ta, ir vėl vyksta, kaip ir seniau, 
kiekvieną dieną vargonų muzi
kos koncertai. 

kademijai. Thomas Ross. rašy
damas apie tai "Chi£ago Sun -
Times", išvardina kraštus, ku
riems be leidimo nebus galima 
parduoti, šalia Kinijos, Sovietų 
Sąjungos. Vengrijos ir kitų ko
munistinių kraštų, mini Estiją, 
Lietuvą ir Latviją 

MASKVA. — Sovietų kosmo
nautai Pavel Popovič ir Juri 
Artiuchin. išbuvę erdvės labo
ratorijoj apie dvi savaites, lai
mingai nusileido Kazachstane. 

Bonnos ir Prahos 
diplomatiniai 

santykiai 
RCNNA. — Vakarų Vokietija 

ir Čekoslovakija formaliai už-

'• vVashington Post" rašo, kad 
Amerika jau nutraukė visoke
riopą pagalbą Graikijai, o Tur
kijai irgi reikės tą pati padary
ti. 

Sen. Jacksonas sako. kad so
vietai stengiasi tą konfliktą iš
plėsti ir taiko į Kipro uostus, 
nori įsi ruošti ten savo bazes. 

XEW YORK. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje arkhr. 
Makarios buvo pakviestas kal-

mezgė diplomatinius santykius, j bėti kaip Kipro prezidentas. Jis 
Po 36 metų Miuncheno susitari- j reikalavo. kad JT priverstų 
mo. kuris leido artėjant U pa-j Graikiją atšaukti savo karinin-
sauliniam karai Hitleriui oku- j kus, kaltino Atėnus, kad neres-
puoti Čekoslovakiją, kaimynai j pektuoja laisvo, demokratiško 

i Kipro ir " pratęsė j jo kraštą 
savo diktatūrinj režimą". 

Makarios pasirodymas ST y-
į ra pirmas toks atvejis J. Tautų 
I istorijoje. Tik buvusioj Tautų 
Sąjungoj Etiopijos imperatorius 
Selassie. italų išvarytas, pats 
asmeniškai pasirodė ir prašė pa-
galbos. 

pradės normalų gyvenimą. 

Neperka Concordia 
lėktuvų 

PARYŽIUS.' — Prez. Giscard 
ir britų premjeras VVilsonas su
sitarė už garsą greitesnių lėk
tuvų Concordia gamybą suma
žinti, vietoj planuotų 19. bus pa
statyta jų 16. Kol kas tik 9 lėk
tuvus pirko britų ir prancūzų 
oro linijos ir dar žada pirkti Ki- j 
nija bei Iranas. Kiti. tame skai-' 

Bėda su čigonais 
nepasibaigė 

Sen. H. Jacksonas pasigyrė. 
kad jis buvo tas. kuris pirmas 
iškėlė uždraudimo reikalą, jis i 
, y , • J . - . . . „ .,—. problemų. 
"uždare rusus dėžutėje". "Tass Į r 

ir rusų spauda mane niekina 
kiekvieną dieną vadinas, aš ei
nu geru keliu". 

čiuje ir Amerika, nuo. pirkimo: CHICAGO. — Po keturių sa-
atsisakė. Per brangūs, kelia di-! vaičių susirašinėjimo ir derybų, 
delį triukšmą ir sudaro kitokių \ Olandija galutinai atmetė Ame-

i rikos prašymą atgal įsileisti 80 

DECATUR. d — Geležinke
lio prekinėj stoty dujas gabenąs 
vagonas sprogo, nuo jo užsidegė 
kiti. ir masiniam sproginėjime 
ir gaisre nuo penktadienio iki 
vakar dienos sužeistų žmonių 
yra virš 130. du iš jų jau mirė. 
Nuostoliai siekia 14 mil. dolerių. 
5,000 žmonių evakuota. 

Kuo ir kam kalta paprasčiau- Į legacijoms — prašau grąžinti ir 
sia religinė literatūra ir giesmes, 
kurių turėjimą ir naudojimą ga
rantuoja Konstitucija ir prigimti
nė teisė. Tuo remdamasis, mano 
religinės literatūros ir giesmių 
atėmimo aktą laikau apiplėši
mu. 

jiems religines giesmes. 
Smilgiai, 1974.1.24. 

Kun. B. Babrauskas 
J šį pareiškimą LTSR Proku

roro padėjėjas J. Bakučionis atsa
kė savo stiliumi: "Atsakydamas į 

Jūsų 1974J.24 pareiškimą, prane
šu, kad 1973 lapkričio 20 pas 
Jus atliktą kratą sankcionavo res
publikos prokuroras, ryšium su 
atliekamu bylojo tardymu". 

Kadangi kun. B. Babrausko Į 
pareiškime buvo paminėta res
publikos prokuroro sankcija, tai į 
J. Bakučionio atsakymas yra į 
vien pasityčiojimas iš piliečio. I 
patvirtinantis pareiškime iškel
tas mintis, kad su kunigu visaip 
gali ma elgtis. 

Franco pareigos 
princui 

j čigonų, kurie iš Amsterdamo 
j nelegaliai per Meksiką įvažiavo 
j Ameriką, susikraustė j Chica-
gos priemiesčius ir neturi iš ko 
gyventi. Čigonai nėra Olandijos 

MADRIDAS. — Ispanijos I piliečiai, iš viso jie neturi doku-
"caudillo". generalissimo Fran-. mentų ir nežino, kur jų tėvynė. 
co, valdąs kraštą 35 metus, sun- \ Valstybės departamentas dabar 
kiai serga ir laikinai savo parei-' stengiasi gauti leidimą jiems iš-
gas perdavė būsimajam karą- važiuoti j Italiją, 
liui Juan Carlos. 36 metų am- , 

KALENDORIUS 
Liepos 22: šv. Katonas, šv. 

Marija Magdalena. Jovartas. 
Auksė. 

Liepos 23: šv. Apolinaras, šv. 
Brigita. Tarvilas, Gelminė. 

Saulė teka 5:34, leidžias 8:19. 

O R A S 

Paryžiaus senamiesty, Prekyba gatvėse 

žiaus princui. Tos žinios daug 
kur buvo siurprizas, kai dieną 
prieš tai buvo skelbiama, kad 
Franco sveiksta. 

Alaskos kelias po 
vandeniu 

FORT NELSON. — Alaskos 
kelią užliejo pakilęs vanduo ir 
sugriovė vieną tiltą. Manoma, 
kad visą savaitę plentas iš Ame
rikos į Alaską bus perkirstas 
ties Fort Nelson. 830 mylių j 
šiaurę nuo Vancouverio. 300 au
tomobilistų, kurie buvo atkirsti. 
maistas pristatomas lėktuvais. 

1 Daugiausia saulėta, šučiau, 
DETROITAS. — 1975 metų, daugiau drėgmės, 30% galimy-

automobiliai kainuos $'- dau -bė i vakarą lietaus su perkūni-
giau. nei buvo &ais metais. , ja. apie 90 laipsnių. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1*>74 m. liepus mėu. 22 d. 

UF1TVIA1 CMITORNUOJE 
SANTA MONICOS LIETUVIŲ 

KLUBO VEIKLA 

S. Monicos visuotinis — me
t in i s klubo narių susir inkimas, 
įvykęs 1974 m. balandžio 26 d., 
išr inko naują klubo valdybą iš 
7 nar ių : A, Markevičius — pir
mininkas, V. Plukas — I vice-
pirm., E . Gedgaudienė — II vi-
cepirm. M. Vaičienė — sekr., K. 
Černiauskas — protokolo sekre- į-
tor ius , L Graužinienė — ižd. i r 
S. Kvečas — vald. narys . A. De- j 
venienė — garbės n a r ė . Į revizi
jos komisiją išr inkti : A. Šim
kus, J. Andr ius ir M. Alminas. Į Į 
nominacinę komisiją: prof. K. 
Alminas, V. Plukas. A. Šimkus 
ir E . Sinkys. 

Pere i tų metų pirm. dr. A Mi-
laknis padėkojo buv. valdybai 
už su ta r t in į darbą i r rūpestin
gumą. T o darbo pasėkoje klubo 
valdyba galėjo iš nar io mokes
čio i r jvairių parengimų pelno 
paski r t i Tautos fondui S100. 
Amer . Lie t . tarybai S100. J au 
nimo ansamblio 25 m. jubilieji
nei šventei rengti S50. Balfui — 
S25, s k a u t ų stovyklai — S25, 
Braž inskams Kalėdų proga S20 
ir Lie t . Veter . s-gai "Ramovė" 
A. N o r i m o knygos išleidimo fon 
dui $10. Be to, buvo su r ink ta 
$170 aukų Bražinskams spau
d a i 

SANTA MONICOS IJETUVTU 
K L U B O GEGUŽINĖ 

Ka ip i r pereitais metais klubo 
gegužinė įvyko valdybos sekr . 
"HL Vaičienės gražiame sode S. 
Monicoje birželio 23 d. 

Klubo narių ir jų draugų susi
r inko apie 100. Klubo narės, va
dovaujamos M. Vaičienės ir L. 
Graužinienės, labai gražiai tva r 
kės i ir paruošė skanius pietus. 

Ats i lankė ir nemažas būrys 
j aunų žmonių, kurie skambiai 
pravedė mūsų gražias dainas. 
Buvo ir akordeonistas su g i ta r i s 
tu, kur iems grojant, svečiai sma 
giai pašoko žalioje pievelėje. 
T a s malonus lyg ir šeimyniškas 
pobūvis užsitęsė iki 7 vai. vak. 
Dalyvavusieji buvo labai paten
kinti , kad atvyko į šią gegužinę, 
dėkojo klubo valdybai i r svar
biausia M. Vaičienei, nepagailė
jusiai nei savo gražaus sodo, nei 
darbo. Tikimės, kad i r kitų metų 
vasarą j i vėl pakvies visus į savo 
jaukią buveinę. 

Be tos jaukios ir labai vyku
sios gegužinės. S. Monicos Lie
tuvių klubas numato suruošti 
kai kur ių klubo narių pagerbi
mas , spalio mėn. tradicinį balių 
i r Naujųjų Metų sutikimą. Tad 
iki malonaus pasimatymo. Ceg) 

OSVALDO 2ADVYDO 
50 METŲ VISUOMENINĖS 

VEIKLOS SUKAKTIS 

Osvaldas Žadvydas. Lietuvos 
nepriklausomybės kovų kapito
nas, buv. Kretingos apskr. karo 
komendantas, nusipelnęs visuo
menininkas bei žurnalistas, ne
seniai tyliai savo šeimoje at
šventė 50 m. auksinę visuomeni
nės veiklos sukaktį, š io kuklaus 
visuomenininko amžiaus sukak
t i s j au buvo mūsų spaudoje 
anksčiau minėta « 

Lie tuvos nepriklausomybės 
meta is , prieš II pasaulinį karą, 
pik. Alber tas Lhitermoza, Kre
t ingos apskr. Šaulių rinktinės 
vadas , pasirinko savo pavaduo
toju ir užsibrėžtų planų vykdy
toju kp t . Osvaldą Žadvydą, su
m a n ų visuomenininką, gerą or-
•^n.zritorių. O. Žadvydas savo 
. • z&s ir sugebėjimus daugiausia 
pašvenčia šaulių idėjai bei jos 
veiklai ugdyti. J o pastangomis 
šaiaių rinktinė grei tu laiku iš
augo ; p. r 4<X",' narių puikiai or
ganizuota vienetą. Žadvydas, 
lyg nujausdamas ar tė jant į karo 
pavojų, kėlė ramtį, kad rink-
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tinės šauliai b ū t ų laiku aprū
pinti ginklais ne t ik sporto prati Į 
raams. bet, reikalui esant , ir 
gintis nuo kokio priešo. Gyven
damas Klaipėdos krašto pasie
ny, O. Ž. sumaniai savo uždavi
nį įvykdo. Vokiečiams okupa
vus Lietuvą II pas. karo metu. 
dauguma jo buvusių rinktinės 
šaulių tapo sumaniais pogrin
džio veikėjais. Tiems patiems 
pogrindžio šauliams pa tsa i O. 
Žadvydas ir vadovavo. J e i daug 
kas iš valstybės vertingų ir taip 
svarbių nuosavybių, t raukiant is 
vokiečiams iš Lietuvos, liko nuo 
sunaikinimo išsaugota, padėka 
priklauso kpt. O. Žadvydui bei 
jo veikliems i r drausmingiems 
pogrindžio šauliams. 

Artėjant raudonajai armijai i _, . , ., . . , , . , „ . . . 
nrie K r e t i n e Klainėdo* na i ^ ^ M o m k o s L i e t" k l u b o 1 9 ' 4 m - ^ y b a . Sėdi * kairės j dešinę: L, Graužinienė. A. Devenienė, M. Vai 

cienė. Stovi: pereitų metų v-bos pirm. dr. A- Milaknis, S. Kvečas. E. Gedgaudienė, pirm. A. Markevičius ir 

. 

V. Plukas. Nėra protok. sekret. K. Černiausko sienio, 1944 nv spalio mėn . pra
džioje O. Ž. keliamas į vakarų 
Vokieują, o Kret ingos apskr . ka j r a u k o g v a d o v a u j a g j į ^ 9 ; 1 9 4 4 m . p a ba igo ie gen. Ei-
ro komendantūrą perduoda ma- ^ ^ D^nsmė i r s u s i k l a u s y . j senhoweris savo žinioje j a u tu 
jorui Leonui L rbonui. mas jungė kuopos narius pa\-\^z-i rėjo 80 pilnų divizijų, su stip-

O. Žadvydas, berods. 1963 m. dingam, sumaniam darbui. Ta rp n a ka ro aviacija — 15.000 lėk-
persikelia į L o s Angeles. Cali-į šaulių kuopos vadovybės ir j o s ' tuvų. Dar nuo rugsėjo 1 d. bu-
forniją. ir čia tuojau pat įsijun- j narių nebuvo jokio neigiamo pa- j v o išlyginta sąjungininkų karo 
gia į Los Angeles LVS "Ramo- j sireiškimo nei spaudoje, nei kuo ; vadovybė. Išsikėlimo metu, ne
ves" skyriaus valdybos veiklą, j pos narių tarpe visus 9 metus. : skai tant gen. Eisenhowerio, vi-
Sekančiais me ta i s Los Angeles j Sukaktuvininko atlikti darbai j į vyriausieji vadai buvo anglai: 
mieste jis įsteigia Juozo Dau- į už jį garsiai kalba. 
manto šaulių kuopą i r jai be Ramovėnas 

DIDYSIS ISSIKĖLIMAS NORMANDIJOJE 
Netolimo k a r o atgarsiai ir prisiminimai 

J . V A l c E L l t N A S 

Montgomery, Tedder, Leigh -
i Mailory. Ramsey. Dabar visų 
armijų grupių vadai priklausė 

•• tiesiog Eisenhoweriui. Montgo-
: mery liko tik 2 1 armijų grupės 
vadu ir jis t a proga buvo pakel
tas į maršalo laipsnį. Gen. Ei-
senhovv'eris penktą žvaigždutę 
(General of t h e Army) gavo tų 
metų gruodžio 20 d. T a proga 
penktą žvaigždutę gavo ir dar 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Atostogose 

Reikalui esant pi-ašoma kreiptis 
p a s Dr. Taurą — telef. PK 8-1223. 

TeL — 925-3388 

DR. S. GESTAUTAS 
Nervų, ucocineB, seimus proDlemo* 

2824 VVest 71st Street 
Valandos pagal susitarimą 

Jau praėjo 30 metų nuo ant-, darytas net ikėtumas išsikėlimo j t rys JAV generolai. Marshall 
ram pasauimiam kare vakarie- j vietos atžvilgiu. Vokiečiai t ikę- jMacArthur vr ̂  ArnofcL. Pastara- , 

DR. REGINALD CIENKUS 
TEL. — 788-3980 

GYDTTOJAS CHIROPRAJCTIKAfi 
6230 W. Cermak Hd., Berwyn, Dl 
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PB 8-S2294 
DR. ANNA BALIUKAS 

AKIU, AUSŲ, NOSIES m 
GKRKT.SS LIGOS 

2868 Wewi SSrd 8weet 
Valandos pagal Mudtarimą 

D R. K. 6 . BALU KAS 
*kti*erlla Ir moterų ttgom 

Qtnekolo(tn§ ObtrapBjlIa 
644S 8 o . Potea ld Somd (Cr»wford 
Medks i Bniklirig) TeL LC 5-0446! 
&m W. 83 PL, Just ice , £L, 599-0500 
Priima ligoniu* pagal aualtarliua, 
jet BMtttUlepUk akambtntl 874-80U 

DR. C K. BOBELIS 
•nUsTC TĘt, ŠLAPUMO TAKŲ 

CHTRUROIJA 
TeL — 695-OSSS 

FOX VAIAJEY MEDICAL CKJITEB 
M6 StaEinrt Street 

Bume 68 — Elgtn Dllnote 

TeL ef lso H E 4-5849 , re*. 388-223S 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

M84 Wwl 7Ut 8*reet 
V*L pirm. ketr i fld 7 poptot, 

antrad.. p«nkt.. l-f. tr«e. Ir tekt. ?l> 
MBBJHi 

DR. MiNA KRAUCEL 
RRtAU6ELlSRA(TI 

AKU&ERUA IR MOTERŲ UGO& 
2750 VVest 71st Street 

Tel. 778-3717, neataUlepoa akamMnci 
84«-3»0o. Valandų, pagal s u t a r t i n a 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURG« 
KfDlKJr IB VAIKŲ LiGX 

sPEcaAMfirrjl 
WUO)lCAL BtlLDLVG 

TiM Sooth W«aters Jkvemom 
Valandos: Kasdian nuo I T. rrto iki 
» v popiet Trečlad. h fceatad. au^ 

18 v. ryto Iki 1 v poplst 
Ottao t«ief. MX 7 - i iM 

Iteald. Ml«t — s s » - » l t 

čių įvykdyto iš jūros išsikėlimo 
į Prancūziją — Normandiją. Pa
saulyje įvykusiu karų istorijoje 
šis išsikė'.imas buvo didžiausias. 
Nors laikas gydo karų padary
tas žaizdas, b e t jų pėdsakai il
gai pasilieka žmonijos istorijo
je. 

Šiam išsikėlimui vadovavo a-
merikiečių gen . D. Eisenhowe-
ris. Jo vadovaujamas j ėgas su
darė amerikiečių, anglų ir ka
nadiečių daliniai: sausumos ka
riuomenė, j ū rų ir oro laivynai. 
Sausumos kariuomenei vadova
vo anglų gen. Montgomery — 
21 armijos g rupė . Ją sudarė a-
merikiečių I-ji anmija, vadovau-

josi. kad sąjungininkai kelsis I sis buvo JAV karo aviacijos vir-
Calais rajone, o j ie išsikėlė Nor- < šininkas. 
mandijoje. Vokiečiams gintis! Są j^g įnmka i vokiečius nu- Į Tačiau nežinoma, ar šis mechaniz-

Į tybių organizme miego, mitybos ir 
' dauginimosi ciklų periodiškumą. 

sunkumų sudarė ir pats Hitleris, I ^ ^ Jdele a n o i S T r i n k i u i m a s vidinis. ar "laikrodį- paleidžia 
kišdamasis į kariuomenės vado
vavimą ir neleisdamas laiku at
likti numatytų kariuomenės per
grupavimų. Hitleris neleido lai
ku pergrupuoti kariuomenės, o 
pats ją '•pergrupavo" — pakei 

kokk F. Braunas 

tinėjo Vakarų f ronto vadus. Bet „ ^ ^ j ^ f r o n t ą . jjs n^atė mases 
t as vadų kaitaliojimas padėties 3 ^ ^ ^ lėktuvų, bombarduo 
nepagerino. į jaučius priešą. Bet tų bombone-

Išsikėlimo diena buvo pava-: šių bombos sunaikino kelis šim-
dinta D - Day a r b a dar vadina- j tus savų karių su gen. McNair, 
ma Ilgoji diena. n e s pirmoji iš- ; JAV sausumos kariuomenės va-
sikėUmo diena buvo lemtingoji; d u , k u r i s buvo atvykęs iš JAV 
ir :š visų invazijos karių parei- i inspektuoti kariuomenės fron-

p e r v a r ą . Jie n e b ė j o i « * I ̂ S S Z *?Z^"**x»*n 
menų ir kai kada juos panau- j iaįkrodžiui" teorijos šalininkas. Jis 
dodavo netiksliai. Amerikiečiai 1 iškėiė hipotezę, kad daugelis biolo-
gausiai naudojo bombonešius j ginių ritmų, gamtinių cikliškų pro-
savo kariuomenei paremti. Kai c«su i r reprodukcijos ciklai priklau 
25 d. Eisenhovveris vyko į Nor- «> n u o mėnulio jtakos. jm 

M£NXXlO ĮTAKA 

jama gen. Bradley. ir angių 2-ji j k a l a v o fizinių ir dvasinių jėgų.' t e 
•^ įtempimo. Hgoji diena kai kam 

buvo ir paskutinioji diena. Tą 
dieną žuvo 2.859 sąjungininkų 
kariai, kurių 359 kanadiečiai. . . 

. . . . . . ... 1 Visur gamtoje stebima reiškimų 
Didžiajame issikehme per pirmą c i k l i š k u m ą . M f e t e o r o l o g a i s u m e n u

4 

rasiutmmkų k o r p ą i s dviejų d i - d k n ą k a n a d i e č i ų n u o s t o b a i buvo j l i o f a z h j pe r i o < iį š k u i n u s i e j a g a a -
\izijų. o anglai — vieną divizi- Į r n a 2 e s n į negu jų žuvo mažame j sius kritulius, uraganus ir kitus at-

Dieppe išsikėUme 1942 m. Tame J Biosferos reiškinius. Nemaža įdo-
i^sikėlime tik p e r 9 valandas ™ių atradimų buvo padarvta. tyri-
kovų kanadiečių žuvo per 900 !»**«" biologimus ritmus. Dauge 

armija, \adov. gen. Dempsey 
Vakariečių laiv\-nui vadovavo 
anglų adm. Ramsey. o aviacijai 

—anglų marš . Leigh - Malory. 
Taip pat amerikiečiai tu rė jo pa-

v iz i jų 
ją. 

Gen. Eisenhoweris sako , kad 
tos invazijos reikalams buvo pa
naudota 6.000 laivų, kur ių apie 
trečdalis buvo įvairaus tipo ka
ro laivai Ta ip pat panaudota 
per 13.000 lėktuvų ir p e r 3,000 
sklandytuvų. 

Invazija prasidėjo 1944 m. 
birželio 6 d. J ą pradėjo karo a-
viacija. puldama numatytus vo
kiečių įtvirtinimus ir k i tus svar
bius taikinius paskirtame fron
to ruože. Auš tan t pakrančių į-
tvirtinimus d a r puolė apie 2.000 
lėktuvų, o t a ip pat savo galingą 
ugnį atidarė ir karo laivynas. 
Parašiutininkai skrido ir nusi
leido vokiečių įtvirtinimų užnu
garyje. Invazija prasidėjo. 

Vokiečiai š ios invazijos sulai
kyti neturėjo galimybės, nes ne
turėjo gerų pagelbininkų. išsky
rus Atlanto pakrante išvestą į-
tvirtinimų liniją. Italai vokie
čiams jau nebegalėjo padėti, nes 
jie daugiausia buvo perėję į są
jungininkų pusę . o japonai Pa-
cifike kovojo prieš t uos pačius 
sąjungininkus, kurie taip pat 
kėlėsi iš salos j salą. 

Vien tik Atlanto pylimas vo
kiečių negalėjo išgelbėti, nes t ą 
pylimą gynė silpnos jėgos. Va
kariečiai tu rė jo didelę persvarą 
žmonėmis, ginklais ir aprūpini
mu. O vokiečiams dar buvo su-

karių. neskaitant ki tų nuostolių. 
Sąjungininkams išsikėlus į 

Normandiją, jų pajėgos Vakarų 
fronte didėjo: į t ą frontą įsijun
gė amerikiečių 3-ji. 7-ji 9-jl ir 
kanadiečių I-ji armijos, vado
vaujamos generolų Pat ton, 
Patch. Simpson i r Crerar. Ame
rikiečių 7-ji armija išsikėlė pie-

lis mokslininkų tyrinėja saulės cik
lus i r jų galimą poveikį žmogui. 

Mėnulio įtaka potvyniams ir ato
s l ū g i a m s nuo seno žinoma. Didžiau 
š ias skirtumas tarp žemiausio ir 
aukščiausio vandens l y g i o būna 
t u o j pasirodžius jaunačiai ir pilna
t ies metu. A. Tiberis spėja, kad 
m ė n u l i s gali veikti ž m o g a u s "van
d e n s ma9e". Mat 8 0 ^ žmogaus or-

IŠMINTIES ŽODŽIAI 

— Kaibėdami branginkite laiką 
— tai audinys, iš kurio sudarytas 
žmogaus gyvenimas. 

10% — 20<7e — »0<£ puriau mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnie* ir automo
bilio pa.« 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 Vi We«t »5th Street 

Chlcago, Illinois 
Tel. GA 4-8654 

Maža lietuviška dovana 
Visuose lietuviškuose namuo

se turėtų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja 
po 1 dol. (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Dlinois 
valstybėje). Užsakymus siųski
te "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 

ganizmo sudaro vanduo, taip pat. 
tinėje Prancūzijoje. Ji kar tu su Į kaip ir jūras bei vandenynus. Kad 
prancūzų I-ma armija , vadovau- Į i r k o k s nežymus būtų jo gravitaci-
iama gen. De Tassing. sudarė i n f , P ? V e i k i s ; j i s Sa l b ū t - s u k e , i a 

i. . b .. j „ i_ I cikliškus pakeitimus gyvo organiz-
6-ją armijų grupę, vadovauja- j m o sky9čių c.rkuliacijoje. savotiš-
mą gen. Devers. kus biologinius "potvynius" ir 

Tolimesnio išsikėlimo ir ka ro "atoslūgius". Sie potvyniai ir atos-
veiksmų eiga. prasiveržus pro ^ a i p l i s t i slėgimą į audinius. 
.... ?• , . ». kuns kartu su elektrolitiniais ir 

Atlanto pylimą. vakariečiams h a r m o r i n i a i s p i k i a i s veikia 
nebesudare didelių sunkumų, nes nervu-raumenų dirglumą. Dėl to į Street. Chicago. Dl. 60629 
abi pusės vedė manevrinius mū- j gali sutrikti kai kurių ypač dirglių 
sius ir vietovės atžvilgiu vieno- žmonių psichika. 
dose sąlygose. Nor s persvarą j Pastaraisiais matais viso pasaulio 
viskuo turėjo vakariečiai, bet moksUntakai lab a i *>m»i "bk>k>gi-

, . zL. m. J n niu laikrodžiu . * gis mechanizmas . , . . . 
jų žygis j rytus buvo daug lė- j e g z igtuoja ir reguliuoja gyvu bū-' *"•• Vltl*TOS pas i ska i ty t i 
tesnis. negu 1940 m. vokiečių Į į 
žygis j vakarus. Vokiečiai At-
'-antą pasiekė beveik per dvi sa
vaites, o sąjungininkai Vokie
tijos sieną, pasiekė tik per ko
kius 6 mėnesius. Tenka paste
bėti, kad vokiečių prasiveržimus 
Ardėnų rajone sąjungininkai 
galutinai sustabdė ir pradėjo 
kontrapuolimą t i k 1945 m. va
sario pradžioje. 

Perskaitę "Draugą"* chio 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
RADIO IR STERKO APARATŲ PARDAVIMAS TR TAISYMAP 

S240 80. RAJLSTED 8TEEET TEL. — C\ &-7M? 
OrDELJS PASTRINKIMAS JVAIRIAUSTŲ TEI^VTZLTOS APARAT\T 

SPALVOTOS TEUEVTZI.IOS APARATAI 

Perskaitę 'Bnmgą", diK>kite ji kitiems. 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 
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M4I So Polaakl Hoad 

Vateadoe ptt^al BMlterfaną 
Rmld. teL — GI &-087S 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
1 AKTSERIJA LB MOTERŲ LIfiO> 
; GINEKOLOGINe CBTRURGIJ4 
; 8132 8e Kedzle Av-.. w v ft-2*7| 
Valandos pasai toiiltarlma. Jei na-
ataUlepi*. tkambtntl: MI S-OOOl. 

TeL — BE S-«8S 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 
Bpecialybe Akių Ugom 
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DR. FRANK PLEČKAS 
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DR. LEONAS SEIBUTIS 
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CHIRURGIJA 
2856 W. 6Srd Street 
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Ofbo teL 776-2880; res. 448-5545 

DR. j . j . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 8Srd Street 

Oftao tai. KM S-441* 
GB a - e s t t 
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lkl I vaL p. p. ir noo 7 u i 8 v. vak. 
antr. Ir p«nkt. auo 1-S vaL p. a. 
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DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAAKA8) 

GYDYTOJA IR CHIRURGl 
6648 South Albaay Araane 

VaL: Pirmad. 6-8 p. p. antrad. 
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Kitom dienom tik akabla reikalą 
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DR. F. C. WINSKONAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Lietuvoje kuriasi 

DNEPRO DUKROS IR LENINGRADO SUNOS 
Pabaltijo valstybių rusifika- dūrinės mokyklos (gimnazijos) 

cija yra labai skaudus ir svar- mokytoja. Apie ją netektų daug 
kalbėti, jeigu tokių nedaug te
būtų. Deja. tokios ir j ją pana
šios Dnepro, Volgos, Nevos, Do
no. Viatkos. Lenos "dukros" y-
ra jau gerokai užplūdusios Lie-

krašto žmonių, kurie, kaip ir jų tuvos mokyklas ir moko bei auk 

bus reikalas, nes čia pažeidžia
mos pagrindinės žmogaus tei-
sės — gyventi, dirbti ir mirti 
savoje žemėje. Niekas neturi 
teisės prievarta iškeldinti iš 

INFORMACIJA B VISUR IR VISIEMS 
Pokalbis lietuviškais reikalais su jos red. ]. Eagan 

JUOZAS PRUNSKIS 

tėvai, nuo amžių ten gimė ir te
begyvena. Tačiau po II pasauli
nio karo rusai apsisprendė "jau 
visiems laikams įsitvirtinti Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos teri to
rijose. Sovietų Sąjungos komu-

lėja lietuvių vaikus mūsų pačių 
tėvynėje. 

Reportažo autorius nurodo, 
1943 m. rugpiūčio mėnesį, taigi 
kad vokiškų nacių okupacijos 
metais per Lietuvą slinko eva-

nistų part i jos centro komiteto kuotojų rusų kolona nuo Brians-
ko, Smolensko, Dnepro apylin
kių. Evakuotojų tarpe buvusi ir 
Uljana Teterina su dviem duk
terim, kurių pasigailėję Kavars-

ir kitas mažas tautas, Sovietų ko - Kurklių apylinkės gyvento-
Sąjungoje pradėjo prievarta asi- jai. Jų padedamos šios moterys 

vadovai nustatė kryptį į šių te
ritorijų prievartinį apgyvenimą 
rusais, gudais, ukrainiečiais. 
Latvius, lietuvius ir estus, kaip 

miliuoti. nepaisant, kad tai atvi 
rai prieštarauja marksizmo - le 
ninizmo principams". 

rusės sėkmingai slapstėsi Jak 
šiškio, Jakubavos. Kavarsko a-
pylinkėse, "nuolat jausdamos 
nuoširdžią paramą. Ir žmonės 
jas išsaugojo'". Taip rašo "Kom
jaunimo tiesa". 

Pridėkime dar lietuvišką prie-
kaip dažnai teigia bol- žodį: "Užsiaugino gyvatę užan-

propaganda, bet pačių tyje". Tai matyt i iš tolimesnių 

Šie žodžiai ir faktai nėra "sau
jelės užsienyje gyvenančių bur
žuazinių nacionalistų prasima
nymas", 
ševikų 
komunistų rašyti — paimti prieš reportažininko eilučių. Tuojau 
keletą metų Vakarų kraštus pa- po karo rusės buvo sugrįžusios 
siekusio septyniolikos senų ir į savo gimtąją Michailovką. De-
žymių Latvijos komunistų laiš- ja, vienuolika mėnesių valgiu-
ko, kuriame šie, seni kovotojai šios lietuvišką, kad ir labdarin-
už bolševizmo pergalę Latvijoje gų moterų teikiamą, duoną, ne-
ir pasaulyje, išreiškė savo misi- bepanoro su ja skirtis. Bet te-
vylimą imperialistinių tikslų sie- kalba toliau mūsų jau minėtas 
kiančiais rusų Komunistais. Mi- L. Vaitonis: 1945 met. Uljana 
nėtame laiške jie pateikė visą Teterina su dūkiomis apsigyve-
eilę tik jiems vieniems težinomų no nedideliame mieste prie šven-
Pabaltijo rusifikacijos faktų, tosios — Kavarske. Netrukus 
kurių neįstengė sugriauti mask- ateina balčiausia Tanios šven-
viniai komunistai. t ė — išteka už Nikalojaus Djač-

Latvių komunistų laiške buvo kovo. kurį čia karo vėjai atne-
pabrėžta, kad Pabaltijo kraštų šė nuo Leningrado prieigų. Da-
rusinimas vyksta dviem keliais: bar abiejų Tatjanos Djačkovos 
išvežant vietinius gyventojus į dukterų gimimą liudijančiuose 
Rusijos plotus ir atkeliant į jų dokumentuose įrašyta: gimimo 
vietas rusų ir kitų slavų tauty- vieta — Kavarskas", 
bių gyventojus. * 

* Štai kokiais keliais, pačios o-
--Senųjų vietinių gyventojų ru- kupantų spaudos liudijimu, ku-

sifikacija dažniausiai vykdoma riasi Lietuvoje rusų kolonistai, 
per mokyklas ir yra pradedama Bet Tatjanos istorija dar ne
jau vaikų darželiuose. Geras ru- baigta. Vėl tekalba reportažinin-
sų kalbos mokėjimas y r a jau kas : ".. .Buvo dienos, kai. ro-
svarbus rusifikacijos požymis, dos, ir mėnulis į žemę žiūrėjo 
Tačiau to nepakanka. Reikia, pro ašaras, kai buvom svetimi 
kad hetuviai rusiškai galvotų ir tarp svetimų. Dabar prie ai man-
jaustų. Taigi ne tiktai rusų kai- čios šventosios — mano namai, 
bos, b e t ir kitų dalykų mokyto- Čia Kavarsko kapinių smėlis pri-
jais dažniausiai skiriami rusai glaudė motiną, č ia atvažiuoja 
kolonistai. Didelė dalis gausių seserys ir dukros. I r anūkėlis 

Didžiausia pasaulyje žinių rin
kimo ir skleidimo agentūra yra 
amerikiečių Associated Press. 
J i JAV-se aptarnauja 1260 dien
raščių, apie 3,000 radijo ir tele
vizijos stočių ir dar antra tiek 
laikraščių ir radijo bei TV sto
čių užsieny. AP yra didesnė už 
bet kurią kitą žinių agentūrą' 
— britų, vokiečių, prancūzų, ru
sų. Dienomis ir naktimis ta r ška 
A P teletipai, perduodami žinias. 
Vielomis perduodami ir naujau
sieji paveikslai — iliustracijos. 
A P turi tūkstančius tarnauto
jų, gal net apie 6,000. Illinois 
valstijoje A P turi apie 100 ko
respondentų ir redaktorių, ku
rių daugumas yra Chicagoje. 
Chicagos A P informacijų biuro 
viršininko pavaduotojas yra laik 
raštininkas John Eagan, su ku
riuo teko ilgėliau išsikalbėti. Jis 
y ra gimęs Floridoje. Išėjęs žur
nalistikos studijas Floridos u-
niversitete. Dirbo Floridos ir 

| Californijos laikraščiuose, prieš 
5 m. perėjo dirbti į Associated 
Press ir, kaip pasižymėjęs sėk
mingu darbu, prieš keturis mė
nesius atkeltas į šias atsakin
gas pareigas Chicagoje. 

J o erdviame kabinete 188 W. 
Randolph. Chicagoje, besikal
bant, paklausiau, kokias žinias 
j ie renka iš Chicagos. 

— Mūsų biuras pateikia ži
nias, kurios gali būt i įdomios 
tarptautinėje plotmėje. JAV-se 
arba tik Illinois žmonėms. Nėra 
matematiškos formulės apibrėž
ti, kuri žinia kur tiktų. Diktuo
j a patirtis, nuvokimas, kas gali 
būti atitinkamos srit ies skaity
tojams įdomu. Turime perdaug 
žinių. Negalime visų duoti vi
siems, net fiziškai būtų neįma
noma, o kai kuriomis ir nesido
mėtų. Taigi parenkame, kas vi-

**fl^r~wm 

Šlavikas trečiuosius savo gyve
nimo metus čia pradėjo, č ia žmo 
nes mums geri. O šventoji... sku 
binas. trokšta didelių vandenų, 

priedangoje privežama Kaip ir žmogus". — rašo "Kom-
rusų ir jų šeimų narių, jaunimo tiesa''. Kas tie "didieji 

vandenys" — nereikia klausti. 
Tai lygiai t a s pats, kas ir "di
dysis brolis". 

Tatjana Djačkova pasistengė 
rusams tinkamai atsidėkoti už 
jai suteiktą teisę gyventi Lie
tuvoje. Ji pavyzdingai dėstė ru-

valdininkų yra rusai. Prievarti ' 
nis Lietuvai nereikalingos pra
monės kūrimas stiprina rusifi 
kaciją. nes naujų įmonių stei 
gimo 
daug 
Taip p r ie Daugpilio miesto. Lat
vijoje, buvo pasta tytas stam
bus sintetinio pluošto fabrikas. 
Jam reikalingos žaliavos atga
benamos iš Uralo ar Donbaso. 
Fabriko darbininkai — rusai ko
lonistai. Jiems gyventi pastaty-

lcfonais, kai ką paimame ir iš 
Chicagos laikraščių. Pvz. jei 
Chicagos laikraščiai parašė, kad 
šiame mieste žuvo koks Califor
nijos žmogus, nebūtų prasmės 
mums vietoje tą ivykį tyrinėti . 
Tiesiai iš laikraščio atitinkamai 
paruošę perteikiame Californi
jos spaudai. Jei į Chicagą at
vyksta prezidentas ar kitas žy
mus asmuo, siunčiame savo re
porterius, fotografus. 

— Kokias žin:as apie lietu
vius jūs galėtumėte Įjungti į sa
vo informacijų tėkmę? 

— Galima duoti tai. kas įdo
mautų laikraščių skaitytojus, 
radijo ir televizijos naudotojus. 
Renkame tai, ką minėtos insti
tucijos panaudotų. Pvz. kaip 
jūs užsimena; . žinios apie R. 
Kalantos auką. S. Kudirkos ryž
tą būtų įdomios įjungti j AP 
informacijas. 

— Ar rinkdami žinias jūs 
panaudojate ••tninę spaudą, — 
paklausiau jį. matydamas ant 
stalo net iš Kairo laikraštį. 

— Normaliai etninės spaudos 
laikraščių iK-naudojame. Tik 
gauname dienraštį Chicago Dai
ly Deffender 'spalvotųjų). Ne
būtinai, kad jų žinias panaudo
tume, bet gauname idėjas, kur 
nukreipti savo reporterius. 

— Ar galėtumėte perteikti 
žinias, .jeigu mos, lietuviai, jums 
jų parašytume? 

— Manau, kad gali būti įdo
mių istorijų iš lietuvių gyveni
mo. Ką mes galėsime panaudoti, 
spręsime atskirais atvejais. Ap
skritai, mes nelaukiame, kad 
mums būtų žinios rašomos. Pa
tys renkame informacijas. Iš 
šalies gali būti tik naudingos 
užuominos, kur informacijų ga-

KIPRO SUKILIMAS — PAVOJINGAS 
Graikijos ir Turkijos susikirtimo galimumai 

K. TUOKUS 
Viduržemio jūros rajone di-, liepos 16 d. JT pareigūnai susi 

džiausią sala vra vadinama Kiv i t iko Kipro teritorijoje su arki 
ro vardu. Jos plotas yra 3.5751 vyskupu Makarios ir su juo kai 

€ SšfMi 
John Eagan, Associated Press 

Chicagos biuro viceprezidentas 

triguojančio išgirs tame, a tkre i 
piame a t i t inkamo savo b iu ro 
žmonių dėmesį. Voice of Ame
rica radi jas y ra J A V vyriau
sybės žinioje, tur i s avus t ikslus. 
Mes daugiau siekiame nepriklau
somų informacijų. 

— Ar tu r i t e savų korespon
dentų už geležinėj uždangos? 

— Tur ime Maskvoje, Čeko
slovakijoje. Reikale pasiunčia-
me specialius korespondentus , 
k u r tik reikia. 

— Ar apskr i ta i Jus interesuo
j a žinios iš pavergtų t a u t ų ? 

— Kaip gi ne. i r mes duoda
me informacijų apie pave rg tas 
tau tas . 

— Iš k u r t a s informacijas 
gaunate? 

— Iš k u r tik galima. Mūsų 

kv. mylios, kuriame gyvena 650. 
000 gyventojų. Salos istorija y 
ra labai sena. Su nepriklauso
mybės 1960 m. paskelbimu Kip
ro visuomenes sug>venimas ne
sibaigė, nes salos gyventojų dau 
gumą sudaro graikų kilmės kip-
riečiai, o tik 100,000 žmonių tur
kų kilmės. 

Prieštaraujančios žinios 

Su Kipro sostine visi susisie
kimo keliai liepos 15 d. iš ryto 
buvo nutraukti. Izraelio radijas 
pranešė, kad jo žiniomis Kipro 
tautinė gvardija sukilo, nuvertė 
prez. arkiv. Makarios. bet sosti
nėje — Nikosijoj (Nicosia) gink 
luotos kovos vyksta, nes ištiki
mi policijos daliniai priešinasi. 
Kai sukilusios gvardijos daliniai 
perėmė Nikosijos radijo stotį, 
paskelbė, kad per susišaudymą 
prie prezidentūros rūmų prez. 
Makarios žuvo ir sukilėliai j jo 
vietą paskyrė Nikolas Sampson. 

Turkijos radijo žinių tarnyba 
paskelbė, kad Kipro prez. arki
vyskupas Makarios yra gyvas 
ir sukilėlių nužudymo išvengė. 
Po valandos per Kipro miesto 
Paphos radijo stotį, esančią Ma
karios šalininkų teritorijoje, kai 
bėjo pats Makarios ir įsakė jo 
rėmėjams visomis jėgomis prie
šintis sukilėliams, ginti Kipro 
nepriklausomybę, kurią sukilė
liai, vadovaujami graikų karinin 
kų. nori sunaikinti, salą sujung
dami su Graikija. 

Pasirodė, kad sukilėliai per 
Nikosijos radiją kipriečiams me-š tabas nukreipia koresponden

t u s į tą šalį, iš k u r naujienos i lavo apie prez. Makarios žuvi-
kyla. Jei b u s kokios ypatinges- į mą. 
nės pavergtų t au tų demons t ra - | Liepos 16 d. jau visai buvO| 

bejosi. Britanijos užsienio retu. 
rninisteris James Callaghan pa
reiškė parlamento a ts tovams, 
k a d prez. Makarios pasiprašė 
leidimo įeiti į Britanijos kariuo
menės bazę Kipre. Leidimas j a m 
buvo suteiktas. Prez. Makarios 
Jungtinėse Tautose mėgins pa
kreipti savo krašto likimą. 

Graikijos ir Turkijos į t ampa 

K p r o tautinės gvardi jos su
kilimas ir žmonių išr inkto prez. 
Makarios nuvert imas sukėlė 
Graikijoje ir Turkijoje pavojin
gą įtampą. AP žinių agen tū ra 
pranešė iš Atėnų ir Ankaros , 
kad vyriausybės posėdžiauja, o 
karinės abiejų valstybių pajėgos 
laikomos parengty. Turki jos rni
nisteris pirm. Bulent Ecevit sa
vo pareiškime apkalt ino Grai
kija, nes jos dėka Kipre įvyko 
sukilimas, kuris pažeidė esamą 
padėtį (status quo)) saloje. 

Turkija kreipėsi j Bri taniją ir 
Jungtines Tautas, bet nesikrei
pė į Graikijos vyriausybę, nes 
ją laiko sukilimo kaltininke. 

J au 1S67 m. vos buvo išveng
t a s Graikijos ir Turki jos susi
kirtimas dėl Kipro salos, kol 
Graikija ištraukė savo 8.000 ka
rių, laikomų Kipro saloje gra:kų 
kilmės kipriečių apsaugai. 1968 
m. į Kipro salą tvarka i ir tai
kai palaikyti buvo pasiųsti J. 
Tautų daliniai, kurie ir šiandien 
ten tebėra. Negirdėti, kad jie į 
kovas būtų įsijungę. Skaičiuo
jama, kad Kipro saloje yra 2000 
J. Tautų karių. 

Užsienio valstybių reakrija 

Jau žinoma, kad JAV pareika-

daus rinkai, kas gali būti idomu j !ime ras t i 
Vokietijai, kas Brazilijai ir ati- — Ar infnrmacijas rinkdami 
tinkamai nukreipiame. Į sekate radijo pranešimus, pvz. 

— Kaip žinias surenkate? 
— Čia mūsų reporterių dar

bas. Jie kai ką aplanko asme
niškai, su kitais susisiekia te-

Voice of America? 
— Kiek galima, mes ieškome 

originalių žinių, kurias surenka 
mūsų pačių biurai. Jei ką in-

rijo/san Francisco mieste, m e s ' aišku,' kad" Makarios yra gyvas I l a v o s*'*"™* ****** " « * * £ -
ir pareikalavo Jungtinių Tratą j ̂ . , ° ^f"^*3 6 * T Į t * ? * V < l ? i ' duosime informaciją iš ten, pvz. 

apie protes to mitingą dėl žydų 
persekiojimo Rusijoje. Je igu kur 
prezidentas pr imins pavergtas 
tautas , m e s duosime iš j o kai-
bos. kur j i bebūtų pasaky ta . 

— Ką galėtu l ietiniai padary
ti , kad susilauktų daugiau žinių 
t a r p .jūsų informacijų? 

— Čia viskas pareina n u o į-
vykių. naujienų. Je i kas svar
baus įvyksta, praneškite, š ia ip 
jau atsiminkite, kad mes nepla
nuojant žinių, jų negaminam, 
mes ne propagandos įstaiga, o 
informacijos. Mes ieškom žinių 
ir jas skleidžiam. 

Red. John E a g a n dar pasa
kojo, kad laikraščių, radijo, TV 
vadovybės, imančios informaci
jas iš Associated Press, renka 

i šios informacijų agentūros ta
rybą, kur i parenka ta rnauto jus 
ir visus reikalus tvarko. 

Red. Eagan maloniai supažin-

tas specialus miestelis, kuriame sų kalbą, suorganizavo komu-
beveik nėra nė vieno latvio. Ties nistines organizacijas. Kadangi 
Plevinskais. prie Dauguvos. į- iš lietuvių neatsirado žmogaus, 
kurtas Stučkos miestelis, kuria- kuris prievarta braktų savo tau-
me vieni rusai ir kiti slavai te- tiečiams maskolišką spaudą, šio 
gyb r a . darbo ėmėsi Tatjana. "Iš atsilie-

•Ir garsieji Vilniaus Žirmūnai kančių atsidūrėme pirmaujančių 
su Lazdynais, kaip visa eilė šių gretose", sakoma reportaže. Pa-
ir k i tų premijuotų ir nepremi- galiau jai, kaip •Vienai pirmųjų 
juotų daugiabučių namų su la- Anykščių rajone", buvo suteik-
bai blogai įruoštais butais, skir- tas okup. Lietuvos nusipelniu-
ti ne lietuviams ,bet rusams ko- šios garbės mokytojos vardas, 
ionistams gyventi. Jie "puošia Tatjana "susilaukė aukščiausio 
Lietuvos sostinę Vilnių", bet ta pedagoginio darbo įvertinimo", 
mūsų sostinė planingai virsta Ji statoma pavyzdžiu kitiems 
rusišku ir slavišku miestu. mekytojams. rusintojams. 

* Taigi Lietuvos rusifikacija ir 
Bet grįžkime prie mūsų kraš- kolonizacija t ikras dalykas. Ji 

to mokyklų ir sustokime prie taip tarpsta, kad okupantų į-
L. Vaitonio reportažo "Dnepro staigos nė nebando slėpti. Dnep-
dukra prie Šventosios", paskelb- ro dukros ir Leningrado sūnūs 
to "Komjaunimo tiesoje" liepos kuriasi okupuotoje Lietuvoje, o 
12 d. Ta Dnepro dukra — tai įsikūrę atsitraukia saviškius. 
Tat jana Djačkova. Kavarsko vi- b. kv. 

"Dniepro dukra" Tatjana Djačkova pamokos metu Kavarsko vidurinėje 
mokykloje. Lietuvos rusinimo ir kolonizacijos tarnyboje 

sėdžio bei greitos intervencijos 
prieš suklekus. JT gener. sekr. 
Kur t Waldheim pareiškė, kad 

šaulio šalis. Redaktoriai žinias 
rašo ne ant popieriaus, bet spe
cialia mašina, kuri turi mašin
raščio raides ir tokį lyg televi
zijos aparato ekraną. Jame ma
tomas visas tekstas. JĮ ištaisius, 
siunčiama į kompiuterius, kurie 
sudeda ženklus, išlygina tarpus 
ir automatiškai pasiunčia, kur 
reikia. Panaudojamos visos mo
derniškiausios priemonės. Asso
ciated Press turi tokius abonen
tinius telefonus, kad gali šauk
ti, kur nori. be atskiro užmo
kesčio. Perduoti vidutinę nuo
trauką telefono vielomis užima 
apie 7 min. laiko. Visur mato
ma pažangiausia technika, spe
cialistų redaktorių ir reporterių 

dino su visu Chicagos biuro dar- darbas ir nuoširdus prielanku-
bu. Čia t a r š k a daugybė teletipų, m a s atėjusiam su jais susipa-
perduodančių žinias į v isas pa- |ž intL 

skubaus Saugumo tarvbos po-1 ̂ ^ n u o ™*Pg*lvotų žygių. 
1 UPI žnuų agentūra liepos 16 d. 
pranešė, kad Amerikos 6 Laivy
no grupė, kurios pagrindinė būs
tinė yra Graikijoje, neparodė 
jokių neįprastų judėjimo ženk
lų. Tačiau pastebėtas stipresnis 
laivų judėjimas Viduržemio jū
ros vandenyse arčiau Kipro sa
los Sovietų karo laivų. 

Reikia atsiminti, kad Graiki
j a ir Turkija yra NATO sąjun
gos nariai, bet t a rp savęs šnai-
ruojasi ne tik dė1. K p r o salos, 
bet ir dėl Egėjo jūroje surastų 
naftos šaltinių. Kipro taikos ga
rantuoto jais yra Britanija. Grai
kija ir Turkija. Nuverstasis Kip
ro prez. Makarios J . Tautų Sau
gumo taryboje veiks, kad ne
normali padėtis būtų pakeista. 

Sukijėljų vyriaurybė 

Kipro tautinės gvardijos ka
rių yra apie 10.000. Jiems va
dovavo 650 graikų karininkų. 

(Nukelta į 5 p u s t ) 

SUNAIKINTOS PASTANGOS 
VLADAS VAILIONIS 
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ASIRIOLOGIJOS 
KONGRESAS 

Popiežius Paulius VI audien
cijoje priėmė XXI asiriologijos 
tarptautinio kongreso dalyvius. 
Senovės tautų — šumerų, babi
loniečių, asirų ir kitų — kultū
ros, istorijos ir religijos tyrinė
jimai, — pažymėjo šventas is ' hioje srityje. 

Tėvas. — ypač didelės reikšmės 
turi švento Rašto studijom, nes 
jie padeda atskleisti ir išaiškin
ti Šventajame Rašte aprašomus 
įvykius. Paulius VI čia ypač į-
vertino Biblinio Instituto Romo
je ir Biblinės mokyklos Jeruza
lėje darbus ir gausius tyr imus 

rulio pusbernis Misiūnas ir Lazauskų Albinas, kuris 
buvo pasipuošęs raudonu kaklaraiščiu, o švarko atlape 
prisikabinęs raudoną žvaigždę. Zenkus tuoj sumetė 
apie kokią "bažnyčią" Gudonis kalbėjo, bet, nuduoda
mas nieko nežinantį, p rašneko: 

— Sveiki, kaimynai. Sakau, la ikas i r vėl pasižmo
nėti, todėl i r atskubėjau. Kur gi kiti te isybės ieškotojai, 
kad čia nieko nesimato? Anksčiau šiuo metu jie pilda
vo jau iš peties. 

— Kaip tau čia pasakius, Zenkau, — pirmas atsi
liepė Zubrickas. — P a s mane nebus daugiau kortuo
jama, nes mes įsteigėme pas mane aktyvis tų būstinę. 
Va, draugas Lazauskas a tvyko šiandien iš centro, ku
r is mums padarys svarbų pranešimą apie šiandieni
nius liaudies uždavinius. 

— Čia anksčiau buvo irgi ak tyv is tų būstinė. Mes 
juk labai aktyviai drebinom šitą s ta lą ir tau pinigus 
žėrėm. tai negi tu čia ką nors naujo išsigalvojai ? — la
bai jau nekaltai kalbėjo Zenkus. 

— Drauge Zenkau. tu, atrodo, d a r neįsisąmoni-

— Tiki ar netiki, bet šiandien einam j Deksnius. 
Rytoj galėsi ir t u užeiti į jo bažnyčią, nes ry to j jie 
susirinks ten dvasinės stiprybės sau pasisemti. 

— Jeigu tu sakai, kad šiandien ten nieko n ė r a 
tai einam. Sakai rytoj jie poterius ten kalbės, be t kas 
tie jie? 

— Rytoj pamatysi ir pats. Taip bus tau įdomiau. 
Sekančią dieną Zenkus nekantriai laukė vakaro. 

Ta diena jam taip prailgo, nors jis turė jo darbo pakan
kamai, kad jis. sulaukęs pagaliau vakaro, net i r pa
dėką Dievui pasiuntė. Bedirbdamas pyko jis a n t Gu-
donio. šitaip žmogui kantrybę patampyti, neužsime
nant nei žodeliu, kas ten iš tikro pas Zubricką dedasi. 
Grįžtant iš Deksnių. Zenkus dar kar tą užsiminė apie j nai šių dienų įvykių ir su t uo susijusių liaudies uždavi-
tai, bet Gudonis ir tada jam nieko nepasakė. Vos tik 
pavalgęs vakarienę, Zenkus ir pasileido tiesiai pas 
Zubricką. 

Įėjęs į Zubricko gryčią, jis t ikrai nustebo. Tas 

nių, — rimtai prakalbo Lazauskas . — Anksčiau jūs 
čia susirinkdavote pakortuot i , nes buržujų valdžia 
nesudarė jums sąlygų kultūringai laiką praleisti. Tie 
laikai jau praėjo. Dabar ir darbininkai galės lavintis 

pats ilgas stalas stovėjo ten, bet sienose paveikslai į ir šviestis, susipažinti su darbininkų revoliucijos isto-
buvo kiti. Visi šventųjų paveikslai buvo pranykę, o jų rija bei su proletariato ats iektais laimėjimais... 
vietoje kabojo Stalino. Lenino.'Paleckio ir dar kažko-! — Palauk, palauk. Lazauskėli, — pertraukė jį 
kių barzdočių atvaizdai. Net ir kryžiaus nesimatė. Gry- Zenkus. — Taip r imta i kalbėti sš nesu įpratęs, kaip 
čioje radosi pats Zubrickas su septyniolikmečiu sūnų-Į t u čia įsibėgėjai. Be to. vyreli, be reikalo tu mane 

Imi. kuris anksčiau nesimaišė vyrama po kojomis. Gt- , draugu vadini, Mu» niekuomet nebuvome draugai, at

rodo, kad ir ateityje nebūsime. Antra. Aš nekėliau jokių 
revoliucijų Smetonos laikais, nekelsiu jų ir dabar, to
dėl man visai nerūpi tavo revoliucijų istorijos. Jeigu 
Zubrickas pradės čia studijuoti revoliucijas, tai a š jau 
pasiieškosiu kitos vietos pasižmonėjimui. 

— Aš nesuprantu tavęs, Zenkau, — dar vis ra
miai kalbėjo Lazauskas. — Tu esi liaudies žmogus, o 
nenori nieko girdėti apie liaudies atsiektus laimėjimus. 
Negi Šukys tave taip perauklėjo? Tu tu rė tum stovėti 
mūsų pusėje. 

— Jeigu tu man pasakytum, kas yra tie mes ir jie, 
tada aš žinočiau, su kuo aš reikalą turiu. 

— Mes f 2 naujos santvarkos aktyvistai , ku
rie pagelbė mti Lietuvos valdžią į darbininkų 
rankas. Da^ .nes dirbame kartu su mūsų valdžia ir 
žiūrime, kao. aržujai ir fašistai nenuverstų mūsų val
džios. 

— Eik jau eik. Lazauskai. Tu sapnuoji, vyreli. Jis, 
matai, pagelbėjo ruskiui užimti Lietuvą. Ne t juokas 
ima girdint tokius plepalus. Tu, bernaudamas pas Ge
rulį, buvai skystas, bet dabar, atrodo, da r labiau su
skystėjai. 

— Zenkau, neuigauliok draugo Lazausko, — pa
šoko Zubrickas. — J i s yra partijoje į takingas vyras . 

— Pasikarkit j ū s su savo partijomis ir aktyvis
tais, — pyktelėjo Zenkus. — Man šitoki dalykai ne
rupi. 

Išeidamas tyčia t renkė duris, kad net visas Zubric
ko namelis sudrebėjo. 

įfcU* dauguuu 



* 1>KAUGAS, pirmadienis , 197-i m, liepos njėn. 22 d. 

SPAUSDINTO 200210 IR 
2M0GAUS SUSITIKIMAS 

Lietuviškos spaudos ir visuomenės savitarpis poveikis 
ANTANAS J O T M T A S 

Prieš akis t u r i u keletą laik- g ą s žmogus su spausdintu io-
ražtinių s t ra ipsnių apie spaudą.! džiu, kuris jam nuobodus ir ku-
Praleiskime nepažvelgę i š nau
jo j redaktor ių s t ra ipsnius , nes 
jie yra lyg ir specialistai kalbė
ti šiuo klausimu. Juk jų kas
dieninė ir pagr indinė d a r b o naš
ta, slegianti jų pečius, y ra spau
da. Bet pažiūrėkime iš k i to šo
no — iš tų darbininkų, kurie 
spauda sielojasi, spaudoje rašo 
ir yna tapę t a rp in inka i s t a rp 
visuomenės ir spaudos. Pažiū
rėkime be i-edakcinio autor i te
to, bet su žurnalis t iniu smalsu
mu, ka ip i l ietuviškos spaudos 
ir visuomenės t a rpusav į poveikį 
žiūri spaudos bendradarbia i . 

Jau kelintą k a r t ą akys susto
ja prie Rūtos Klevos Vidžiūnie-
nės straipsnio (žiūr. Draugas , 
1974.1.22) " A r mūsų spauda 
nuobodi". Tai n e studija, bet į-
žvalgus pas i sakymas apie spau
dos pobūdį, apie visuomenės san 
tykį su spauda i r nuolatinį kal
tės metimą n e savo pasikeiti
mams, o jaunimui . *'Kaip ame
rikiečiai r a s inės lygybės klau
simais, ta ip l ietuviai be pasigai
lėjimo įprato save pliekti dėl 
jaunimo neveiklumo, o ypač dėl 
jų nesidomėjimo lietuviška spau 
da". Ta i lyg t e z ė s pas t a tymas , 
kuriuo sava ime gr indžiamas 
spaudos i r visuomenės santykis . 
Reikia p r i t a r t i , kad au to rė į tą 
tarpusavį s a n t y k į žvelgia da
lykiškai, konkrečiais pavyzdžiais 
ir blaiviai. 

nes muziejuje laivas yra jau nuo 1954 ai. 
....»« 

t a i s ir mentaliteto pajėgumas t bą, nors tokiais atvejais sani-
nevisuomet prilygsta vyrų pa- j tarais būna tik vyrai. Ji buvo 
jėgumui ir patyrimui. Tad ir I apsirengusi vyro uniforma. Bet 
vyksta moterų emancipacijos j kariai iš jos elgesio atpažino, 
kova, kartais visuomenėje su- Į kad ji yra moteris. Ta pati Mi-

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

Nuobodulys p r i e vaišių .stalo 

"Nieko n ė r a nuobodžiau, kaip 
mūsų visas šventes užbaigti 
banketais, kavutėmis ir i 'gomis 
prakalbomis. Gali pasiust i iš 
nuobodulio..." Ta ip Tia l tė jo vie 

rį jis d a r o nuobodų kitiems, 
š i u o atžvilgiu teisingas išsireiš
kimas, k a d spauda tėra t ik vi
suomenės veidrodis — nuobo
džios, neintelektualios i r neso
cialios bent t au t in iu požiūriu. 

Medžiaga, iš kurios statoma* 
rūmas 

Žurnalistui n ė r a nei svarbios, 
nei nesvarbios medžiagos s traip 
sniui, pranešimui, žiniai, kores
pondencijai, jei t i k tai nečia tą 
gyvenimą, kur iame jis gali su
sisiekti s u žmogumi į kurį j is 
nor i prakalbėt i i r kur iam turi 
k ą pasakyti . N ė r a žurnalizmo 
t ikslas s tebinant i sensacija. Sen
sacija y r a tik priemonė pat rauk 
t i skaitytojo dėmesiui. Tačiau 
ka r t a i s i r sensacija atskleidžia 
naują tiesą, p raneša visuomenei 
nau jus įvykius, kurie j iems y-
r a ne t i k įdomūs, bet ir žinotini, 
n e tik pr i t renkia , bet ir įspėja. 
Be t t i k r a s žurnalisto tikslas in-
f orumuoti visuomenę ar jos dalį 
(pvz. l ietuviškam laikrašty ko
respondencija apie mažos kolo
nijos veiklą), k a d visuomenė ar 
j o s dalis pajustų atsakomybe, 
savo ve r t ę i r savo uždavinius 
dabar ty je , savo aplinkoje, savo 
siauroje tautinėje bendruome
nėje. 

Tautine ir vietinė spauda 

Šiuo atveju i r skiriasi tauti-j 
nė. a rba dabar populiariai va
dinama etninė, spauda nuo vie
tinės, n e t ir nuo didžiosios spau- j 
dos, ku r i tik informuoja for
muoja ir mėgina nuteikti pla
tesnę a r siauresnę visuomenės i 
dalį t a m t ik ra kryptimi. Tai ! 

keldama daug nemalonumų. 

Labiausiai moterų veržlumui 
siekti trukdo nusistatymas, kad 
moteris turi tarnauti pasisma
ginimui ir, pagai senovinį nusi
statymą, motinystei ir vaikų 
auginimui. Moterys, atsisakiu
sios motinystės, veržiasi į vyru 
sri t is užpildyti savo tuštumai. 
Kai kurios stengiasi prisidėti 

ir prie šeimos biudžeto, jei šei-' 
mos išlaikytojas mažai uždirba 
a rba iš viso yra atsiskyręs nuo 
šeimos. 

Kitur į moterų emancipaciją 
žiūrima realiau. Skatinama mo
tinystė ir moterys ruošiamos 
atsakingoms pareigoms, atsi
žvelgiant į jų fizinį ir psichinį 
pajėgumą. 

1973 m. izraelitų arabų kare 
Miiram Hadar iš karto kaip sa
nitarė buvo nukelta užfrontėn. 
Egipto teritorijon, kai t ik ten 
buvo nuleisti izraelitų parašiu
tininkai. Ji turėjo sužeistiems 
kariams teikti sanitarinę pagal-

riam Hadar 1958 m. Long 
Beaeh, Ca'lif., dalyvavo gražuo
lių konkurse. Laimėjo ketvirtą 

j vietą. Kurį laiką gyveno Ame
rikoje. Vėliau grižo Izraelin. 
Dirbo kolektyviniame žemės 
ūkyje (kibuce). įstojo į mote
rų organizaciją, kurios paskir
tis yra padėti kariams. Cia išė
jo sanitarams nustatytą pasi
ruošimą ir lemiamu atveju pa
sitarnavo tėvynei. 

V RazutU 

MAMŲ R E M O N T A S 
PKIEINAMA KAIXA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves u- naujas :uoaa. Įrengiu 
kam barius rūsy. Dažau 
Zigmas. TeL 651-9625 ar 778-0838 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, HL 60632, taL YA 7-5980 

A. t A. Kęstučiui Simanavičiui 
netikėtai mirus, jo broliui VINCUI su šeima, ŽMONAI, 
BROLIAMS ir SESERIAI su šeimomis nuoširdžiausią už
uojautą reiškia 

Viktorija Jonikienė 
Danutė ir Jurgis Vidžiūnai 

R E A L E S T A T E 

ALS1P — 3831 W. 1151h &U 
By owner. 6 apts. 2 bedrooms each. 
plūs office space in bsmt. Full bsmt. 
Full secreation rm. with bar & pool 
table. Balconies. Tenants pay for 
eleetrie beat. Good jnv*sttnent. Income 
$1,420.00 per mon. Mušt be seen to 
appreciate. CTA bus aerass the street. 

Call 371-4455 

Arti Šv. Kryžiaus ligooinfa — 2-jų bu
tų po 6 kamb.. 2 mas. garažas. Ge
rame stovy. Oro vėsinimas, priedai. 
Geros pajamos. $35,000. Skambinti 
savininkui tel. 737-0249. 

>.y>-» t 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimą* — 
Valdymas 

Draudimai — Income Taz 
— Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

8455 & Kedzie A v e , 778-2283 
> » » n m y > j i t i » M — — — — — 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PTTBLIC 

I>COME TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visai* Real 

Katate reikalais. Be to čia veikia. 
Notariata-s, daromi ir liudijimai, ver
timai, užpildomi pilietybes parei&kt-
mai ir jvairūs blankai. 
4259 So. Maplewood, CL 4-7450 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

Geru prekių didelis pasirinkimą* Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-

' ler. certifikatai. maistas, akordeonai. 
9698 W. SStb Sc Ch*ca*o. TŪ. 60SSS 

TEfcEF. — WA ft-3787. 

B E A L E S T A T 1 D 
• . . i • i i » 

Ir vėl pažvelk 
Gražu*, pajautų mūrai*. Atskiri nau

ji šildymai. Centr. oro v&nmaMLS. X>>-
deji xnoderaū» butai- i luro garažas. 
Marąuette Pke. $46,900. 

Legalu* 1? metų J-jų butų gels
vas raūrae. Atskiri radofcnt foldysata. 
Mūrx> garažas. Platus lotas. Marojiet-
te Parke. $48.900. 

&*4 kamb. aiura-s. Arti l ietuvių 
plaaos nažle su nuostoliu atiduoda 
už $17.«00. 

-7 butu mūra*. — 2 dideli ir 6 n a - J 
ži butai. Naujas garu Šildymas. Ahi-
mir.. langai. Blokas nuo parko. 
$39.9(M>. 

10 butų mūras. Marouette Parke. 
Virs .$17.900 panarnu. Naudas gazu 
*udzmas- Alum. langai. 2 a.uu> mūro į 
garažas, $79.»00. 

Pulkun muro Bnmw. 2 butai, gra
žus 6 kamb. viršuj ir 3 kamb. sau
sam beismente. Garažas. Arti »arko. 
«21.MA. 

2 butų. apie ii metų. mūras. 2 
atskiri štdymai. Alum. langai. Gara
žas. Platus lotas. Arti mū»v- $86.uū 0. J 

2 butų didelis modernus mūras ir 
garažas. Xau;as trazo šildymas. Gro 
vžHimmas Marouette Pke. $-32.000. 

6 kamb. Cape Cod, lTž Kedzie. Vt 
bloko nuo parko, {rengtas beiamen-
taa Plotus lotas. Muro garažas 1A 
Šono. S3+.000. 

Ui aukito mūras. Nauja statyba. 
8 butai. didel*?i pajamos. Arti vie-
nuotrtiio. ?32.750. 

VALDIS REAL ESTATE 
7961 S. Washtenaw Av. R E 7-7800 

HELP WANTED — VTBAJ 

SHEET METAL MECHAN1C 
Manufacturer of precision mecha-
nical weighing scales needs qx-
per'd layout & set-up man. Shop 
lype of projįuction. 

Contact Paul Maywapd 
I B I N E S S C A L E 

27X4 W. 21st TeL — 37&3.100 

nas posėdiniakas didelės l ietu- ! priklauso nuo žurnalisto, nuo ] 
viškos jįrentės rengimo komi- : redaktor iaus moralinės atsako- į 
ete. Bet... ap t a r i an t visą. pro- į mybės prieš tautą, valstybę, net 
gramą, p a j a m a s ir iSlaidas, v i - ; prieš žmoniją. Be t tai nereikia 
sais balsais buvo n u t a r t a su- ; didelio įžvalgumo, o t ik ilgiau' 

A . f A . 
LIUDUI RADZEVIČIUI 

mirus, mielą sesę DANUTC JANKIEN| ir seimą, liū
dinčius tėvelius, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

I 

Rimgaile ir Aleksas Zotovai 

stebėti — skaityti , kad supras
tum t u o s spaudos tikslus a r net 
jos į taka i pasiduotum. 

Taut inė spauda turi dvigubą. 
! uždavinį — tautinius tikslus, 

r a š ė d a r pr ieš ka- ' «*v° priemones, tautinę jung-
min. pirm. Da 'A-Uj , bet ir informaciją bendrai-

gyvenamo krašto. 

rengti didžiulį banketą, nes ki
taip n ė r a p rogos suvažiaviusiem 
svečiam susi t ik t i ir iš naujo a t -
sipažiriti. 

"Rykštė spaudai — rykš tė 
visuomenei", 
rą prancūzų 
dier. J i s žinojo, kad t ie du veiks 
rdai vals tybėje ir t au to j e y r a 
neperskiriami. Ypač j ie neper
skiriami moderniais laikais, n e t 
radijo ir televizijos eroje. Spaus
dintas žodis i r žmogus y r a v i sur 
ir visuomet d u tos pačios visuo
menės dalininkai, kurie v ienas 
be k i to p r a r a n d a savo siekimus, 
savo įtaką i r individualybę. 

Banalus pasakymas , kad laik
raš t is y ra visuomenės veidrodis, 
bet posakyje y r a daug tiesos, 
jei i r ne visa. I r negali būti v i 
sa, nes spaudą tvarko paski r i 
asmenys, paskiros grupės , t a ig i 
jos daugiau i r a ts tovauja t a i 
spaudai. Gali spauda būti labai 
idealistinė, be t ji negali b ū t i 
tokia ideali, k a d leistų, iškrypusį 
veidą veidrodyje rodyt i grupės , 
juoba visuomenės vardu. Dėl to 
vieniems t a s a r ki tas la ikraš t i s 
y ra j o veidrodis, kur iame j i s 
ma to save i r didelę dalį visuo
menės, kai k i t a m ta spauda y r a 
nuobodi, ne t inkama, net neskai 
ty t ina . nes j o j e jis mato savo i-
dėjų, nors i r iškreiptų ir netei
singų, paneigimą. Ogi nėra t o 
kios idėjos, ne t labiausiai nė

šiais, ypač 
reikalais. Tačiau pagrindinis 
tikslas yra taut inė jungtis i r 
taut inė informacija, tik šaluti
nis — bendrieji klausimai. Pir
masis tai , kas liečia Lietuvą ir 
lietuvius, tik šalutinis, kiek ga- , j 
Įima skirt i nestiprias savo jė
gas t i ems monumentaliems už-į 
daviniams, kuriuose tautinės jė- i 
gos išt irpsta masėje. 

Spausdinto Lietuviško žodžio 
susitikimas su lietuviu išeivijo
je y r a savito charakterio. Ne 
tik informacinis ir jungiantis pa 
prasčiausiais įvykiais, kaip mir-

I ties, gimimo, kultūrinių apraiš
kų a r visuomenės veiklos pra
nešimais, bet ir formuojantis 
taut inę dvasią išeivijoje, kuri 
masės ir "melting pot" svorio 
skaudžiai paliečiama. Tai nei 
senimo, nei jaunimo problema 
pavieniui sprendžiama, bet tau
tinė problema — būti a r nebū
ti, išsilaikyti ir susiniveliuoti 
beformėje masėje. 

Šiuo atveju lietuviškos s p a u 
dos i r lietuvių visuomenės po
veikis vienos kitai yra kaip s ta
tymas ir griovimas, nes vieno 

j kurio šių elementų atskyrimas 

A. -f- A. 
LIUDUI RACEVICIUI 

staiga ir netikėtai su šiuo pasauliu atsiskyrus, liūdinčius 
žmoną NIJOLĘ, tėvus JULIJĄ i r JUOZĄ, seseris BIRUTE 
ir DANUTĘ su šeimomis, taip pa t i r kitus artimuosius gi
laus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liū
dime. 

K. ir B. Vygantai 
ir sūnus su šeimomis 

M O V I NG 
ŠERĖNAS perfcrsasto baldos ir ki
tus daikto*, i r Iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdraada. 

TEL. — WA 5-S063 

Didelis sklypas, 5 kamb. bungalow. 
M Ir Wbipple. Retas pirkinys. Ne-
brangiat. 

2 p o 8 kamb. s mieg. 3vaxu& Ge
ra*. Teisinga kaina. Martruette Pke. 
Puiki proga lietuviai 

4 p o 5 kamb. 40 p. sklypas. Naujas 
Šildymas. Marqu«tte pko. apyl. 

5 Imtai ir 2 biznio patalpas. Gražus 
namas. Marquette Parko centre. Pa-
ttktmaa — reikia skubiai parduot 

ICMoraBOe — Inoome Tai 
N'otary Pnbttc 

SIMAITIS REALTY 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

S E T - U P MAN T R Ą I N S K 
&uet be mechanicaUy iiu»l>ned. have 
kaovvledge of maohinery plas set up 
and opeia.iv- ma«hmary. Good ws^es 
plūs beruefiis, tree Itfe insurance and 
major medical. Apply in person. 
A. F. DORMEYER MFG. CO. 

i«a« We«t lr\ing .Park. dūaa«w 
T t X . — 52X-95<m 

ACYTELENE 
W E L D E R 
EKPERIENCED ONLT 

Bome pipe-welding esperienoe 
helpful. 

CONTACT MR. HUMBERT 

6AMT0L MAKUf ACTttRING 
C0MPAKY 

3801 W. 44th Street 

HEATIN'G 00>^<ACTOR 
Jr««igiu mieste ir užmiesty -naujus 

ar perstatau senus visn rūsių namo 
apSildymui pečius, alr oonditioning 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. Westera Ave. 

Cbicago, DL 60609 
Tel. VI 7-3447 

G C L C S 
Vestovema, banketams, lafekttnvSms 

ir kitokioms profpons 

BEVERLY HILU GILIMYČIA 
244S W. 63rd Street. Cbicano, UL 

TK.I,- P R H-OSSS — PR ii-(»HS4 

A f A. 
TATIANA KATAUENEI mirus, 

jos SUTCŪI ir DUKRAI ir kitiems gimirems reiškiame 
nuoširdžia užuojautą ir kartu liūdime. 

L. D. Kunigaikštienės Birutės Dr. 
c. Chicagos Skyrius 

protingos, k u r i ne ras ta saunin-
ku. I r su sėdus prie bendro va i - j y ^ l y g U s a b i e ; j ų ^^^^ 
šių s ta lo, š i u o atveju gali k a n 
kint i t ik nuobodulys, kai vienam 
ki tam, net būdami kaimynai , 
ne tur i ką pasaky t i . 

Teisingai minė ta autorė iške
lia vieną p r i eka i š tų bruožą: " j e i 
j au spaudos kas neskaito, t a i 
priežastis bū t ina i y r a t ik ta, k a d 
mes tą s p a u d ą padarėme nuo
bodžia",, n e s nuobodumas pir~ 
miausia y r a žmoguje, visuome 

Moterų veržlumas 
ii pareigos 

Amerikoje moterys kovoja 
už lygias teises su vyrais. J o s 
nori būti policininkėmis, lėktu
vu, laivų vairuotojomis ir kt., 
kad už savo darbą gautų tolų 

nėję, s ambūr ių veikloje. S p a u - ! pat aUyginimą, kokį gauna vy-
doje t a s nuobodulys t ik atsiąpia- irai. 
di. Cia sus i t inka nuobodumu s e r . | Tačiau moters tisinis, o kar-

PADĖKA 
K f A. 

JONAS RAINIS 
Mūsų mylimas mirė 1974 m. liepos 17 d. ir buvo palaidotas 

liepos 20 d. $v. Kazimiero lietuvių kapinėse. Chicagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar

navimą ir palydėjo j amžino poHsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. Jonui Stankevičių;. Sv. Antano 

parapijos tr vargoroninkiri Antanui Skriduliui, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo sielą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame grabnesiams ir laidotuvių direktoriui A. Petkui už 
malonų patarnavimą. 

visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
RAINIS SEIMĄ 

NftMU APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. {dedu vandens šil
dytuvus. Kreiptis — 

A. BANYS — 447-8806 

BALTIC APARTME2STS 
0OMK»nxrcMs 

St. Petersbors Beaeh, Pla, 38706 
1 ir 2-jų miegamųjų butai — gra
žus, moderniški, liuksusiniai. Arti 
paplūdimio, krautuvių ir susisieki
mo. Mažas kompleksas, mažos iš
laikymo išlaidos. Suaugusiems, jo
kių naminių gyvuliukų. Brokeriai 
kviečiami. $24,500 ir aukščiau. 

TeL 813-360-8766 

F D K E M A N 
P f N C H P R E S S AND 

SHEET METAI. FOREM.AN. 
Exp. vrith sbourt rjin >o*> sbop type 
produetion. — SaJary comxaensorat«s 
wrth exp. and leadea^stiip abirity. 

Oontact PAUL. 31AYNARJD 
IftINEK B C i L i , MFG. 

2714 W. 21st 8t. Cfaicago 
316-9100 

Dental Technician 
EDCPEKIENCED IN CARVTNG 

CALL 427-3477 
After 10 A. M. 

DRAUDIMAI — INSURANCE 
Narni), maiinu. greikatoe te fcjljbia 
N a m e pirkimas bei pardavimas 

Butų nuomavimaa 

BUD S REALTV 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenoe 
TeL 254-5551 

E X P E K I E N C E D TOOL. 
A N D DIE M A K E B 

To buiM n«w diea, jiga & fiactures. 
Maaufacturers oi' precisioin m e c t o -
nical weig-hirųc scales. 

Need exper. tool and die makers. 
Exper. in repairs and new dies. FuU 
co. benerfHs. 

Contact P A t X MAYXARI» 

I K I N E B S C A L E 
2714 W . 21st S t . — 376-9100 

SERYICEMEN WAtTED 
heating and air conditioning ser-
vice. Pays 5 pct. mcwe than other 
companies. Mušt have car or truck. 

CALL — 721-2770 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis 
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 

Jvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTFTKATAI IR ACTOMOBHiL»I 

COš MOS PABCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

2501 W. B»th su. Chicaso, 111. 6062* 
S&33 S. Halsted. CUlcatco. m . 

TeL WA 5-2737; 2&4-S320 
V. Valantina.4 

PBOGOS-OPPORTLNITUSS 

L I T B A T A N I A N A3IEB1CAN FOOD 
Hus 4 bedrooim bungalow. 
Vol. up to $1,200.00 daUy. 

Terms availatde. 
OaU Cfanck Panagas 

929^100 
AMERICAN 1NVS—CO. 

HEUP W ANTEn — MOTEKYis 

LIGHT hOUSEKEEPING 
North Side Narsios Home 

Monday through Friday, 7:30 
A, M. — 4 P . M. Speak English! 

Call Mr. Beriiner 
3 3 8 - 6 8 0 0 

Perskaitę "Oraiųjį", du kitę ji kitiems. 

T E L E V I Z I J O S 
Bualvoto* Ir 

Stereo Ir oro 
PardavknM Ir tafaymaa 

n M I G L I N A S TV 
2S46 W. «»th 8t. — Tel. 776-14M 

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

Apdrausta* periarausryma» 
įvairių atstunu} 

823 VVEST S4th PLACE 
l a L FFnni iar 6-1882 

L P N'S 
"By Education Only" 

2nd Shift and 3rd Shift Relirf 
Appiy In Person 9 A.M. to S P.M. 

Moaday Thru Friday 
PARK HOUSE NURSING HOME 

2320 So. Lawndale, Cbicago 

Waated at oaee 
EMBROIDERY 0PERAT0RS 
Earperienced on Bonmaz or Swia« 
MacbmeK. Steady work. 

(Loop Location) 
CALL 427-7361 

SET-UP, PAPER BOX 
COVERING MACHINE 

OPERATOR 
Expcrienced. Running coverintę 

machine and hand work. 
Call BEN FISCHER «66-«4«S 

MUTUAL PAPER BOX 
1215 W. Wa<alngton BWd-

Ali Repiies Confidential 

Remklte tuoa biznieriui, ka

r ia skelbia* "Drauge". 

METAL CABTNET GPJVDER^ 
Eacperienced. Full time job. 

Good pay and benefits. 
SIMPLEX SYSTEM CONTROL 

1285 S. Campbell Ave. — 421-7700 
Ask for John Palmer 

MACtmfERY MAINTCE 
MECHANICS 

fipply 
4525 N. Lincoln Ave. 

KBLP W AVTED — MOTTEK¥S 

CjBerienced 

FITTERS 
Full or part ūme for sales f 1. «ork 
Apply in peraon or call after 12. 

Wm. A. Lewis 
HUlside Shopping Center 

Hillside. Illinois 
CbJeafo — CO 1-2622 
Suburban — 44*4800 

1330 Wlnston Plaza 
Melrose Park, Dlinois 
CMcago — 201-3000 

Suburban — 681-1130 

TW0 W0MEN NEEDEO 
Cdok needed. Housekeeper needed 
for St. Walter Rectory, 11722 So. 
Oakley. 

Coateflt FATHER BROWN 
9 A. M. to 12 P. M. 

7 7 9 - 1 5 1 5 

C L E A U I N G L A D Y 
needed for insurance office. 

Appiy in person Mon. thru FrL 
9 to 3 p.m. 

tXn«t mStTRANCE AGESCV 
3902 W, 9Mb wireet, CUca^o 

' 

http://opeia.iv-


PINIGAI IR JAUNIMAS 
Kanados lietuviai po 25 metų (12) 

Iki naujųjų ateiviu atvykimo | 
Kanadoje, atrodo, nebuvo sukur
ta jokių lietuvių valdomi/ taupy
mo besidrovių. ar bar>kų. Tik po 
1948-49 m. Toronte atsirado "Pa
rama" ir '"Prisikėlimas", kredito 
draugija Hamiltone ir Momre-
alio lietuvių kredito unija "Li
tas", įkurta 1955 m. ir prisiglau
dusi Aušros Vartų klebonijos apa- j 
tiniame aukšte, j šią lietuvių fi
nansinę įstaigą atvedė klebonas 
kun. j . Kubilius ir pirmiausia su
pažindino su "Lito" vedėju Pra-
rru Rudinsku. Tai inteligentiškas 
asmuo", plariai dirbęs Kanados 
LB, pirmaisiais metais kurį laiką 
redagavęs "Nepriklausoma Lie
tuvą", o dabar vadovaująs au
gančiai ' 'Lito" kredito unijai, 
ateinančiais metais švenčiančiai 
20 m. sukaktį. Sukaktį kaip tik 
norima atžymėti ne tiek banketu, 
•kiek didesne kultūrine švente. 

Kanados lietuvių kredho koo
peratyvai ir unijos toli gražu sa
vo kapitalu negali konkuruoti su 
tokiais finansų galiūnais, kaip 
Chicagos Mackevičius, Pakelis, 
Kazanauskas ar Gribauskas, bet 
ir jų kapitalas pamažu auga. Ma
no Lankymosi dieną Momrealio 
"Litas" turėjo 4,600r0O0 doL ka
pitalo ir dvidešimtmečio sukak
ties proga užsibrėžęs pasiekti 5 
•milijonus dol. Norint gauti au-

PUŠŲ SAKAI 
Kai medžiai sulaukia t am tik-

drauge su ki tomis kvapiomis 
medžiagomis odekolonui, kvepa-

jlams ir kitom kosmet inėm prie-
somajam i r spaudos popieriui! m o n ė m g a m i n t i , 

ro amžiaus, jie nustoja augti.; klijuotų nes neįk:ijintas popie-; 
Laiku neiškirtus, jie ima silpti,, rius lieja rašalą, ologai laiko Tepalai, j kur iuos dedama 
apsikrečia puviniu. Tokius me- dažus. Be to. komr'oiija dedama t a m t ikrų terpentino darinių, 
džius dažnai apninka mediena j ūkišką ir aukštesnės rūšies nepraranda savo technikinių sa-
mintantys vabzdžiai. Tokie me- tualetinį muilą. Ji padidina sin-; v> * * * įkaitinus iki 250 C tem-
džiai ne tik neduoda miškui nau ' tetinės gumos elastiškumą ir at- i peratūros. Tokiais tepala is te-

DRAUCAS, pirmadienis. 1974 m. K<?po6 mėn. 22 d. 5 

minių ir medikamentų sudėtį. pušys be sakų negalėtr tinka-
Sakai reikalingi ne t ik žmogui, mai augti , bujoti, 

bet ir pačiam medžiui. Jaunos T Nfškn* 

dos, bet ir gali padaryt i didžiu
lę žalą. tapdami grybinių ligų i r 
vabzdžių plitimo pagelbininkais. 
Dėl to planingai tvarkomam miš 

sparumą šalčiui. pami lėktuvų varikliai ir garo 
turbinos. 

Skystoji sakų dalis — terpen- \ 
tinas ir j o dariniai vartojami T a i P P a t ** te rpent ino gami-

ko ūkyje kirt imo amžiaus sulau- i b u i t i n ė - j e c h e m i ^ . būtent, ^ . : n a ^ specialūs priedai, ku r i e pa
ke m e d k i iškertami, o totavie- • mhmxt b a U * * * » * ^ ^ ^ ^ a t s ^ a r u m ^ P n d e i i 

tės apželdinamos nauju mišku. vašką, skiedėjus valymo prie- » i m u i - D a u ? te rpent ino sunau-
mones i r k t . Tekstilėje naudo- d o J a m a cheminei kamparo sin-

V % jama dažant audinius; medici-lt 

Vicleta ir Gintaras Adamoniai 

"Lito" smegenimis. 
Po begalės įspūdžių ir kuone 

visos dienos kelionių su kun. J. 
Kubilium, kun. J. Aranausku ir 
kun. St. Kulbių susėdom Aušros 
Vartų klebonijos bibliotekoje. 
Klebonijoje vietos nemažai ir 
ruošiausi čia nakvoti. Kur buvęs 
nebuvęs, paskambino giminaitis 
Jonas Adamonis, ateivis iš dai
ningų ir įdomių Kupiškio apylin
kių. Montrealyje jis taip pat veik-

kų lietuviškiems reikalams, tenl lus asmuo: LB iždininkas, "Lito" 
nereikia maldauti aukos. Tam j kredito komisijos narys, "Nepri-
tikrame laikotarpyje susidaręs klausomos Lietuvos" b-vės revi 
pelnas vis paskirstomas lietuvių 
spaudai, mokykloms ir pan. Pvz. 
Montrealio "Litas" per metus 

zijos k-jos narys, jau du kartus 
perlėkęs Atjautą, šimtaprocenti
nis lietuvis patriotas. 

aukų išdalina apie 4,000 dol. iri — Ne tau, vyruti, klebonijoje 
dar porą tūkstančių išmoka už! nakvoti, — pasakė Jonas telefo-
skelbimus lietuvių laikraščiams, nu ir už pusvlanadžio atsirado| var tojama popieriaus, muilo, 
Vėliau sutiktas "Nepriklausomos į su automobiliu išsivežti į savo, elektroizoliacinių medžiagų, li-

mas. šios pajamos y r a ne 
mediena, bet ir vert inga pušų 
žaliava — sakai. Todėl kirtimui 
numatyti pušynai dar sakina
mi. Tačiau kultūringame miškų 
ūkyje, leidžiama pradėt i sakin
ti t ik tuos pušynus, kurie nu
matyt i kirsti ne vėliau kaip po 
15 metų 

Vertingos medžiagos 

Pažeidus pušies kamieną, žaiz 
da bematant pasidengia klam
pia ir lipnia medžiaga — sakais. 
Seniau buvo manoma, kad pa
grindinė sakų paskirtis — ap
saugoti sužalotus medžio audi
nius nuo išdžiūvimo, vabzdžių, 
mikroorganizmų bei grybinių, 
ligų sukėlėjų. Tačiau ilgais t y 
rimais specialistų buvo nustaty
ta , kad sakai dalyvauja bendro
je medžio anglies apykaitoje i r 
nėra galutinis produktas. Vei
kiant sakus karštais vandens 
garais, jie suskyla į dvi vertin
gas medžiagas — kanifoliją i r 
terpentiną. 

Kanifoliją yra kieta, trapi , 
skaidri amortinė medžiaga. J i 

noje — įvairiems gydomiesiems įeina į celiuliozės, kino juostų, 
preparatams, parfumerijoje —.įvairų buitinių, pramoninių ga-

Lietuvos" dabartinis redaktorius namus St. Laurente priemiestyje. 
Pr. Paukštaitis prasitarė, kad jo 
redaguojamas savaitraštis per 
metus iš "Lito" gauna apie 

Janina Vienožinskaitė-Adamo-
nienė, Lietuvoje baigusi teisę, o 
dabar aktyviai dalyvaujanti Auš-

1,000 dol. paramos. Tokia para- Į r o s Vartų parapijos veikloje ir Ka 
•ma, aišku, labai reikalinga kiek-

noleumo, automobilių padangų, 
poligrafinių dažų, klijų, pokos
to, kanifolijos eterio i r daugelio 
kitų medžiagų gamyboje. Dau
giausia kanifolijos suvar tojama 

vienam lietuvių laikraščiui. 
Kaip JAV įvairių vietovių, taip 

ir Montrealio lietuviai mėgsta 
vasarvietes ir jaunimo stovykla
vietes. Taip su "Lito" stambia 
parama buvo įsteigta "Baltijos" 
stovyklavietė jaunimui, kur ilgai
niui aplink ją jau įsikūrė ar ne 
25 lietuvių šeimos. Prie dabarti
nių ežerų taip pat išaugo "Dai
navos" ir "Palangos" lietuvių va- j 
sarviečių kaimeliai, vienas už 60, < 

talikių moterų dr-joje pasitiko su j popieriaus pramonėje. Mat, ka 
t a r ą aukštaitiška šiluma. nifoiijos klijai panaudodami r a -

Cia pat ir Adamonių atžalynas. "Nepriklausomos Lietuvos" da-
Violeta Adamonytė, po' r u g p i ū - , ^ : ^ r e d a k t o r i a i m p r a n u 
c;o 10 d. vedybų jau išlėksianti 
iš namų, gimė ir augo Montre
alyje. Besimokydama priklausė 

Ki, šis pastebėjo, kad jų j 
sūnus Vaidotas Ričardas, be-1 
rods, Kanados armijos majoras, 11 

skautams, ŠOKO tautinius šokius, J d i r b a vy,ri^usiame kariuomenės į. 
naigė šeštadieninę lituanistinę § t a b e o ^ . ^ į , į ^ ^ į fc* I 
mokyklą ir 1971 m. Loyolos uni
versitete sociologiją. Baigusi stu
dijas, pasirinko lėktuvų .palydo-

kitas už 40 mylių nuo Montrea-iy65 t a f į į * * • C a " a d a , b n j -
lio. Nebebuvo laiko į tas l i e tu -p a a P f raide visą pasauli, S visų 
vių vasarvietes nuvažiuoti, b e t : ? a s a u l "> k a m ^ parvežė teve-
kun. J. Kubilius aiškiai iškėlė h a m 5 * ^ suvenyrų, • dabar 
"Lito" steigėju Domo Jurkaus, U a u >*» l e k t u v u T™**™* * * 

jeros departamentą. Postas esąs; 
tikrai aukštas bei svarbus ir vis 
atsiranda progų aukštiesiems Ka- j 

| nados karininkams priminti Lie- J 
tuvos reikalą. 

Ištikimas Aušros Vartų para- j 
pietis Augustinas Ališauskas, su į 
kuriuo supažindino kun. J. Ku-

Pr. Rudinsko ir kitų asmenybes, j n inkf' Montrealio didžiajame L ^ U g e s n i a i n e p ^ U y j e p a -
aerodrome sprendžianti įvairias 
lėktuvų palydovių problemas. 
Darbas esąs įdomus. Kai kitą die
ną Violeta supažindino su savo 
būsimuoju vyru Rod Ramsay, 
nustebau, kai tas gražiai nuau
gęs škotų kilmės jaunuolis beveik 
viską suprato lietuviškai. 

Yipač įdomų įspūdį paliko jau
nasis Gintaras Adamonis. Jis gi
mė taip pat Montrealyje, priklau
sė skautams, baigė šeštadieninę 
Kt. mokyklą ir po to chemiją 
universitete. Bet chemija Ginta
ro kažkodėl nedomino. Jis išvy
ko į Xew Me\ico universitetą 
JAV ir čia 1972 m. baigė filoso
fijos studijas magistro laipsniu. 
Bet šis laipsnis gauti filosofijos 
dėstytojo vietą yra per žemas. 
Porą metų atidžiai ieškojęs dar
bo ir jo vis nesuradęs, jaunasis 
Gintaras dabar nutarė ruoštis 
daktaratui. 

Sia proga reikia pratęsti temą 
apie Montrealio lietuvių jaunimą, 
iškelian dar porą pavyzdžių, 

toniadis. vidaus reikalų ir gy-j K a i Gintaro Adamonio vežio-
nybos min. Pandelis Dimitriou, j j a m a s k i t a d i e n 4 s u s į t ikau su; 
teisingumo min. Constantine A- j _ 
damides. Spyridon Papageor- į 
giou paskirtas spaudos ir infor
macijos direktorium. Iš Austri
jos ir Britanijos karinių dalinių 
būstinės praneša, kad Kipro su
kilimas d a r nėra baigtas, kad 
daugely miestų tebevyksta ko
vos. 

kaip toli pramatančias, kaip ne
mažai padėjusias vietos lietuvių 
ateičiai, Pr. Rudinską dar pava
dindamas pačiais pagrindiniais 

KIPRO 5TKILIMAS 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

Nuversto prezidento Makarios 
vieton jie jau paskyrė preziden
tu Nikolas Sampson. Jis ofi
cialiai jau paskelbė, kad po me
tų bus rinkimai, bus gerbiama 
laisvė ir religinis kultas, bus 
reformuota mokesčių sistema, 
ekonominiai, komunikacijos rei
kalai ir švietimo sistema. Kip
ras niekada nebūsiąs sujungtas 
su jokia valstybe, neišskiriant 
nė Graikijos. Kipro nepriklau
somybė bus ginama. Sukilėlių 
radijas paskeibė ir keletą nau
jai paskirtų ministerių. Užsie
nio reikalų ministerių paskirtas 
Costantine Dimitriou. susisieki
mo ir darbo min. Kvriakos An-

sakojo ir apie Montrealyje užau
gusi jti sūnų Arūną. Šis jaunas 
vyras, pirmuoju baigęs Loyolos į 
universitetą Montrealyje, dabar 
John Hopkins universitete Bal-1 
timorėje ruošiasi istorijos dakta-1 
ratui, pasirinkęs temą "Lietuvių; 
religinis, kultūrinis ir nacionali- į 
nis įnašas į JAV". Iš Kanados 
valdžios darbui gavęs 5,000 dol. 
stipendiją, jaunasis Arūnas Ali
šauskas nemažai laiko praleidžia 
ir Chicagoje, rinkdamas daktara
to temai medžiagą turtinguose 
Pasaulio lietuvių, seserų kazi-
mieriečių, jėzuitų, Br. Kviklio, 
Draugo ir kituose archyvuose. 

Bendrauti su lietuvių jauni- Į 
mu, klausytis jų pasakojimų bu
vo vienos iš įdomiausių akimirkų 
kelionėje po Kanadą. Rytojaus į 
dieną Gintaras Adamonis pažą-j 
dėjo vežioti po tas vietas Mont-! 
realyje, kur galima plačiau susi
tikti ir su lietuviais. Žinoma, į 
Gintaras kita kalba nekalbėjo, | 
tik lietuviškai ir dar netgi aukš-j 
taitiškai. 

Vladas Ramojus < 

Liepos 19 d. Kipro salą palie
tė nauji įvykiai. Turkija išlaipi
no Kipre savo kariuomenės da
liniu*. 

A. f A. 
L I U D U I R A C E V I C I U I 

mirus Kanadoj, žmoną NIJOLĘ, tėvelius JULIJĄ ir JUOZĄ, 
sesutes BIRUTĘ ir DANUTĘ su šeimomis ir tetą ONUTĘ 
su vyru nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Elena ir Mykolą* Lukai su seimą 
Aldona ir Juozas Palekai su šeima 

A. -f- A. 
TATIANA KATALIENEI mirus, 

>cs ŠONUI ir DUKTERIAI su šeimomis reiškiame gi
lią užuojauta ir kartu liūdime. 

Domanskiu šeima 
S. Tamašauskas 

A. f A. 
EDWARD LEPPA, C.DJ>. | 

Gyveno 3910 West 84th Street, Chicago, Illinois. 
Mirė liepos 20 d., 1974 m., 6:00 va i vak, sulaukęs 60 m. amž. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko diaeliame nuliūdime žmona Anne, po tėvais Makows-

ky, du sūnūs: £dward ir., marti Ariene ir Peter, marti Melane, du 
anūkai: Sharon ir Brian, brolis Peter su žmona Catherine, sesuo 
Fausta Pfeiffer, Ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Priklausė Police Sergeant's Ass'n ir St- Jude League. 

Kūnas bus pašarvotas pirmad.. 5:00 vai. popiet St. Lack (Lacka-
wicz) koplyčioje. 2424 West 69tk Street. Laidotuvės įvyks treciad., 
liepos 23 d. iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas j švč. Mergelės 
Marijos Gimimu parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sieia Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Nuoširdžia: kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnūs, rrarčios ir visi kiti giminės. 

Platesnėm informacijom skambinkite YArds 7-1911. 

PADĖKA 
A. + A. 

Kazimieras Tolevičius-Tolys 
Mūsų mylimas draugas mirė 1974 m. liepos mėn. 8 d. ir buvo 

palaidotas liepos mėn. 11 d. Šv. Kazimiero kapinėse. Chicagoje. 
Mes norime padėkot' visiems, kurie suteikė j am paskutini pa

tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame didi. gerb. kunigams: kun. kleb. Jonui 

Stankevičiui, kun. A. Juškai ir kun. A. Vilkaičiui, kurie atlaikė gedu
lingas pamaidas už jo sielą. Dėkojame kun. kleb. J . Stankevičiui, 
kuris palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame p . Antanui Skriduliui už giesmes bažnyčioje. 
Dėkojame Dr. Petrui Kisieliui už rūpestingą velionies priežiūrą 

ligoje. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 

neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Vasaitis-Butkus 

už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Draugai 

A. + A. 
ANNA R A D O V I C H 

Gyveno Clarendon Hills, Illinois, o anksčiau gyveno Chicagoje, 
Brighton Parko apylinkėje. 

Mirė liepos 20 A, 1974 m., 5:00 vai. ryto, sulaukus 85 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys — Ann Gentaras. žen

tas Stanley, Martene Eggert, žentas Wiliiam ir Evelyn Enck. žentas 
Gus, sūnus Paul Rudd, marti Dawn, marti Eva Radovich, (našlė mi
rusio a. a. Peter), 16 anūkų, 11 proanūkų, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Palos (Lack) koplyčioje, 11028 Southwest 
Highway, Palos Hills, Illinois. Laidotuvės įvyks antrad., liepos 23 d. 
iš koplyčios 9:15 vai. ryto bus atlydėta į S t Gerald parap. bažnyčią, 
9349 S. Central Ave., Oak Lawn, 111., kurioje įvyks ged. pamaldos u i 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Holy Sepulchre kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę — Dukterys, sūnus, žentai, marčios, anūkai ir proanūkai 

Laidotuvių, direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs. tel. 974-4410. 

KAZIMIERAS BALTRAMONAS * 
(BALTRAMONAITIS) 

Gyveno 7245 So. Campbell Avenue. Chicago, fllincHS. 
Po sunkios ligos mirė liepos 20 d.,1974m., 2:00 vaL ryto, sulau

kęs 66 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio mieste Amerikoje išgyveno 24 

metus. 
Pasiuko dideliame nubudime žmona Janina, uošvė K. Gudeikienė 

sūnus Česlovas, gyv. Australijoje, duktė Aldona Jokubauskienė, žen
tas Edvardas, anūkai Ričardas, Leonas ir Robertas, sūnus Vytautas, 
marti Merrie, duktė Irena Staniulienė, žentas Aras, brolio dukte
rys: Zita Baltramonaitė ir Asta Reitnerienė su šeima, pusseserės, 
pusbroliai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis 
Jonas su šeima. 

Priklausė Marauette Parko Liet. Mamų Sav. draugijai, "Litu-
anicos" sporto klubui ir buvo ilgametis Kybarto "Sveikatom" klu
bo narys. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marauette koplyčioje. 2533 West 71st 
Street. Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 23 d. iš koplyčios 9:00 
vaL ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnvčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero betuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus rr pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, uošvė ir anūkaL 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, tel. — 476-2345. 

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH IVKSTERN A VENTE 

• TRYS MODERNIŠKOS 
AnUOONDlTIONED KOPLYČIOS 

M A S I N O M 8 V I E T A 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F, DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Californnia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S I R Š O N U S -
TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st St. -Te le f . GJtovehilI 6-2345-4 
1410 S, 50th Ave., Cicero T0wnhali 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 S. LITCANICA AVE. Tel. YArds 7-S401 

STEPONAS C LACK (LACKAWICZ) IR SOROS 
2S14 W. 2Srd PLACE TeL Vlrgnla 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-121S 
11023 Soothwest ffighwsy. Palo* HlUs, DL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 8 OAUFORNIA AVE. T*. LAfayetto S-SS7S 

SSM S. RALSTED STREET 
POVILAS J. RIDIKAS 

TeL YArds 7-i»ll 

JURGIS F. RUDMIN 
8S1S S. LITUAMCA AVE. Tai: YArds 7-11S&-38 

L44S & 
VASAITIS — BUTKUS 

AVE^ ILL: Tel: OLjmpV 2-1608 
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CHICAGOS 
ŽINIOS 

SPALVOTI AKINTAI 

X Chicagos arkivTs!<upijoJ Chicagos re ikal ingumo ko-
misionierius Murray C Brown 
skelbia, kad JAV-se savaitraštis "The New World" , 

liepos 19 d. laidoie vėl įsidėjo į fkelbla' k a d
 1

J A ^ : s e . s P a i v ° -
žinių apie Lietuvą/šj kartą gra- ! a e m S n U O ^ ^ ^ | W | l l " " *** 
žiai paminėjo Lietuvių Bend
ruomenės išleistą "The Violation 
of the Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania" ir ten pa
naudotos "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos" devynius 
numerius. Net paduoda adresą, 
kur šią medžiagą galima gauti. 

x Eglė Vainienė iš Texas, 
kur gyvena su vyru kariuome
nės bazėje, yra atvykusi aplan
kyti savo sesers V. ir R. Bičiū
nų šeimos ir savo dėdės kun. V. 
Bagdanavičiaus, MIC. Ji šia pro
ga lanko įdomesnes Chicagos 
vietas ir miesto muziejus. 

x Linas Stdrys, Chicago, Il
linois, aktyviai dalyvaująs Chi
cagos ir apylinkės lietuvių veik
loje, ateitininkų studentų cent
ro valdybos pirmininkas, daly
vaus LFB poilsio ir studijų sa
vaitėje ir jungsis kaip vienas iš 
pagrindinių dalyvių ten ruošia
mame simpoziume jaunimo te
momis. 

X VTO-je mokytoju ir jauni
mo studijų savaitėje rugp. 11 -
18 d. Dainavoje dainavimo pa
mokas praves muzikas Stasys 
Sližys, vaikų darželiui vadovaus 
Zuzana Skiotienė ir Jurina Ru-
gienienė. mokyklų vedėjų ar jų 

metus išleidžiama apie 100 mil. 
dolerių. Normalioms akims pa
prastai tokių akinių nereikia, 
bet, jei kam nuo saulės akys 
ašaroja ar darosi kas kita ne
gero, tokie akiniai gali padėti. 
Pasirenkant spalvotus akinius, 
reikia žiūrėti, kad jie nekliudy
tų matymui, kad ir su jais bū
tų galima spalvas atskirti. 
Ypač jų nedėvėti vairuojant 
nakčia ar skaitant troboje. Ge
riausia spalva yra dūminiai pil
kos spalvos, kuri išfiltruoja 
apie 70% šviesos, antra savo 
gerumu — žalsva. 

SPROGIMAS IR GAISRAS 
Kritiškai sužeistas Kenneth 

Svec, 31 m., kai įvyko sprogi
mas ir užsidegė jo grožio salo-

>nas. Net 75'r jo kūno apdegė. 
Tuoj buvo nugabentas į Šv. 
Kryžiaus ligoninę. Policija ir 
ugniagesiai įtaria, kad galėjo 
būti ir padegimas. 

ADVOKATUS PRIVERTĖ 
GRAŽINTI PINIGUS 

LENKIJOS IR VATIKANO SANTYKIAI 
Katalikų varžymas pažeidžia piliečių teises 

Detroi to "Žiburio" Lit. mokyklos šių metų abiturientą i. Pirmoje eilėje iš kairės j dešinę sėdi Paulita Aba-
riūtė, Darius Jurgutis, mokytojas Pranas Zaranka. Paulius Arlauskas , Ramutė Duobaitė. Antroj eilėj sto
vi Ramoną Urbonaitė, Daina Žemaitytė. Živilė Idzely'.ė. Andrius Anužis, Vidas Neverauskas ir Stasys Er-
lingis. Nuotr. A. Astašaičio 

IŠ A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Vytautas J . Bieliaus
kas , Xavier universiteto psicho
logijos profesorius ir Psichologi
jos skyr iaus vedėjas, vėl lai
mėjo pripažinimą. Kaip pasižy
mėjęs Amerikos pedagogas 
(Outs tanding Educator of Ame
rica) . Tai jau treti metai iš ei
lės, k a d profesorius Bieliauskas 
buvo taip pagerbtas. Šitokis pri
pažinimas paprastai y ra duoda
mas remiantis universiteto ad
ministracijos ir profesūros pa
siūlymu. 

— Vytautas Beliajus, Den-
ver. Colo., leidžia tautinių šo-

Apylinkės t e i smas įsakė I kių žurnalą "Viltį". V. Beliajus, 
dviems Chicagos advoka tams j no r s yra 66 m. amžiaus, tebė-
grąžinti 4,800 dolerių, kuriuos j r a veiklus ir rugpiūčio 4 - 10 d atstovų pranešimams ir jauru-*1 . , . , j ie pe rdaug paeme uz gvmmą, des tv s tautinių ŠOKIU seminare mo svars tvboms vadovaus Ma- į ,*~ b. . " r L , , ., . 4 

_ . .. ' b ank ru t avus ių įmonių bylų. Meksikoje. 
rija Jankauskienė. 

5,000 DOL. CHORAMS 
AUSTRALIJOJE 

- Brisbanėje dr. Vyt . Kiau-

Petrutytė . priešmokyklinio auk
lėjimo specialistė, mokytojų ir 
jaunimo studijų savaitėje Da i - . 
navoje skai tys paskai ta — I l l m o l s m e n ^ taryba 23 cho - ; ž a s i r kapelionas bendromis jė-
Montessori filosofijaTr jos m e . | r a m s pask i r s t ė pa ramos 5.000 g o m i s perspausdino anglų kal-
todo principai d o G a V O P a r a m o s k a i k u n e ba Lietuvos katalikų bažnyčios 

X Buvusių' Hanau stovyklos j vaikų, konserv-atonjos, b a d y t i - ^ „ i k ^ N r . 4 ^ g a v e s ^ 
mai cnorai ir chicagoje. ; t o s vyskupo sutikimą, išsiunti

nėjo visiems Brisbanės vysku
pijos kunigams, prašydami, 
kad prisimintų Lietuvoje perse-

Chicagos federalinių archyvų kiojamus tikinčiuosius malda ir 
programa. šokiams I f e n / r a * atidarytas 7358 & Pu- a k t y v i a i p a r e m t u Uepos 21 d, 

gros Neo-lituanų senjorų i r jun- :: ^ ^ i e j J ™ m a i K a " a . v ? ^ o r g a n i z u o t ą protesto procesiją, 
ioru orkestrai ! C l a l a i k o m i i r k a l k u " į — Kazys Jonušas, Brisbanės 

v •• i> rf, u™ < r i e k " 1 0 0 1 ^ l i e č i ą dokumentai . I lietuvių visuomenės darbuoto-
X Marųuette Parko apytan-, T o k i ų archyvinių centrų vyriau- j a s g ^ a ligoninės ir sveiksta 

kės Lietuvių Komiteto kandida- 8 y ^ JAV-se turi 15 
tui K. Oksui į Sanitarinio dist-: 

DIDŽ. BRITANIJOJ I M. K. Čiurlionis. 
- Vilniuje bus s ta tomas nau-

rcra.iN-.Td* ... - d. P a - I j a s t i l t a s ^ N ė r į J o p l o t i s 

sieks 33 metrus , ilgis 205 met
rai. Tai bus plačiausias t i l tas 
Vilniuje, nes turės šešias va
žiavimo juostas . 

— šiaurės Korėjos delegaci
ja, kur i lankėsi Maskvoje, buvo 
ir į Vilnių užsukusi. 

— Panevėžyje buvo suruošta 
studentų dainų ir šokių šventė, 
kuri buvo pavadinta "Gaude-
amus". 

— N'ikalo jus Vukolovas, So-
Plungės muzikos mokyklos rietu saugumo pulkininkas, gi-

vergtųjų tautų savaitės minėji
mas pradėtas pamaldomis Brad 
fordo katedroje. Vėliau prie ne
žinomojo kareivio kapo padė
tas vainikas. 

— Anglijos lietuvių sąskrydis 
įvyks Nottinhame ragsėjo 21 
d. Meninę dalį atliks Londono 
lietuvių choras, solistė V. Gas-
perienė. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 

100 metų sukaktis buvo prisi mes 1915 m. Leningrade, mirė 

Šių metų liepos 8 d. kartu 
Vatikane ir Varšuvoje buvo pa
skelbtas bendras komunikatas 
po pasitarimų tarp Vatikano vie-
iųjų reikalų tarybos sekreto
riaus arkiv. Casaroli ir į Romą 
atvykusio Lenkijos užsienio rei
kalų viceministerio Josef Czy-
reko. Komunikate pranešama, 
kad liepos 4 ir 5 dienomis vy
kusiose ••miosirdžiuose ir drau
giškuose" pasikalbėjimuose su
tarta pagal Casaroli lankymosi 
Varšuvoje šių metų vasario 4-6 
dienomis paskelbtą komunikatą, 
"kad Šventasis Sostas ir Len
kijos liaudies respublika palai
kys nuolatinį darbo kontaktą". 

šiais mįslingais bendro ko
munikato žodžiais pasakoma, 
kad Vatikanas ir Lenkija siekia 
nugalėti tuos kontrastus, kurie 
iki šiol neleido užmegzti nor
malių santykių. Bet prie to ei
nama. Neaišku, kokie bus tie 
"darbo kontaktai", bet viena 
aišku, kad Vatikano ir Lenki
jos santykiuose įeinama į nau
ją fazę. Atrodo, kad abi šalys 
nori normalių diplomatinių san-

j tykių. Prie to ir bus einama pa
skelbtaisiais "darbo kontak
tais". Taip buvo Vatikano ir 
Jugoslavijos santykių išlygini
mo eigoje, kas baigėsi tuo, kad 
šiandien Belgrade yra švento
jo Sosto pronuncijus. 

Kaip į tai žiūri Lenkijos vys
kupai su kardinolu Višinskiu 

toks darbininkams poilsio tei
sės atėmimas yra suderinamas 
su socializmo programa ginti ir 
palaikyti darbo klasės teises? 
(Kodėl neatsižvelgiama į darbi
ninkų reikalavimus, kada jie 
prašo valdžios leidimo pasista
tyti jų gyvenamose vietose baž
nyčią ir tokio leidimo negauna? 
Savo kalbą kar. VVojtyla baigė 
pabrėždamas, kad katalikai nie
kada nesutiks būti tik antraei
liais piliečiais, kokiais juos val
džia šiandien laiko. Jie nėra ant
raeiliai piliečiai, nes lygiai su 
kitais atlieka visas piliečių pa
reigas ir prievoles. 

Iškilmėse dalyvavęs Katovi-
cų vyskupas Bednorz pasveiki
no du į tas iškilmes atvykusius 
Prancūzijos svečius: Rennes ar
kivyskupą kard. Paul Gouyon 
ir Chalons - sur - Marne buvusį 
arkivyskupą Pierard ir išreiškė 
viltį, kad, kaip baigėsi sena ne-
prietelystė tarp Prancūzijos ir 
Vokietijos, turi baigtis tarp Len 
kijos ir Vokietijos. Senų nesan
taikų laikai jau praėję. 

Į Piekary iškilmes buvo atvy
kusi maldininkų grupė iš Aust
rijos, vadovaujama Eisenstadto 
vyskupo Laszlo. Atrodo, kad 
Lenkijos vyskupai savo vargus 
ir santykius su valdžia iškelia 
kaip tik svetimtaučių akivaizdo
je, žinoma, tas valdžiai nepatin
ka.. Kalbama, kad netrukus bus 
naujų varžymų svetimų kraštų. 

minta Plungėje. Ji buvo įsteig- eidamas šešiasdešimtuosius am 
ta prieš šimtą metų kunigaikš
čio Oginskio dvare ir veikė be
veik 30 metų. Be kitų, šioje 
mokykloje mokėsi ir dvaro or
kestre muzikantu grojo žinomas 

žiaus metus. Pokario metu, 1946 
m., jis buvo atkeltas į Lietuvą 
ir aktyviai dalyvavo Lietuvos 
gyventojų naikinimo darbe. 
Pastaruoju metu buvo įtrauk-

priešakyje? Kardin. Višinskis dvasiškiams lankytis Lenkijoje 

mūsų dailininkas kompozitorius tas į lietuvių rusinimo tarnybą 

gyventojų suvažiavimas įvyks 
darbo dienos savaitgalį- Jauni
mo centre, Chicagoje. Rugsėjo 
1 d. 6 v. vakare bus banketas. 
Banketo metu bus linksma ir 

VALSTYBĖS ARCHYVAS 

; namuose. 
rikto patikėtinius išrinkti, pa
sitarimas įvyko liepos 15 d. 
Margučio patalpoje. Buvo svars i 
tomą, kokiu būdu daugiausia į 

CEMENTO IŠVEŽIOTOJAI 
PRADĖS DIRBTI 

— Sydnėjuje, Dainos choro 
j iniciatyva, buvo gražiai atšvęs-
Įtos kunigų Petro Butkaus ir 
Povilo Martūzo vardinės. Vai-Statybos vėl atgis, nes jau 

būtų galima K. Oksui padėti. Į p r a deda dirbti cemento išvežio- ^ " ^ vadovavo A. KranuUus. 
X A. Diržys, Toronto, Ont , , tojai. Penktadienį jie didele bal- Pasakota daug kalbų. įteikta 

mums p r S u S ? malonų laišką, i BU dauguma patvirtino naują ^ v a n ų . V a i š ė s e ^ ^ v a v o apie 
p a d ė d a m a s , kad jam labai j darbo sutartį. Dabar jie už va- f 0 asmenų. Gražiai skambėjo 
patinka skaityti "Draugo" at J landą gaus nuo 3 dol. iki 5.40 betuvoskos dainos. 
karpoje spausdinamas Vlado ; dol 
Vailionio apsakymas "Sunaikin- į 
tos pastangos". Kartu pridėjo i 
didesnę auką mūsų dienraščiui 
stiprinti. Dėkojame. 

Kun. Andrew Greeley pa 
X Dr. Aviža, Downey. 111., j kviestas kasdien Chicago Tri-

parėmė savo dienraštį pinigine b u n e dienrašty rašyti po straips 

KITS. GREELEY — 
KOLUMNISTAS 

nį. Kun. Greeley dirbo viešo
sios nuomonės tyrimo centre 
prie Chicagos universiteto. 

x Auna Stančikas, St. Char
les. UI., nuoširdi mūsų dienraš
čio skaitytoja, prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 5 dol. au
ka. Dėkui. 

— A a. Valdemaras Mačiu-
la i t i s mirė Melbourne ir buvo 
gražiai palaidotas. Velionis bu
vo vietos lietuvių parapijos 
choristas. Choristai j a m ir su
ruošė atsisveikinimo akademiją. 

— Sydnėjuje Australijos lie
tuvių katalikių moterų kultūros 
draugija atšventė savo 25 me
tų gyvavimo sukaktį 

VANDALIZMAI 
MOKYKLOSE 

Chicagoje bus pravesta eilė 
apklausinėjimų, susirūpinus pa
gausėjusiu vandalizmu mokyk
lose. 

auka. Ačiū. 
x Aukų po 3 dolerius pri

siuntė A. Grasys. Jurgis Kriau-
čeliūnas. Petras Peteris, D. Vis
kantas, Petras Šatulis. Bronius 
Konauka. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Po 2 dolerius aukojo: M. 
Aukštuolis. K. Gudauskas, Mrs. 
J. Bajorinas, Alg. Trinkūnas. 
Labai ačiū. 

X Reikalingas ūkio prižiūrė- Į 
to jas — vyras ar moteris — 
W isconsin valstybėje. netoli 
nuo Chicagos. Geras atlygini
mas ir pragyvenimas. Galėtų! 
būti pensininkas ar pensininkų į 
šeima. Kreiptis ML: LU 2-1666. j 

(pr.) 
Gediminą* -Janula. Vyčių 

namų vedėjas ir jo žmona Gena- į 
vaite prel. Krupavičiaus pa
minklui paaukojo 50 dol. (pr.) į 

x lietuvių Fondas. A a. prof. Juo
zas Rauktys, Santa Monica, CA., įra
šytas j LF narias su $228 įnašu. Pini
gus suaukojo velionio draugai bei pa
žįstami. Lf adresas: 2422 W. Mar-
qnette Rd., Chicago, BL 60*29. teL Vėliavų pakėl imas vyresniųjų moksleivių ateitininkų stovykloje, ^a i -

(pr.) | navoje Nuotr. Kęsto Sufttneko 

Gražioje Putnamo sodyboje linksmi atostogauto ja i . B kai rės : 0 . Gra-
dinskienė iš Chicagos. sea. R i t a iš Putnam, KrišČiukaitienė, dr. Šimai
tienė ir dr. Starkus, viai iš New Yorko. 

SMUIKININKAS 1GOR kai pramokt i nepajėgęs. 
BERUKSHTIS YRA Paskelbus spaudoje giminių 
LIETUVIŲ KILMĖS paieškojimą, atsiliepė Bethle-

„ ,. . . . hem, Pa., gvvenant i Petro Be-
Per pasaulio spaudą neseniai Į ^ ^ n a š l ė • T f k a d 

nuskambėjo, kad pnes deš imta susirašinėdavęs su 
metų iš Maskvos pabėgęs smui- M a s k v o j e gyvenusiu dėde Ka-kininkas basistas Igor Be ruksh 
tis paskelbė bado streiką, rei
kalaudamas iškišti jo Maskvo
je pasilikusią žmoną su dukte
rimi. Neabejotina, kad lietuviš
ka pavardė atkreipė dėmesį į 
jo galimą lietuvišką ki lmę. 

Vos atvykęs j JAV-bes 1965 
metais. Igor P^rukshtis lankėsi 
Lietuvos generaliniame konsu-

zimieru. Gavęs adresą. Igoris 
nuvyko į Bethlehem, P a , savo 
giminaičių aplankyt i . Ar jis da
bar su ja is palaiko ryšius, ži
nių nėra. - LGK 

BAŽNYČIA APJUNGIA 
VISAS TAUTAS 

Minint švento Pauliaus. Tau-
late New Yorke, p ra šydamas j t u Apaštalo, šventę. Popiežius 
padėti surasti jo giminaičius j Pauiįug v i iš savo darbo kam-
JAV-bėse, su kuriais jo senelis h^rio j ^gc , kalbėjo Švento Pet-
susirašinėjęs dar antr. pasauli
nio karo metu. Jis pasisakė gi
męs Maskvoje 1933 metais sau-

ro aikštėje susirinkusiem tikin
tiesiem apie katalikų Bažnyčios 
visuotinumą. "Šventasis Petras 

sio 16 d., sūnus Sergejaus Be-1 A p a s t a i a s < _ kalbėjo Šventasis 
rukščio. Jo serelis buvęs^ dantų|T ėvas, — atstovauja labiau Baž 
gydytojas Kazimieras Beruks-
tis. kilęs iš Rumšiškių. Į Mask
vą nusikėlęs dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. vertėsi dantų 
gydytojo praktika. Senelis Ka
zimieras buvo vedęs rusę. kaip 
ir jo sūnus .Sergėjus. Tgorio Be-
rukščio tėvas. 

Nors Igor Rf-rukštis lietuviš
kai ir nemoka, bet jo lietuviška 
kilmė traukia jį prie lietuvių. 

nyčios vienybei ir šventumui, 
gi Apaštalas Saulius simboli
zuoja jos visuotinumą. Tai pa
grindinės Bažnyčios žymės, ku
rios kartu aiškiai nusako jos 

ne kartą Vatikane aiškino, kad, 
norint noormalių santykių, val
džia turi pirmiau parodyti gerą 
valią, keisti savo spaudimo po
litiką, patenkinti Lenkijos ka
talikų ir vyskupų reikalavimus, 
o tik tada tebus galima kalbėti 
apie •'normalių santykių užmez
gimą". Tuo tarpu nematyti jo
kių ženklų. kad komunistinė 
Lenkijos valdžia pasakytų katali 
kų reikalų. Priešingai, įvairiais 
būdais stengiamasi katalikų gy
venimą varžyti ir sunkinti. 

Lenkijos katalikų padėtis 
OJCokia yra faktinoji Lenkijos 

katalikų padėtis, rodo Lenkijos 
vyskupų, ypač kardinolų VVys-
zynskio ir Wojtylos vieši pasi
sakymai kalbose ir pamoksluo
se. Gegužės gale į žymią Silezi
jos Marijos šventovę, gausiai 
tikinčiųjų lankomą, Piekary vie
tovėje, suplaukė apie 100,000 
maldininkų vyrų, daugiausia dar 
bininkų, atvykusių grupėmis ir 
pavieniui iš tolimų vietų pėsčio
mis (valdžia tokiais atvejais ne
duoda susisiekimo priemonių). 
Tai maldininkų miniai Krokuvos 
arkivyskupas kardinolas VVojty
la pasakė daugiau valandos tru
kusį pamoks1*, kuriame palietė 
Bažnyčios ir valstybės santy
kius šio meto Lenkijoje. Kardi
nolas pabrėžė, kad bet kokio su
sitarimo ar susitaikymo pagrin
de turi būti dedamas teisingu
mas. Lenkijos vyskupai reika
laudami to teisingumo, gina ti-
kiičiųjų religijos laisvę. Valdžia, 
kalbėjo kardinolas, dar 1970 m. 
pažadėjo sunormuoti santykius 
tarp Bažnyčios ir valstybės, bet 
iki šiol ta kryptimi nieko nepa
daryta. Lenkijos vyskupai rei
kalauja, kad tie pažadai būtų 
pagaliau įvykdyti. 

Ateistinis auklėjimą* ir 
antras? ;iai piliečiai 

Kard. Wojtyla savo pamoksle 
klausė valdžios organų, ar tai 
yra santykių sunormavimas, ka
da neseniai įvesta mokyklų re
forma planingai siekiama vai
kus auklėti ateist:škai? Lygiai 
galima valdžios organų paklaus
ti, kodėl tėvams sudaromos to
kios sąlygos, kad jie negalėtų 
savo vaikų auklėti pagal savo 
įsitikinimus? Vietoj to panau-

Ir suprantama kodėl. J. V. 

misiją. Apaštalas Paulius, ap
tardamas Bažnyčios visuotinu- į dojami metodai, kuriais sten-
mą. pabrėžia: "Čia nebėra nei i giamasi vaikus atitraukti nuo 
žydo, nei graiko; nebėra nei \ savo tėvų. Santykių "sunorma-
vergo, nei laisvojo... nes jūs vi-' vimui" nepasitarnauja, kada dar 
si esate vienas Jėzuje Kristų-; bininkams atimama sekmadie-

Po Lietuvos okupacijos Mask-jje". Ir tikrai. Bažnyčia apjun- j nio poilsio teisė, raginant ir įsa-
voje atsiradę lietuvių studen- gia visas tautas ir visą žmoni-ikant jiems dirbti ir sokmadi» 
tų, su kuriais jis užmezgęs ry- ją veda į gyvenimą, pažangą j niais. čia galima paklausti, kai
šius ir draugavęs, bet lietuvis- ir taiką. [bėjo kardinolas Wojtyla, ar 

RASTI VIDURAMŽIŲ 
LAIVAI 

Utrechto mieste. Olandijoje, 
kasant namo pamatams statyti 
griovius. 4 metrų gilumoje iš
kasti du laivai, kurie ten nu
skendo prieš 1000 metų. Vienas 
plačiadugnis laivas 25 metrų il
gio, o kitas mažesnis — 10 met
rų ilgio. Toje vietoje, kur rasti 
tie laivai, senovėje turėjo būti 
kokia tai Reino upės atšaka ir 
nedidelis uostas. Laivai patal
pinti senųjų laivų muziejuje, 
Ketelhavene. A. T. 

r<ry«-r«*;>H«****»:»»:»::»::f::c»::c«:«:ci« 

Kazio Barausko 
Iš Draugo RIMTIES VALANDĖLES 

parinkti pamokslai, 

atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ĮMONĖS 
A. a- kun. Kazimieras Barauskas pa

rašė kelis šimtus pamokslų populia
riam "Draugo" skyriui. Jo atminimui 
kun. P. Patlabos rūpesčiu Aloyzas Ba
ronas atrinko aktualiuosius. V. Bag-
danavičius. laidojant velionį, sakė. kad 
"jokio straipsnio rašymas velionio taip 
nedomino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai susikau
pęs". 

Knygos išleidimas sutampa su jo 70 
m. gimimo ir 45 m. kunigystės sukak
timi. 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge", 
4545 W. 63rd St., Chicago. 111. 60629. 
(Persiuntimas 25 centai, ir Illinois gy
ventojai prideda 20 centų mokesčių). 

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS 

Popular Lithuanian 
RECIPES 

Penktoji laida 

Jei jūsų marti y r a lietuvė a r 
kitos kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardienės 

Visų įprastų lietuviškų valgių 
receptai yra šioj knygoj . Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba su
rašyti ir lengvai įvykdomi. 

Kaina tik $3.00 
ttsakymns Riq»kite: 

D R B Ū G R S 
4545 W. 63rd Street 

Chicago. fll. 60629 
Persiuntimo klaidoms praSoma pri

dėti 25 et., o Illinois ffyvento.'at prt-
d«da d%r 15 et mokesčiam*. 


