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Iš L K. B. Kronikos Nr. 9 

Valstybė kišasi į aukų 
rinkimą bažnyčiose 
1 kilovatas elektros kolchoze 1 kapeika, 

bažnyčioj — 25 kartus daugiau 
12 

VILNIUS 

1973 gegužės mėn. pabaigoje 
ateizmo dėstytojas Stankaitis Vil
niaus Valstybinio Pedagoginio 
Instituto ikimokyklines pedagogi
kos ir psichologijos specialybės 
vakarinio skyriaus IV kurso stu
dentams aiškino: "Darželio auk
lėtojos, išgirdusios vaiką kalbant 
apie Dievą, privalo pasikalbėti 
su pačiais tėvais. Jei tai nepade
da, galima pranešti į tėvų dar
bovietę, veikti per tėvų darbovie
tės profsąjungines ir partines or
ganizacijas". 

1973 pabaigoje Lvove buvo 
suimtas vilnietis Ukrainos katali
kų kunigas Vladimiras Prokopi-
vas. Kalbama, kad po suėmimo 
nugabentas į Kijevo psichiatrinę 
ligoninę. 

Pasirodo, kad Lvovo srities uk
rainiečiai katalikai buvo surinkę 
1200 parašų, reikalaudami leisti 
atidaryti kataliku bažnyčią pagal 
veikiančius TSRS įstatymus. 
Šiuos žmones į Maskvą lydėjo 
kun. V. Prokopivas. Sugrįžęs iš 
Maskvos į Vilnių, rado savo butą 
Mildos g. 13, bt. 3 iškratytą. Pa
našus likimas ištiko ir tuos uk
rainiečius, kurie vežė prašymą į 
Maskvą. 

Saugumas suėmė ir kitą ukrai
niečių kunigą Mickevičių, dirbu
sį Strijo mieste. Šie abu kunigai 
yra nekartą protestavę, kad sau-

mą. Argi tokie dalykai neapver-
čia smegenų mąstančiam XX am
žiaus žmogui?" (Pareiškimas su
trumpintas — Kronikos red.). 

Iš LKB Kronikos archyvo 

1968 rugpiūčio 7 Adakavo kle
bonas kun. V. Šlevas pasiuntė 
TSRS Ministrų tarybos pirminin 
kui Kosyginui pareiškimą, kur 
tarp kito ir taip rašo: 

Lietuvos TSR bažnyčiose, kaip 
ir kituose pastatuose, šviečia elek
tra. Tik mums nežinoma, kodėl 
mokestis už elektrą bažnyčiai yra 
nepaprastai didelis. Kolūkiečiai 
už elektoros kilovatą moka po 4 
kapeikas, kolūkiai už bendram 
reikalui naudojimą moka po 1 ka 
peiką už kilovatą, o bažnyčia, ku
ri išlaikoma tų pačių kolūkiečių 
ir kitų žmonių, moka už kilovatą 
net po 25 kap. Mums nežinomos 
priežastys, kodėl taip daroma. 

Lietuva užversta 
rusų literatūra 

Medžiagos apie rusifikaciją 
Lietuvoje gausiai pateikia Al
fonsas Bieliauskas. LTSR Ra
šytojų sąjungos valdybos pir
mininkas, kalboje atspausdinto
je "Lit. ir mene". Pasak jo, 
"vien per 1970 - 1973 m. Lietu
voje išversta ir išleista 169 ra 
sų klasikinės ir tarybinės lite
ra tūros knygos. 77 kitų tarybi-

Suemė du Amerikos 
studentus 

MASKVA. — Du studentai iš 
Cincinnati universiteto, lanky
dami su grupe turistų Sovietų 
Sąjungą, buvo ir Kijeve. Ten; 
juos vietiniai žydai buvo pakvie
tę j savo priėmimą pas filmų 
režisierių. Kai jie grįžo į viešbu- | 
tį, milicija juos sulaikė, nusive- j 
žė j savo būstinę ir kaltino, k a d ; 

jie lankvdamiesi ten, kur nebu-! 

vo numatyta, 'pasisavino iš sei- j 
mininkų kai kuriuos daiktus", j 
vadinas apsivogė. Juos iškratė, j 
bet nieko nerado ir išleido tik ' C-raikija. Garbines senovės vieniši liudininkai, dažnai sutinkami pake-
kai buvo likę pusė valandos iki I ^ e 

ekskursijos išvykimo. Kai buvo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — __ _,. ,... - , 
milicijoj, jiems neleido susisiek- j 
ti su Amerikos ambasada Mask
voje. 

Mirė buv. 
senatorius Morse 
PORTLAND. — Buvęs Ore

gono senatorius Wayne Morse. 
73 metų, vakar mirė. Dar šj pa- j 
vasarį pirminiuose balsavimuo
se jis buvo laimėjęs demokratų 
nominaciją ir rudenį turėjo 
rungtis į Senatą su respubli
konų senatorium Bob Pack-
wood. Dabar Oregono demokra
tai turės numatyti kitą kandi
datą. 

Morse buvo vienas pirmųjų 
KongTese, guris pasipriešino 
dėl Amerikos įsimaišymo į Viet
namo karą, 

Fordas 
populiariausias 

AMERIKOS IR BRITANIJOS 
SPAUDIMAS GRAIKIJAI IR 

TURKIJAI 
Sutinka derėtis, bet ir karu grasina 

LONDONAS. — Britani ja ir 
Amerika ėmėsi iniciatyvos su
taikinti Graikiją su Turk i ja i r 
išvengti t a rp jų galimo karo . 
Valstybės sekretorius Henry 
Kissingeris nuolat palaiko tele
foninį ryšį su Atėnais i r Londo
nu, o jo pavaduotojas Joseph 
Sisco tarp tų sostinių nuolat 
skraido ir informuoja vVasning-
toną. 

Ministeris pirmininkas Ha-
rold VVilson pakvietė į Londoną 
abiejų pusių atstovus ir nori tuč 
tuojau pradėti kalbėti apie su
sidariusią situaciją ir kaip at
s ta ty t i Kipro konstitucinę val-

I džią. Nebūtinai tai reiškia, kad 
I bus grąžintas Makarios. Brita-
inija, Graikija ir Turki ja 1960 
i pasirašė 'Kipro nepriklausomy-
; bes garantiją ir jos a tsakingos 
' už tos valstybės likimą. 

Amerikos notos, kokios buvo 
įteiktos Atėnuose ir Ankaroje, 
sakoma, buvo ' 'labai stiprios*'. 
Kiti šalt- te.gia apie Graikijos 
įspėjimą Turkijai, kad jei jie ne
nutrauks ugnies laike 48 valan
dų, Graikija paskelbs karą. Ne
sakoma tik, nuo kurio meto turi 
praeiti tos 48 valandos. Graiki
jos karinis režimas to praneši
mo nepatvirt ino. 

Britų daliniai, esantieji Kip
re, apsaugojo užsieniečius, juos 
pervežė iš Nicosijos j savo ba-
zę salos pietuose. Iš 4,000 užsie
niečių daugiausia buvo ameri
kiečiai ir britai, turistai, preky
bininkai ir ki t i civiliai. Juos 
lėktuvais nuskraidino j Londo
ną. 

NICOSIA. — Jungtinių Tau
tų kariai patruliuoja vadinamą
ją žalią juostą, skiriančią Nico-

Turkija. Ūkininko asilų karavanas moliniuose puoduose gabena į turgų 
grūdus 

Graikija priėmė Bri tani jos ' S1J°J ? r a i k u s i r t u r k u s - T o 3 **e-
kvietimą ir pažadėjo atsiųst i de- i t o J r a m u - n o r s to D e b u v o S5*-
legaciją, vadovaujamą • Ž M C * » f e j W s a k y t i a P i e tatas ^ P ™ 
reikalų ministerio Constant ino I vietas. 

Kairiųjų grupių 
suvažiavimas 

DUBLINAS. — Airių respub
lika turėjo sumobilizuoti ekstra 

PRINCETON, N. J . _ Gallupo' policijos, kad neįvyktų kas blo-
institutas skelbia, kad viceprez. I S13-"- k a i Dubliman suvažiavo 
Fordas pirmauja t a rp kitų res- \ Europos ir Amerikos aktyvistai, 
publikonų kandidatų i preziden-1 kairiojo sparno veikėjai j savo 

siąjį Sakramentą. 

gumiečiai paimdavo slaptai pas j nių tautų rašytojų knygos bei 
tikinčiuosius laikomą Švenčiau- į 217 knyga pasaulinės klasikinės 

ir šiuolaikinės literatūros". Taip 
rusų ir "tarybinė" l i teratūra 
aplamai atsveria viso pasaulio 
li teratūros lobyną. Turint min
ty dabartinės rusų l i teratūros 
skurdų meninj lygį, tie skaičiai 
— tai prisipažinimas apie są
moningą verstinės l i teratūros 
skurdinimą. Tuo nepasitenkin
damas. A. Bieliauskas tvirt ina, 
jog 'pagaliau pribrendo būtinu
mas pradėti leisti Vilniuje lite
ratūrinį žurnalą rusų kalba". 

Toje pat kalboje Bieliauskas 
nusiskundžia nepakankamu jau
nųjų rašytojų "idėjiškumu": 
"...Dar ne visi jaunieji poetai 
tvirtai įsitikinę poezijos pilietiš
kumo būtinumu, vienas k i t as jų 
laikinus, vėjų iš kažkur atpūs
tus, poetinės formos elementus 
laiko vos ne būtinais šiandieni
nės lietuvių poezijos kanonais: 
daugiau konkretumo ir idėjinio-
meninio brandumo galima būtų 
pageidauti ir iš kai kurių jau
nesniųjų prozininkų kūrybos". 

(E.) 

Kaunas 

"Šviesos" leidyklos direktorius, 
sužinojęs, kad jo įstaigos darbuo
toja Monika Gavėnaitė esanti 
vienuolė, pareiškė, kad "Geriau
sia neturėti reikalų su davatko
mis'" ir įsakė jai parašyti pareiš
kimą, kad "savo noru" išeinan
ti iš" darbo. Vasario 11 M. Gavė
naitė buvo atleista iš darbo. M. 
Gavėnaitės atleidimas iš darbo 
neabejotinai sankcijonuotas sau
gumo organų. (2r. "LKB Kroni
ka" Nr. 8) . 

Šilalė 

1974.1. 8. Šilalės parapijos vika
ras kun. A. Šeškevičius pasiuntė 
Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui 
pareiškimą, prašydamas paaiš
kinti, kodėl Šilalės Vykdomojo ko 
miteto pirmininko pavaduotojas 
uždraudęs jam padėti bažnytinio 
komiteto pirmininkui rinkti au
kas, 

"Argi negali bažnytinio komi
teto pirmininkas pasirinkti bet 
kokį pilietį, kad jam padėtų rinkti 
aukas? — klausa kun. Šeškevi
čius. — O kunigas argi ne pilie
tis? 

"Man buvo pasakyta, kad ku
nigas gali dalyvauti rinkime, bet 
jokiu būdu nenešioti lėkštės. Be 
jokių pareigų "padėti" rinkti pi
nigus kunigui neapsimoka, nes 
jis bus lyg prižiūrėtojas, tai tik 
erzina tikinčiuosius. 

"Kaip tokius draudimus sude
rinti su LTSR Konstitucijos 96 

Franko liga 
pasunkėjo 

MADRIDAS. — Ispanijos 
Franco 'iga pasunkėjo. Ligoni
nėj jis .jau dvi savaitės. Gydy
tojai pripažįsta, kad jis krau
juoja. Jo palatoj sekmadienį bu
vo laikomos Mišios. 

I STAMBULĄ-. — Turkijos 
radijas vakar pranešė apie kari
nį perversmą Graikijoj, minėjo 

tus. 

BARRANOTJILLA, Columbi-
ja. — Niccaraguos žvejai Kari
bų jūroje užtiko gelbėjimosi 
valtį su 12 mirusių žmonių. J ie 
yra iš olandų prekinio laivo Nia
gara, nuskendusio gegužės 24. 
Nepavyko įgulai nei gelbėjimosi 
\-alty. Jie mirė. greičiausiai, 
netekę maisto, geriamojo van
dens ir negalėdami prisišaukti 
pagalbos. 

KUWAITAS. — IMo sekre
torius William Simon, baigda
mas vizitus Viduriniuosiuose Ry 
tuose, paskutinnėj vietoj susto
jo Kuwaite. Ten jį sutiko šal
čiau nei bet kur. Jo kelionės 
tikslas buvo žinomas, bent ta ip 
atrodė vietos spaudai, kad j is 
atvyksta prašydamas naftos 
kainas sumažinti, tai prieš jį 
buvo pradėta tam tikra kampa
nija. 

BEIRUTAS. — Vienas Iraką 
remiantis laikraštis Beirute pa
rašė apie praėjusios savaitės 
mėginimą nuversti Egipto Sa-
da.tą. Po to esą buvę vėl nemaža 
suuėmimų. ši žinia tačiau Kaire 
buvo paneigta, pavadinta t ikra 
fabrikacija. "Egipto valdžios 
politika yra nieko neslėpti, ge
ra ar bloga, bet viską pasakyti", 
sakė oficialus asmuo. 

antiimperia!ištinę' 'konferenci
ją. Tarp tų 200 reprezentantų 
yra Amerikos indėnų, Kipro, 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos, baskų, flamanų. įvairių | žarijomis 
komunistų grupių ir kitokie at
stovai, nepatenkinti savo šalies 
vyriausybių veikla prieš jų in
teresus. 

Delegai ai iš Dublino žada per 
sikelti ir posėdžiauti da r ir š-
Airijoj. Belfaste. Belfasto mies
to tėvai tuo labai nepatenkinti, 
kai jiems pakanka rūpesčių su 
jų pačių ekstremistais. 

Izraelis nenori 
Palestinos 
valstybes 

TEL AVTV. — Izraelio kabi
netas po šešių valandų posėdžia
vimo atmetė idėją galimos nau
jos Palestinos valstybės. Jie re
mia kitą sumanymą — palesti
niečiai turi būti Jordanijos vals
tybės sudėtyje. Dėl to Izraelis 
neranda galima nei derėtis su 
Palestinos išlaisvinimo organi-

Kova su narkotikų 
platinimu 

VVASHINGTONAS. — Praė
jusiais metais Amerikoj už ma-

.Kypraios. Turkija ta ip pat ža-1 ^ P ™ T a u t i n ė S^rdi ja * Į 
ida nusileisti spaudimui ir n u _ j vakar dienos nušovusi 19 turkų 
t raukt i karinius veiksmus. V a - į I ė k t u v ^ Turk'i &Z™ Kipre nė-
karykščiai pranešimai d a r k a i - 1 1 * žinomos, be t spėjama, kad 
bėjo apie tebesitęsiančias kovas, & i k ė l ė a P i e 6 0 0 ° * £ * P r i e g 
nors buvo žadėta nut raukt i „ g . 1 P a r d ė j o ir 650 turkų krpriečių 
nį 9 vai. rvto Chicagos l a iku armija. 

Kokios iki šiol žmonių au
kos, ta ip pat nežinoma. Nicosi-

į joj ligoninės priėmė apie 300 
sužeistų, o vienas laikraštininkų 

į kas gatvėse matė apie 60 už-
į muštų žmonių. 

NEW YORK. — JT Saugumo 
Taryba vakar turėjo vėl nepa
prastą posėdį, kuriame graikai 
ir turkai vieni kitus kaltino 
žiaurumais Kipre. 

ANKARA. — Turkijos tele
vizija sekmadienį pradėjo trans 

2,000 reikalingi 
gydytojų pagalbos 

SEDALIA, Mo. _ Apie 160,-
000 jaunuolių dalyvavo Ozark 
muzikos festivaly. Po tri jų die
nų šventės apie 2.000 jaunuolių 
buvo dauciau ar mažiau apsir-
gę arba sumušti, sužeisti ir rei
kalingi medicinos pagalbos. Pa
lapinėse budėjo nuo 15 iki 201 liuoti programą anksčiau nei vi-
gydytojų, 20 seselių. 40 sanita- sada ir pirmiausia parodė senus 
rų ir turėjo daug darbo. Vienas į filmus iš 1918 metų Turkijos -

Penkios Palestinos išlaisvini
mo organizacijos turėjo savo 
konferenciją Beirute ir priėmė 
rezoliuciją, kad jie nieką neįga
lioja kalbėti jų vardu, jokia ara
bų valstybė neatstovauja Pales
tinos pabėgėlių. Tokiu būdu at
metė Egipto prezidento Sadato 
ir Jordanijos karaliaus Hussei-. 

.f. . , , , y.. \ mieste vvksta t a rp tau t ine paro-no sugestiją, kad juodu kalbės - . . *~ 
! d a - muge. T a proga Į Spakane 
suvažiavo yipiai (Youth Inter
national P a r t y ) , sušaukė sa
vo metinę konferenciją. Konfe-

tų jaunuolių mirė — buvo per
daug priėmęs narkotikų. 

SPOKANE. Wash. — šiame 

Graikijos karo. 

jų valstybėse esančių palestinie
čių vardu. 

Daugiausia radijo 
stočių Amerikoj 

Žvalgyba invazijos 
nenumatė 

straipsniu — bažnyčia atskirta! ir vardus, kurie dabar paėmė 
nuo valstybės? O čia valstybė; valdžią. Atsiliepė tuoj graikui 
bažnyčioje diriguoja aukų rinki-! radijas ir tas žinias paneigė. \ 

PARYŽIUS. — UNESCO iš 
rianos platinimą buvo suimta leistam metrašty randame, kad j ra^J35 

420.000 žmonių. 43 proc. dau- daugiausia radijo stočių turi Į d e 
giau nei 1972. o už kitus narko- Amerika — 6.337. daugiau ne
tikus dar 228.000 jaunuolių, gu visos Europos va'stybės su-
Tuos skaičius pateikė FBl. Dau- dėjus kartu <jos turi 5.250). 
giausia suimtųjų buvo Califor- Antroj vietoj yra Sovietų Są-
nijoj, kur kic kvienas ketvirtas junga su 3.034 stotimis, trečio

ji Italija — 1.812. ketvirtoe 
Brazilija 1.008. toliau Japo
nija — 837. Meksika — 590. Is
panija — 463. Kanada 415, 
Britanija — 397. Austrija — 
361. Vakarų Vokietija 323. 
Australija — 219. 

Visa Afrika tur i tik 690 sto
čių. Malta Europoje ir Losotho 
Afrikoje teturi +ik po vieną ra
dijo stotį. 

VVASHINGTONAS. — Ame
rikos žvalgvba apsiriko ir nenu-

rencija tęsis iki liepos 28. I jų j m a t ė į ^ j o * invazijos Net ir 
programą įeina ir demonstraci- L ^ ^ stojos larvvnas iš
jos bei protestai prieš kai ku- Į p ] a u k ė ^ ] g > . b a ^ jįįtikinu-
• - : : - . A k o r p o - | g i k a d tai u k p a p r a s t i m a n e v . 

rai : r noras Graikiją paspausti. dalyvaujančias 

sulaikytas buvo už narkotikus. 

LOS ANGEI.ES. _ Ketvirta
dienio vakare prez. Nbconas kaU 
bės į tautą a;:e Amerikos eko
nomiją. 

Ir I pas. karas 
ten prasidėjo 

LAUSANNE. Šveicarija. Bil-
ly Graham 25.000 asmenų, susi
rinkusiems jo kalbų klausyti. 
sakė. kad dabart inė situacija 
Kipre gali sukelti m pasaulinį 
karą. šiandien labai panašu, 
kai lygiai prieš 60 metų prasi-

Į dėjo I pasaulinis karas , irgi 
maždaug to j pačioj pasaulio da
ly. Graham prašė visų susirin
kusiųjų melstis, kad neįvyktų 
didelė katastrofa, neprasidėtų 

Kipro valstybės situacinis žemėlapi* 

VVASHINGTONAS. — ?ią sa
vaitę Federalinė komunikacijos karas , 
komisija praves apklausinėji
mus apie numatomą potvarki. VVASHTNGTONAS. — Praė-
knd kompanijos ar asmenys, lei- jusiais metais Amerikoj nauji 
džią laikraščius ir turį radijo leidimai praktikuotis buvo iš-
ar televizijos stotis, per penke- duoti 16.689 gydytojams. p > 
rius metus turės parduoti arba veik pusė jų buvo baigę užsie-
vieną. arba kitą. nio medicinos mokyklas. 

Panašiai yra buvę ir 1964 bei 
1967 metais, kai Kmro krizė bu
vo padidėjusi, turkai pasielgė 
panašiai, susodino karius į lai
vus, bet karo nepradėjo, todėl 
dabartinė invazija visiems buvo 
netikėta. 

Žvalgyba j au yra susilaukusi 
smarkios kritikos dar už du ne
apsižiūrėjimus. 1968 ji visai ne
numatė sovietų ir jų sąjunginin
kų invazijos į Čekoslovakiją i r 
pernai spalio mėnesį arabų ata
kos prieš Izraelį. 

KALENDORIUS 

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

Liepos 24 : šv. Ursinas, šv. 
Kristina. Seigis. Živilė. 

Saulė teka 5:36. leidžias 8:19. 

O R A S 

Dalinai apsiniaukę. 
apio 75 laipsniai 

vėsoka. 

t > 
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KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI Oi SVEIKTI PAJĖGUMO U G D Y M A S 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D . 
B F I U H Į SVEIKATA, 2319 We»t Garfield Blvd., Chicago , n L 606S6 

Sve ikatos reikalo raštus - klausimos siusti š i u o a d r e s o : 

PILIULĖS IR NEMIGA 

gyvenime — Tvarkykimės 
susitvarkys mūsų miegas. 

Mediciniška tiesa 

Nemiga, negalėjimas užmigti 
a r nemiegojimas, pasitaiko kiek-

hūna gydomi šeimos gydytojų. 
Tokie gauna raminanč ius (se-
dative) bei miegą sukeliančius 
(hipnotinius) vaistus. 

Nemigos gydymai be gydytojo 

Sunkias nemigas k a r t a i s i r su 
vienam žmogui. Tai universalus j gydyto jo patar imu žmones me-
nusidavimas. Už tai beveik kiek- j gina gydytis ši l tomis voniomis, 
vieną kar ta i s paima pagunda j Kiti geria šiltą pieną. T re t i ima 
paimti kokią piliulę užtikrini- į Ovaltine ar Cocomalt. K i t i 
mui ramesnės nakties. Prekybi 
ninkai išnaudoja kiekvieną žmo
gaus silpnybę. J ie pagamino da
bar vaistus, gaunamus be recep
to' neva pagerinimui miego. Žmo 
nes labai greitai pagaunami pre
kybininko meškere. Dėl to labai 
daug nukenčia paciento sveika-

sokių prietaisų p ra s imano : kei
čia matracus, įsirengia specia
lias šviesas miegamuose kamba-

r * ^R 

V/i — 

K u n . St. š a n t a r a s Dariaus-Girėno pagerbime Lietuvio sodyboje skatino 
v i s u s kuo n o r s prisidėti taikai l ietuvių tarpe pastiprinti. Taika įgyven
d inama tik artimui mei lę elgesiais parodant. Nuotr. M. Nagio 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIU IR VIDAIS LIGOS 

•isttl Veši f'Ard Slitt't 
Kampas OS-čios ir (.'alnornia 

Vai.: pirinad.. antrai, ii ketvirtais 
•, .'.i :.::•• vai. v-akaro 

Sestad. nuo S iki 1:34 vai 
Papai susitarimą 

Ofiso telef. t?»-404:! 
Rezld. wl \VAlbrook 5-30 i& 

T H — <«.V5»?0» 

OR. S. GESTftUTAS 
W ? 4 V?**t 71*1 S t i w t 

Valandos oasral *us<tjir*»'»fi 

THE UTHUANlAN VVORLD-VVlDfc. DAU.Y 
1549 WEST «Sr«l ST^ CHICAGO, O i . C*i62» teL Lli 5-

kur iems žmonėms ir kai kada 
minėtieji reklamuojami vaistai 
gal i šiek t iek padėti. Gi tikroje; 
i r sunkioje nemigoje jie nė vie- i 
n a m žmogui negali t inkamai tai-

riuose, keičia sienų popierius bei , ̂  ^ k u r i e m 3 ^ ^ . ^ ^ 
langų užuolaidas. įs igyja rekor- ^ d ė s n e ž i ū r i n t . k o k i o s 
derius. perduodančius ramią, 
vienodą muziką. Dar kiti klau
so irekorduotų neva psichologo 

t a ir jo kišenė. Už tai naudinga j raminančių sakinių, patarimų, 
išsireiškimų, garsų. Vis t a i ne-
miegalio persitempusiems sme
genims atsipalaidavimo priemo
nės. Kiti giria alkoholinius gėri
mus — kai kur iems miegą su
kelią. 

Nedarykime čia klaidos ir ne-
miego sutr ikimas gali turėti Į sileiskime nė vienas išmintingas 
daugeli priežasčių. Paprastai į lietuvis apgaudinėjamas. Tokios 
kai t inama pats gyvenimas. Psi- j ir d a r šimtai kitokių priemonių 
chologinė į tampa didina sociali- padeda nemiegančiam t i k leng-
nes ir ekonomines negeroves, j vais nemigos a ts i t ik imais . To-
Tai kiekvieno žmogaus gyveni- i kiais atvejais kiekvienam ne-
mo dalis. Kar ta i s mes patys sau ! miegančiam nereikia jokių prie-

bus kiekvienam sužinoti medi 
cinišką teisybę apie nemigą ir 
nuo jos var tojamų piliulių ver
tę . 

Nemigos priežastys 

Karta is pasitaikantis lengvas 

nemigą sukeliame: mes jaudina
me save kofeino turinčiais gėri-

monių. Panašiai, kaip nereikia 
jokių vaistų dabar t a i p smar-

mais : kava, arbata, Coca-Cola I kiai peršamų nuo "minor artri-
a r jų mišiniai neleidžia užmigti, tis, minor anemia, minor 
Kartais apetitui sumažinti žmo- < cough..." Tie visi "minor-maži" 
nės ima Dexedrine — jis šalina 
miegą. Taip pat nemiega žmo
gus, paėmęs vaisto Ephedrine; 
pastarasis imamas astmai leng
vinti. 

Nemiegotos dėl čia minėtų ir 
kitų priežasčių kelios valandos 
a r net ištisa naktis, jei retai pa
sitaikančios — nepakenks nei 
trumpam, nei ilgam nė vienam 
sveikam jaunuoliui ar suaugu
siajam. Kar ta is žmogui atrodo, 
kad j is nemiega, o iš tiesų jis 
gerai ilsisi. Įsitikinimas, kad 
žmogui reikia išsimiegoti kas 
naktį aštuonias valandas, yra 
moksliškai nepagristas nusitei-
knaML Suaugusieji labai įvai
ruoja miego reikalingume. Vie
ni visai sveikai ir darbingai jau
čiasi pramiegoję t ik penkias va
landas. Kitiems tokio jausmo 
apturėjimui reikia miegoti 8-9 

negerumai pa tys sava ime susi
tvarko. Taip sus i tvarko i r '"mi
nor" nemiga be jokios t en nie-
kystės, dabar žmonių naudoja
mos, nes pirkliai j iems j a s įpir
šo. Kai ateis t ik ra , nuola t inė — 
chroniška nemiga, nepadės tos 
ir kitokios priemonės. 

Veiklūs vaistai stipriai 
nemigai 

Stipriausiai veikiantieji nuo 
stiprios nemigos vaistai , dabar . turint iej i (o ją gali turėti nie-
gydytojų nuo seno vartojami. 

sa i 
formos nemiga jie sirgtų. 

Kaip saugūs be recepto 
gaunami vaistai 

Labai svarbu kiekvienam žino 
t i , kaip saugūs žmogui tie be 
recepto (over-the-counter) gau
nami vaistai . Retai juos var to 
jan t , greičiausiai, nieko blogo 
neats i t iks . Tik reikia vartoti 
ka ip nurodyta ant įpakavimo. 
Nedaryki te klaidos: jei mažos 
dozės neveikia, nedidinkite to 
vais to dozes. Kaip minėta, t ie 
be recepto gaunami vaistai tu r i 
pagrindinį vaistą savo sudėtyje 
Antihistaminą. O mediciniškos 
knygos apie antihistamino vei
kimą štai ką rašo. Antihistami-
nai, šalia savo raminančio veiki
mo gali sukelti galvos skaudėji
mą, nekoordin uotus judesius, 
tamsumą akyse, nervingumą, 
nevalgą. dažną šlapinimąsi, odos 
išbėrimą i r kartais net kraujo 
pakit imus. Tokie pasaliniai vais
to sukelti negerumai nedažnai 
pasi taiko imant minėtus miegui 
sukelti vais tus nurodytais kie
kiais. Negerumai dėl tų vaistų 
gaut i gali užsitęsti visą parą. 
Galvasūkis i r užsitęsęs mieguis
tumas po tų vaistų y r a pavojin
gas dalykas vairuotojams ir prie 
mašinų dirbantiems. Glaukomą 

MŪSŲ kolonijose 
Brooklvru N . Y . 

JJETUVTŲ DIENA 

Bičiulystės sambūris įvyksta 
rugpiūčio 4 d., sekmadienį, gra-
Same Plattdeutsche Parke. 1132 
Hemstead Ave., Franklin Squa-
re, N. Y. Lengvai nuvykti Cross 
Island Pkw, 26 B išvažiavimu, 
Hemstead Tnp., East. Iškilmės 
pradedamos 2 vai. p. p. vėliavų 
pakėlimu ir himnais. Visą po
pietę lietuviai susitiks ir susi
pažins su naujais draugais. Iš
vykos programa plati ir įvairi: 
lietuviškai parengti stalai, bend
ros dainos, sportinės varžybos, 
tautiniai žaidimai ir rateliai, jau 
niesiems laimės šulinys, laimė
jimai, įėjimo dovanos ir šokiai 

nuo 5 va!, ligi 9 vai. 
Visi kviečiami ir visi laukia, 

mi. Kas pageidautų vykti au
tobusu, galės nuvažiuoti — au
tobusas išvažiuoja nuo Apreiš
kimo parapijos bažnyčios 1 vai. 
p. p., ir r.uo M. Shalins įstai
gos 1:30 vai. p. p. Registruojasi 
Apreiškimo parapijos kleboni
joj ar pas M. Shalins. 

Rengėjai praneša, kad į šį lie
tuvių sambūrį suvažiuos lietu
viai ir jų draugai iš New Yorko. 
New Jersey. Pennsylvanijos, 
Conn., Mass. valstybių ir ato
stogaują lietuviai iš visos Ame
rikos ir Kanados. R. K. 

KOVA SU TARŠA 
Vakarų Europos šalių kovoje 

su aplinkos teršimu pirmauja 
Švedija, ir čia akcentuojamas 
švietimas. Ekologiją dėstyti 
pradedama pradžios mokyklose 
ir tęsiama visose vidurinių mo
kyklų klasėse. Universitete stu
dentas gali peržengti įprastinės 
mokymo programos rėmus — 
pavyzdžiui, specializuotis biolo
gijos ir tuo pat metu juridi
niuose kovos su aplinkos terši
mu aspektuose (būduose). Jau 
nuo 1968 metų visoje Švedijoje 
buvo organizuoti kursai suau
gusiems; pirmaisiais metais 

Toks atsigulęs nespėja kaldra j U Q s J a n k ė ^ t ū k s t a n č i k l a u . 
užsikloti ir j au atsiduria sapnų I sytojų __ ^ j ^ t u r i n č i o j e 
karalijoj. Taip ilsisi kitiems ge- t i k ^tnonis „ūiįjjnus gyvento-
ra darantieji. Stenkimės mes vi-; j ų g v e d a i s t e n g d a r n i e s i i š t a i s y . 
si slopirAi savyje savimeilę. ug- į t i «,,jfi,įį, p a d ė t į . gyventojai vis 
dykime savyje pajėgumą aptu- j rimčiau įsiklauso specialistų 
rėti geriausią pasitenkinimą gy- j nuomonės, bet kartais būna pai-
venime per artimui suteiktą ko- m^vų. Žmonės nežino, ko anks-
kį no r s gėrį. Tai yra mano, 
Tamstos ir kiekvieno kito lai
mingam gyvenimui ir norma
liam miegui pagrindas. 

PASISKAITYTI: Drs. Good
man and Gilman: The Pharma-
cological Basis of Therapeutics. 
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PB &-S329-4 
OR. ANNA BALIUKAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIBS Ifc 
GERKI .M LIGOS 

2858 West «Srd StMtft 
Valandos pagal suaitaruną 

OR. K. G. BALU KAS 
Aknserila ir aaoterų Ucoa 

Glaekotoctoe dbirergu* 
6 4 4 9 80. Pnlaskl Eoad (Cr»wlord 
Medical Budding) TeL L C 5-6446 
8007 W. 8 3 PL, J u s t k e , a , 5S9-O500 
Prllsaa Usonlus pa«&l aualtarlDaa^ 
:el neatsUlecla, ak&mblntl S74-8011 

D R . C K. BOBELIS 
IMKflTŲ LA &LAFUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0583 

FOX VALUfcTS SCED1CAI. CE>'TER 
840 Sonuntt Stree* 

Bonte 58 — El«ln UltotjU 

TeL ofiso HE 4-5849, rez, 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3484 West 71st Steeet 

Vai. pirm. katY. 1 iki 7 popiet. 
antrad.. penkt.. 1-1, tred. ir sėst tik 
•uaitarTia. 

čiau imtis, kas svarbiau — šva
resnis oras a r — vanduo. 

uif 

yra barbi tūratai ir chlorai hyd- i 
ra tas . Yra perdėta baimė, kad 
žmonės pr ipranta prie tų dvie-: 
jų vaistų. Vidutinė barbi tūratų I 
veikli nemigai dozė y r a pusant- j 
ro graino (ne g ramo) . Tokią: 
dozę galima imti kelis k a r t u s sa
vaitėje per metų metus i r neap- i 
turėt i adikcijos. Tik šią dozę 

\ " v 

valandas. Xe visiems kūdikiams imant, reikia būti gydytojo prie-
i r vaikams reikalingas vienodas! žiūroje, dėl galimo pašalinio vei-
miego laikas. Rochestery. Minn. j kimo to vaisto. Adikcija tiems 
buvo at l ikt i bandymai su 2-3 • barbi tūratams gaunama tik 
metų amžiaus vaikais. Susekta, | dviem atvejais: 1. E s a n t labai 
kad per parą tokie vaikai vieni i sutrikusiai asmenybei ir 2. Di-
miegojo aštuonias valandas, kiti j dinant miegą sukeliančią barbi-
net septyniolika valandų. Vidur j tu ra tų doze iki kelis k a r t u s di

desnės negu normaliai vartoja-kis miego: 13 valandų. Taip pat 
nustatyta , kad kartą savaitėje 
ar panašiai miego nutraukimas 
nepakenkia nei vaikui, nei suau
gusiam žmogui. 

Reguliari nemiga 

r\>. kurie žmonės kas naktj 
negali užmigti, a r užmigę mie
goti. Tokio pobūdžio nemiga yra 
i.Ažr.a negerovė. Tik retais atsi
tikimais ta ip atsit inka dėl sme
genų organinio pakenkimo. Tą 
tokią negerovę gali sukelti 
skausmai, kvapo trūkumas, ast
ma, kosu.vs bei kitos fiziškos 
MgetVfėB. Tokiose nemigose 
rf-ik.a. šalir.ti pagrindinę nemi
gos prietaatj — tada miegas su
grįžta. 

Dažniausiai pasitaiko nemie
goti žmor.prr.s dėl įtampos bei 
neurozės, š i tos dvi negerovės su 
k<• :.-> tiek sunkias, tiek chroniš
kas nf-migas. Psichoterapijos 
bransrjrr.as bei jos negalėjimas 
apturėti dėl neurotinio baimin-
gumo (neurotic amdeties) ver
čia negaluojančius tvarkytis 
ka.į; Kas .5,-nano. Kai kūne jų 

ma. 

Nevartokime labai išgarsintų 
vaistų 

Dabar visur labai skelbiasi be 
gydytojo recepto gaunami vais
tai. J ie nėra ba rb i tū ra t a i . Visi 
garsinami vaistai nemigai (Dor-
min, Nytol. Sleep-EZE. Somi-
nex) tur i pagrindinę medžiagą 
antihistaminą (methapyrilene) 
kaip raminantį vaistą. Nytol ir 
Sominex dar turi mažus kiekius 
skausmą raminančio vais to fsa-
Iicylamide). Sominex ir Sleep-
eze turi mažus kiekius rami
nančio vaisto, gauto iš belladon-
nos (scopolamino). Scopolamino 
ten y r a labai maži kiekiai — ne
sukelia miego. Nėra t a i p pat 
duomenų, kad ant ih is taminas 
nugalėtų nemigą. Antihis tami-
nai vartojami alerginiuose nega 
lavimuose ir sergant negerumais 
keliaujant (motion siekness). 
Kartais jie smegenis sujaudina, 
kar ta is apramina. O k a r t a i s vie
ną žmogų ir raminančiai , i r jau-

Maža lietuviška dovana 
* 

Visuose lietuviškuose namuo
se turėtų būti lietuviška vėlia-

iva. Nėra vietos dažnai didesnei 
• vėliavai iškabinti, bet galima 
, laikyti mažą vėliavukę ant rašo-
imojo stalo. Galima ir net padą-
!ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 

j "Draugo" administracija gali 
'pristatyti tokias mažas, gražias 
;vėliavuke8, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

„ , . — . . ^ - -- T . Tokios vėliavos kainuoja Geroiant Darių ir Girena. Lietuvio ., _, , . . . . . . . i . _ •, v 1 ,.*- „ J po 1 dol. (reikia pridėti 5 centus 
sodyboje rožes prie krvziaus pade- *^ v ^ ^ ^-iv«;w « *-̂  «-= 
da Agota šlickienė ir Zakarienė. mokesčių ir 25 centus už per-
Tai gera pratyba savo nervus ra-į siuntimą, jei gyvenate Ulinois 
minant. Nuotr. M. Nagio j valstybėje). Užsakymus siųski-

Ite "DRAUGAS". 4545 W. 63rd 
k o apie t a i nežinodamas) negali Į street. Cbicago, EI. 60629. 
imti vaistų, turinčių scopolami- j 
no (ki taip dar vadinamo hyos-
cine) . 

IŠVADA. Nemigą tvarkyki- | 
mės gydytojo talkinami. Priežas 
t y s tu r i bū t i šalinamos. Tada 
nemiga negydoma pranyks. Ra
mint is savyje yra svarbiausias 
da rbas nemiga sergant , jei jos 
priežast is nebūna smegenų su
s i rg imas a r kuri k i ta kūno ne
gerovė. Savęs nuraminimas, a r t i 
mui gerą darbą padarant , y r a 
geriausias vaistas nuo nervinės 
— emocinės — neurotinės j tam-
os. O pastaroji yra dažniausioji 
nemigos prišaukėja. Todėl visi 
gr iebkimės už reikšmingiausių 
vaistų: už savęs raminimo, ki
t a m gera darant. J a u mažus vai
kus gera is pavyzdžiais nuteiki
me ki tam gera daryti , o ne vien 
t ik sau visko trokšti . Tik per ki
t a m laimės suteikimą mes pa tys 
galime t ap t i laimingais. Laimiu 

Durys 
Langai 

Stogeliai 
Tvoros 

KOSTAS BUTKUS 
TeL 778-2781 The (.reclan 

«Jalou,«ie Door 
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WINDERS MEDICAL ARTS. 
32I3W. 63rdStreet 

Tel. WA 5 - 4787 
D I A B E T U O S MAISTAS IR 

GAMINIAI 

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

M e s patelefomiosim jūsų gydytojui 

iiiiiiimiiimmiHimmitiiiiiiiiiiiiiiiimii! 

A R B E T F U R N I T U R E 
2442 W. 47th St., Chicago, 111. — FR 6-1100 
P I L N A S A P S T A T Y M A S B A L D A I S 

dinančiaį paveikia. Taigi , t ik kai I gaa žmogus retai kada nemiega. 

I 

BALDAI — APPLIANCES — KILIMAI 
— STEREO — SPALVOTA TV 

Visų plačiai reklamuojamu firmų 

Krautuvė atdara: 
Pirmadienia.s ir ketvirtadieniais nuo 
9:00 vaL ryto iki 9:30 vai. vakaro. 
Antradieniais, trečiadieniais., penkta
dieniais ir šettadieniais nuo 9:00 vai. 
ryto iki 6:00 vaL vakaro. 

AUGUSTAS BELAUSKAS. 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
RADIO IR STERB0 APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SZ40 SO. HALSTKD STREET TEL. — CA 5-725? 
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Dr AM. Rudoko kaUBM« pertaC 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2769 We«t 51st Btreet 
T E L OB •-S400 

VaL pagal •nusltarlmv plrmad. tr 
(tetv. 1 ^ Ir 7—9; antrad. Ir p«nk 
tad. 19—I, MHad l t — t Tai. 

Ofa. teL 7S5-44T7 Rea. PB 8-6960 
DR. L DECKYS 

OTDYTOJA IR CHTRURG1 
8pedalyM — N'err^ ir 

EmodnJi l i c o s 
^RAWTORD MRDICAL BTJILDINO 

•449 Bo. Pnlasai Road 

Valaadoa pagal sositartma 

RezUL teL — GI 8-087S 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

A K U Š E R I J A IR MOTERTJ LIOOS 
G r N E K O L O G L \ « CHIRUROMA 
61S? 8o Kedrff Ave.. W\ S-2671 
Valandos pagal snaitartina. Jet o»-
AUOllepia, akambtnU: MI a-0001. 

TaL - BE S-i893 
DR. A. B. GLEYECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligoa 
8907 We»t lOSrd Street 

Valandoa pagal rua-.tarimą 
Ofiso telef. PB 6-2220 

DR. JANINA JAKŠEV16IUS 
J O K i A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 We*t 6Srd Street 

Flrmad., antrad., ketvtrtad. Ir p«akt 
nuo 12 lkl t raL Ir nuo I t u I 
vaL vak.. ieStad. nuo 1 lkl 4 raL 

Ofa. PO 7-6000 Be*. GA JJ-7278 
DR. A. 1ENKINS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
8844 Weat 6Srd Street 

VaL: kaadlen nuo !—* P- P. t> 
i lkl 8 vai. Tre«ad. Ir iefttad. uSdaryt* 

f M telefoaal 6S2-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHLRLTIGAS 

1407 So. 4Mh Ooart, Cicero 
Vai. kasdien 10-U tr «-*. Tr»«ad. tf 
»e*tad. tik aoNltarua. 

TeL ofho tr b«to OLympie t-4159 
DR. P. KISIELIUS 
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Labai didele 

DRAUGYSTĖS KAINA 
Kaip žinoma. Sovietų Rusijai Sąjunga, stengiasi komplikuoti 

labai daug padeda Amerikos Tarybų Sąjungos ir Amerikos 
įmonės savo išradimais. Nese- prekybos bei kitų ekonominnių 
niai net sen. Pe rcy užblokavo, sandėrių kreditavimą", 
kad į Maskvą nebūtų siunčiami Žodžiu, skundžiasi, kad ko-
ypatingi išradimai, ypač balso munis tam vykdoma diskrimina-
identifikavimo apara tas . Tą iš- cija, lyg komunistai būtų verti 
radimą būtinai norėjo pagamin- tos paramos. Komunistų rėmi-
ti Stalinas, i r apie to išradimo mas būtų kaip tik padėjimas 
ieškojimus rašo Solženicynas pavergtuosius dar labiau engti. 
savo romane • 'Pirmajame ra te" . * 
Dabar tą išradimą gautų Mask- Kad amerikiečių rūpestis per 
va nemokamai. dideliu Maskvos rėmimu y ra re-

Tarpusavy kovojančiai daliai alus, rodo visa eilė faktų. Štai, 
lietuvių ir prie televizijos mie- Boening b-vė susitarė su Mask-
gančiai daliai amerikiečių gali va padėti ugdyti sovietų civilinę 
atrodyti , kad y r a per daug iš- aviaciją ir oro transportą, 
pūsta kalba apie Amerikos nuo- Brown & Root bendrovė padės 
laidas Sovietų Sąjungai. Dau- sukonstruoti gazo įmones, Cont-
geliui gali a t rody t i ir atrodo, rol Data b-vė Sovietų Sąjungai 
kad nieko blogo, nes Amerika padės gaminti kompiuterius ir 
visada prekiavo su Sov. Rusija, k t . General Slectric b-vė New 
i r nėra reikalo kelti aliarmo, Yorke padės Sovietų Rusiją ap-
kad J A V labai stengiasi padėti rūpinti atominėmis jėgainėmis 
Maskvai, nes juk visada Ameri- ir kitais elektros įrengimais. 
ka padėjo ir v isada Sovietų Ru- Net dešimtys įvairių bendrovių 

KAM PRIKLAUSO JOROS 
Nuo seniausių laikų žmonės 

laikė jūrą kažkuo neaprėpiama 
ir paslaptinga. Nūdien tiek jos 
neaprėpiamumas, tiek paslaptin
gumas baigia išgaruoti. Naro-
nauta i įrodė galį gyventi kaip 
žuvys jūros dugne ištisais mėne
siais, o giliai paneria povande
niniai laivai tyrinėja gelmių slė
nius. Žmogui perpildžius ir ligi 
išsėmimo išnaudojus sausžemį. 
t au tos jau pradeda stumdytis 
beskubėdamos užvaldyti jū rų 
maisto išteklius, mineralinius 
t u r t u s ir nuogą erdvę. Va'sty-
bės ginčijasi dėl žvejybos plotų, 
praplaukimo teisių, mineralų 
sluoksnių, taršos kontrolės i r 
mokslinių tyrimų. 

Skubios ir neišsprendžiamos 
painiavos 

Pasaulis atsidūrė painiavo
j e tų problemų, kurios iškilo 
su netikėtu staigumu. Dar t i k 
1958 m. teritorinių vandenų jū -

Kova už teises jūrose ir sąsiauriuose 
teisingą paskirstymą. P. GAJDC18 

deda pritruk -: žemės. Žmogaus 
veikla ima keltis į vandenynus, 
norint išvengi perdideMo gy
ventojų susigrūdimo palei jūrų 
pakrantes Lr sumažinti taršą. 
Miestai jau • radedami projek
tuoti toli jūroje Hawajuose ir 
šiaurės jfcoje. Olandai, belgai 
ir japonai jau dabar keliasi į 
jūrą. Olandą: s tato dirbtinę sa
lą, kur perdirbinės atmatas. U-

i žuot pertvarkinėjus Rotterdamo 
uostą milžiniškiems tanklaiviam, 
jie s ta tys giliųjų vandenų uos
tą. Bet turėdami ten rafineriją, 
prie jos prijungs smulkią pra
monę. Tada savaime reikės pa
talpų darbini:::<ams gyventi. So
vietų Rusija ir Kanada nori pa
keisti klimatą, pasukti vande
nyno sroves ir atgal pasukti 
tėkmę upių. bėgančių į šiaurę. 
Kaip visa ta: atsilieps į klima
tą? Tokie sumanymai y r a bai
siai pavojingi, bet visiškai tei
sėti dabartiniu metu. 

PRANCŪZIJOS PREZIDENTO 
PROFILIS 

Prezidentas visiems prancūzams... 
A. J. STANIUS 

Tuose žodžiuose yra daug t i e - ' kad prezidento tėVukas ir tėvas 
sos. Sužarsčius visus komentarus teturėjo tik pusę dabartinės pa-
radijo ir spaudos, atrodo, kad vardės, būtent GiscarcL Nors tė-
Giseard d'Estaing tikrai turi vi-'. vas turėjo labai aukštą vietą, nes 
sus privalumus būti visų prancū- j buvo finansų inspektorius, bet v:s 
zų prezidentu. Kol kas jis toks nė - tik negalėjo prasimušti paČion vi r-

pasidalino tfras pagaT £ u £ : r a ' n e s p r a d e d a P ^ ^ a u t i t i k š ū n ė n . Prieš pavarde "Giscard-
Ipietų liniją, kertančią žaliojo Į " , p u s e S a V O tautiečių p n t a n m o . , tnJcoiiUBO žodelio de k u m 
iškyšulio salas. Bendrinės teisės f*1 *?** " P * " * " ™ m e - | rodo žmogaus aristokratišką kil-
samnrata tenasireiškė tik 1608 ? T I r g a U S " ^ Simtą p r o ~ ! m ę " V o k i e c , v * kattx>Je toks ženklas 

i J , r » • • • i • u centų balsu Bent jo motina May vra "von", o olandų kalboje 
m., kad olandų teisininkas Hugo n . , , ,_ ' _ 3 • „ ' 
~ .. ... , , .. , . :Giscard d Estą mg per prancuų "van" 
Grotius tvirtino, k a d jura. kaip, _ _ J ; . „ - - i j f - „•{ -

" mmmM u . + . tZ^^in ' I radiją Rnrtino, kad, kai tik jos su
nūs gimė, ji tuoj nujautusi, kad 

j jos sūnus bus didi asmenybė, nes 
jo nosis esanti panaši į Napoleo
no nosį. 

Teisiniu požiūriu dabar jūra 
esanti t ikras liūnas. Ar vande
nynai su jų turtais priklauso vi
siems ar niekam? Daugumas 
žmonių nesako nei taip. nei ne. 
Moderniosios valstybės jau ne
begali sauvaliauti, kaip Ispanija 
su Portugalija 1494 m., kai jos 

Dabartinia: jūrų įstatymai 
remiasi dviem pagrindais: suve
renumu ir laisve. Teritoriniai 
vandenys laikomi tautiniais, su
vereniniais. Bet yra įvairios zo-

A. Pardo J. Tautų asam- j n ° s : žvejybos, saugumo, kasi
mo. Nėra jokio susitarimo del

si ja buvo atsilikusi. Sov. Rusija, pasisiūlė savo pagalbą padėti 
užgrobusi Ry tų Europą, net ir komunizmui išbristi iš įvairių i ^ konferencija Genevoje nesu-
geležinkelių bėgius ne t ik fab- nuolatinių sunkumų. įdomu, kad i g e °ė jo įsisąmoninti, kaip grei-
rikus išgabenusi iš R. Vokieti- Glisson b-vė prižadėjo įvairių I t a i žmogus išplėtė savo viešpa-
jos ir kitų kraš tų , nieko nepra- įrankių ir taip pat frezavimo i t^v^ną jūrų dugne. Tik 1967 m., 
lobo, priešingai, d a r net labiau staklių, kuriomis patys rusai * • • Jz^^tTus Maltos ambasado-
nuskurdo už karą pralaimėjusią giriasi, kad j as gerai g a m i n a ' n u s Arved Pardo pareiškė, kad 
V. Vokietiją, va rgu , a r galės at- Vilniaus Žalgirio staklių įmonė, j " J " 1 ^ dugno ištekliai yra daug 
sigauti ir vakariečių padedama. Suprantama, kad visi tie pa- į didesni- negu mums žinomi že-

Bijomasi. kad šiek tiek susi- žadai ir visa ta techhninė pagal-; mf-|e. 
lyginus savo technikinėmis pa- ba neišspręs nuolatinių komu-: ° i e J°J e įtikinėjo, kad jūrų tech , , , __ _ 
jėgomis Maskva gali pradėti nizmo bėdų, bet vistiek sustip-[ "ologija jau pralenkė jūrų po - j f-; *•••<'•_• « 3 W e € j g ^ 
daugiau spaust i Ameriką. I r ta i r ins diktatūrinę valstybę. Kai ' . l l t i k^ l a b a i pavojingu laipsniu, 
gali įvykdyti greičiau, negu kas j i sustiprės, tada jai jokios de- i J i s tvirtino, kad dabartiniu me
tiki, nes Amer ikos pramonė tentes nebebus reikalingos. Var-! t u revoliuciniu būdu žmogus iš
skuba visus t empu padėti biuro- gu ar greit taip bus, tačiau, kol I naudoja vandenyne erdvę. T o 
krat i jos ir bukumo žlugdomam komunistai prašo ir nori pagal-! pasėkoje tradicinė jurų teisė be-
komunizmui. Suprantama, kad bos iš kapitalistų, pastarieji tu-\ v e i k visiškai prarado savo p ra s -
komunizmas t a m kar tui a ts ta- ri ko nors reikalauti iš Mask-jm e - R_eikia visiems įsisąmoninti, 
t y t a s į teshnines aukš tumas vėl vos. bent tiek, kad palengvintų | k a d 3 ū r u dugnas priklauso visai 
atsiliks, tač iau j i s savo pakili- pavertųjų sąlygas. žmonijai ir kad tarptautinė or

ganizacija administruotų j ū r ų 
dugno išnaudojimą. Jūrų ištek-

Amerikiečių firmos, norėda- liais turi naudotis visi žmonės. 

mo momentu gali sukelti pasau
lyje įvairių politinių krizių. 
Maskva gali pas ta ty t i laisvąjį . .. . . . 
pasaulį pr ieš d a r nemalonesnius T * . . " E j * ^ . * 1'.' B " ' B l . ' " l l » * « Pirma Jie turėtų būti s k i 
įvykius, kad šis, norėdamas tai
kos, da r ką no r s paaukotų ko-
monizmo labui. 

Sovietų Rusijai daiktus, pelnosi: r iami neturtingoms, besivystan-
labai didele kaina, jos remia į čioms tautoms, 
tuos. krrrie žada tuos kapitalis-Į 
tus sunaikinti. Komunistai ne-| Tuo m e t u *• ^ r d o bmo P a~ 
pripažista jokios draugystės, jie i ^ į k y t a s bepročiu. Buvo sako-

Sen. Fu lb r igh t pasiskundė, daro tik tai. kas jiems naudin-j " " » k a d J° " * * » l r s^ lymai e-
kad Nixono uždavinius pilnai ga. Jeigu komunistams naudin- • S a m oks lo fantazijos, kad ne 
įgyvendinti Maskvoje labai t ruk ga, jie susitars ir su priešu, kaip! i kamuojami mmeralų turtai esą 
dė vadinamieji senato vanagai, t a i liudija susitarimas su n a-! l s P u s t ; r k a d tuo reikalu J. Tat; 
kurie, ka ip žinoma, y ra ne kas ciais. Komunistai draugiški tik 
kitas, o ka ip t ik tie asmenys, tol, kol jie y ra nepajėgūs. To-
kurie reikalauja Sovietų Sąjun- dėl ši Amerikos bendrovių pre-
gai neduoti lengvesnių prekybos kybą. kaip teigia ne vienas se-
sutarčių, kol ji neparodys, kad natorių ir kitų JAV valstybi- i 

| t o m s ilgus dešimtmečius nerei
kės rūpintis. 

Nauja jūrų politika 

Tačiau, 1970 m. J A V paskel-
ji yra to ver ta . Įdomu, kad anie ninku drauge su sen. Jackson, j bus savo jūrų politiką. A. P a r -
sen_ Ful lbr ighto žodžiai, rodos, yra labai pavojinnga. Komunis-
buvo paimti iš komunistinių tinė "Tiesa", persispausdinusi 
šaltinių, nes komunist inė "Tie- iš maskviškės spaudos papeiki-
saM, d a r gegužės 29 d. rašė : mą JAV senatoriams, rado pri-
"Santykių pagrinduose Tarybų tar imą iš sen. Fullbrighnto, 
Sąjunga ir Jungt inės Valtijos nors jis, anot darbinninkų uni-
taip pa t s u t a r ė aktyviai pridėti jos vado Meany, jau nebeatsto-
prie prekybinių - ekonomininų ir vauja žmonių. Tvirtas daugu-
mokslinių - techhninių ryšių plė- mos senatorių ir kongreso na-
timo, la ikydamos juos svarbiu rių laikymasis, spaudimas ne-
ir būtinu dvišaliu santykių stip- pataikauti rusams rodo, kad 
rinimo elementu. Kaip t ik šioje Amerikoje yra žinančių, kas yra 
sri tyje į tempimo mažinimo prie- priešas. I r tai yra labai svarbu, 
šai įnirtingai priešinasi. Jie mė- besirūpinant pavergtaisiais, kai 
gina neleisti J A V vyriausybei prezidentas daro komunistams 
įvykdyti jos tv i r to įsipareigoji- didelius kompromisus, nepaisy
mo ats isakyt i diskriminacinės damas žmogaus teisių pažeidimo 
prakt ikos prekyboje su Tarybų Sov. Sąjungoj. A. B. 

Spaudoj ii gyvenime 

KANADIEČIAI APIE LIETUVA 
* 

Toronte leidžiamam mėnesiniam | priespaudą sunkioj bolševikų oku-
žurnale "Bloor West Villager" jau j pacijos priespaudoj. 
antrą kartą su savo rašiniais pasi- I 
rodo Toronto lietuvis P. Alšėnas. 
1974 m. birželio laidoje (25 nr.) 
buvo išspausdinta jo ilgoka folklo
ristinė studija "Bread — The Li-
tmianian Stuff of Life" Autorius 
pasakoja, kaip Lietuvoje buvo ga
minama duona, ir primena su ja 
susijusius papročius bei neigiamą 
bolševikų okupacijos įtaką tradici
niams lietuvių papročiams. 

Lieoos men. laidoj vėl atspaus
dintas P. Alšėno ilgas straipsnis 
"Lithuania — A Country of Mar-
tyrs" ir įdėta autoriaus nuotrauka. 
Rašinyje labai ryškiai išdėstomi 
žiaurūs faktai, kuriuos turėjo iš
kentėti Lietuvos ir kitų dviejų Pa
baltijo valstybių — Latvijos ir Es
tijos žmonės per pirmąja komunis
tinės Rusijos ir nacinės Vokietijos 
okupacijas. Primenama, kad ir da
bar tie kraštai tebekenčia didžiulę 1 užtarimo". 

Pvašinyje nurodoma, kad ligi šio 
laiko Lietuvoje išnaikinta, nužu
dant ar į Sibirą deportuoiant. per 
700.000 gyventojų, taigi apie 2Zr'r 
viso krašto gyventojų. Bolševikai, 
naikindami krašto gyventojų lais
vę ir religiją, tuo pačiu ruošia dir
vą komunistų partijos despotizmui 
ir slaptosios policijos — NKVD ti
ronijai bei rusiškam kolonializmui. 
Lietuvos žmonės ir aukštieji kata
likų bažnyčios vadovai, kaip Vil
niaus arkivyskupas Mečislovas Rei
nys, vyskupai P. Ramanauskas. V. 
Borisevičius ir Teofilius Matulionis 
pradingę per viena naktį be jokių 
pėdsakų. Dabar jie visi jau yra mi
rę. 

Ilgas straipsnis baigiamas žo
džiais: '"Visiškai naikinamos lie
tuvių tautos žmonių kraujas sau
kia*!' d^no-aus keršto ir kitų kraštų 

do buvo pradėtas vadinti " jū rų 
dugno tėvu". Ir t a d a imta rū
pintis sudaryti naujas jūrų dug
n o naudojimo taisykles, no r in t 
išvengti konfliktų dėl jūrų d u g 
ne esančių turtų išnaudojimo. 
Tačiau, anot Pardo, i r ši j ū r o s 
sampra ta dabar paseno, nes ne
galima jūrų dugno išskirti iš 
vandenynų erdvės. Žmogus p r a -

oras. negali būti pasisavinama 
Tačiau apie 1700 m. žmonės da
rė skirtumą tarp "plačiosios jū
ros" ir ' ter i tor inių pakrančių 
jūros", o XTX š- pastaroji buvo 
ribojama 3 mylių zona. Būti visos tautos prezidentu nė 

ra taip sunkus dalykas: užtenka 
gauti keliolika balsų daugiau, n e 
gu kitas kandidatas. Kitas dalykas 
yra visus tautiečius patenkinti įs
tatymų leidimu ir elgesiu. Pran
cūzija yra dar viena iš tų tautų, 
kur yra užsilikęs žmonių klasių 
skirtumas. Yra aukštasis luomas, 
kuriam priklauso aristokratai, a-
kademikai ir turtuoliai. Yra vidu
rinis luomas su įvairiais valdinin
kais, mažiau pasiturinčiais. P ran-

kaip tinkama. Būtinai reikia su
tarties, kur: ribotų valstybių 
suverenumą, nes be jos susida
rys visiškas chaosas. Todėl vals
tybės negali turėti ir visiškos 
laisvės daryti ką panorėjusios. 

Jūros dugno panaudojimas 

A. Pardo pareikštų idėjų pa
sėkoje 1969 m. buvo sudarytas 
komitetas studijuoti taikingą 
jūrų dugno panaudojimą. Kas 
dar svarbiau J . Tautos buvo į-
tikintos 1973 m. sukviesti kon-

Du šimtai myliu 

Pastarųjų laikų sąmyšis pra
sidėjo 1945 m., prez. Trumanui 
išleidus specialią proklamaciją. 
Pagal ją teritorinės teisės apė
mė žemyno rifus. Bet yra vals
tybių visai neturinčių rifų, pvz. 
Peru. Tuo būdu 1952 m. Peru. 
Čilė ir Ekvadoras, visi berifiniai 
kraštai, paskelbė savo suvere
numą 200 mylių nuo krantų jū
ros ruožui. Aišku, tokie reika
lavimai neįmanomi ten. kur yra 
salų grupės, kaip Viduržemio ir 
Karibų jūroje. Stengiamasi ras
ti kompromisą, kad 12 mylių bū- i 
tų laikoma teritorine jūra, o 200 
mvliu ūkinio naudojimo atve-
. * * _>. , . , . , ., prezidentas butų visų prezidentas, įams. Pirmoji zona butų beve:k f. . , _. . 77 , . j -J . . , .. J; , ;JLS turi būti aristokratas, akademi-visai kontrouuojama. Povande- , . . . . . . . . . . . . . . , . . . kas, turtingas, vidutinis ir darbi -niniai laivai tegalėtų ten plaukti. . , 
tik nepanirę. Antroji zona būtų f 
rezervuota tik žvejybai ir mine- Viskas tvarkoje 
ralų kasimui _ 

Prancūzų generolai randa, kad 
Caracas konferencijoje dabar • dabartinis jų prezidentas Valery 

Tėvas, sužinojęs, kad revoliuci
jos metu žuvo jo giminaitis admi
rolas pavarde D'Estaing, tad 
1922 m., d a r negimus dabar t i 
n iam prezidentui, tėvas ir nus i 
pirko privilegiją prie savo pavar
dės da r pridėti "d 'Estaing". Kar
tu šita šeima paveldėjo teisę turėti 
admirolo herbą: trys lelijos ir 
auksinis gaidys mėlyname fone. 
Dabartinis prezidentas visuomet 
turi ant piršto žiedą su tokiu her
bu. 

Valery Giscard d'Estaing savo 
aristokratiškumą dar labiau su
stiprino, vesdamas turtingą, pa
maldžią ir gražią didikę Aime -
Aymone Sauvage de B rantės. Si-

'tos jaunos šeimos artimiausi drau-cūzijoje daugumas ūkininkų save. 
laiko vidutinio luomo nariais. I r S a i b u v o i r t e b ė r a l e n k ų atžalos 
oagaliau darbo klasė, kuriai p r i - prmcas Mykolas Poniatovskį, 
klauso jvairūs darbininkai, nors š r a f a * d 'Ornamo ir kunigaikštis 
kai kurie tų darbininkų sa- 1<xvas d e Broglie. T a d prezidentas 
vo turtingumu pralenkia vidų- j ™ priimtinas Prancūzijos aris-
rinės klasės tautiečius. Taigi , kad tokratijai. 

Tur ta i ir mokslas 

Tiek Valery Giscard d'Estaing, 
tiek jo žmona, kuri yra milžiniš
kos geležies pramonės Schneider -
Creusot įsteigėjo anūkė, abu yra 
direktoriai beveik visų didžiųjų 
Prancūzijos įmonių ir fabrikų, tad 

sprendžiamas :..a:::us k.ausima> r- ' a b u ^ r a l a b a i t u ™ g i - I u o d u 3™ 
dėl praplaukimo per pasaulio GlSCard d R s t a i n s * m o t m o s p u " | patogiai įsikūrę Paryžiuje ir prie 
116 didesniųjų sąsiaurių. j ū r ų : S e s yra k.lęs iŠ karaliaus Liudviko Loir - de - Che r turi prabangią 

ferenciją jūrų įstatymui suda- i ^ ^ ^ kai p j A V . Sov. Rusija į XV- Žiūrint į tėvo pusę, pasirodo, ir gražią pilį su didžiuliu ūkiu. 
I ir Japonija viską darys, kad tu-ryti. Pr. metų vasarą 92 vals-

tybių atstovai Gemm& ftgfl^Įį^ '^SkO^ii^S^imm 
jo du mėnesius, svar^ydąmi j ] a u k i m ą J e i j u o s k o n t r o l i u o _ 
siūlymus ir kontrasiulymus Su- j ^ v a f e t v b ė s ^ ^ tik 3 
darytas 150 atstovų komitetas, j J į į į ^ WĘtmitm p [ e t ų ^ 

joje (Macanaro. Malacos ir Tor-
res). visos žaliavos Japonijai 
turėtų būti pristatomos aplin
kiniu keliu, kas sudarytų dide
lių sunkumų ne tik Japonijai, 
bet ir visam pasauliui. 

kuriam buvo pavesta šiais me 
tais sušaukti specialią visų vals
tybių konferenciją f ji jau vi
sas mėnuo posėdžiauja Caracas. 
Venecueloje). Neskaitant fakto, 
kad ta i didžiausias JT istorijoje 
komitetas, j ame ir atstovauja
ma pažiūrom, nuostabiai Įvai
rioms. Tarp 130 šalių, sudaran
čių pasaulio bendruomenę. 29 
visiškai neprieina prie jūros, 51 
teturi labai mažas pakrantes, 
25 vidutiniškas, o 25 kitos labai 
Ligas. Tos. aišku, norėtų išplėsti 
savo valdas j plačiąją jūrą, t u o 
tarpu žemyno valstybės nori 
stiprios tarptautinės organizaci
jos, kuri užtikrintų jūrų tur tų 

i Juodu abu smerkia tuos politikus, 
kurie politinę karjerą pasirenka 
tik praturtėti . 

Dabart inio prezidento negali 
niekinti nė akademikai, nes jis 
yra baigęs dvi aukščiausias Prancū 
zijos akademijas: Ecole Polytech-
nique ir Ecole Nationale d'Admi-
nistration. Valery turi nepaprastą 
atmintį ir metodą sklandžiai ir 
planingai dirbti . Kai jis buvo fi
nansų ministeris, tai savo tiesio
gines pareigas atlikdavo per šešetą 
valandų, kai jo pirmtakūnai pra
kaituodavo p o dvylika valandų. 

z*~i J o biudžeto kalbos parlamente 
l Londoną atvykęs bolševikų Bol- ^ u a m e t nebūdavo ilgesnės kaip 
šoj teatro baletas (135 šokėjai, 
-jos) buvo plačiosios visuomenės 

Nors Caracas konferencijoje 
dabar sprendžiami labai painūs 
ir užinteresuotoms valstybėms 
labai svarbūs klausimai, vis tik 
tikimasi, kad po ilgų derybų 
bus susitarta dėl teritorinio jū
rų suverenumo ir dėl tarptauti
nio jūrų dugno naudojimo, ski- Į nepalankiai sutikti ir boikotuoja-
riant dalj ir bejūrėms bei netur-1 *"• č i a matome vieną prieš Sovietų 
tingoms tautoms. 

j Sąjungą nukreiptą demonstraciją, 
I kurią suruošė Londono žydai 

90 min. ir aibes skaičių jis cituo
davo atmint inai be jokio raštelio 
prieš savo akis. Daug prancūzų 
parlamento narių sako, kad jo 

(Nuke l ta Į 5 pusL) 
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Atvykus pas Zubricką d a r keliems neaiškaus plau
k o pusberniams, Lazauskas ėmėsi gvildenti liaudiškas 
problemas. Gerą valandą jis plūdo nepriklausomą Lie
tuvą ir jos buvusią vyriausybę, tačiau gražiausiais žo
džiais kalbėdamas apie Rusiją ir jos komunistinę san
tvarką. Pabaigoje paaiškino jis savo klausytojams, 
kaip reikia kovoti su buržujais, atseit, ūkininkais, kaip 
j iems kenkti, kas turėtų vesti prie jų ūkių sužlugdy
mo. Gi Zubrickui patarė laikyti aktyvistų būstinę atvi
rą visai liaudžiai, už ką jis susilauksiąs didelio naujos 
vyriausybės įvertinimo. 2inoma. Zubrickas labai mie
lai jam tą pažadėjo. 

Išeinant namo, Lazauskas prisigretino prie Misiū
no. Vos tik atsiskyrus nuo kitų, jis tuoj ir pradėjo 
kalbą apie Gerulį. 

— Ckininkas j is yra geras ir su gera salva, — 
nežinodamas kuria linkme Lazauskas suka. atsakė jam 
Misiūnas. 

— Ne tas man rūpi, Juozai. Man yra įdomu žinoti, 
ką jis kalba apie mūsų naują valdžią ir Rusiją, — pa
tylomis kalbėjo Lazauskas. 

— Su manimi j is apie ta i nieko nekalbčjo, o ką 
jis su savo šeimyna kalba, to tai aš nežinau. Kodėl tau 
parūpo Gerulis? 

— Cia yra senos sąskaitos. Aš pas jį irgi savu 
i laiku bernavau, bet j is man^ išgujo, todėl aš noriu jam 
j dabar už tai atsilyginti 

— A š nesuprantu, ką t u jam gali padaryti. Jis. ži
noma, m a n nei šilta, nei šalta, bet jis kol kas dar revo
liucijos nekelia. 

— Greitu laiku aš būsiu įtakingas asmuo. Už sa
vaitės a r kitos aš būsiu Kalnėnų vyriausia valdžia, o 
t ada aš galėsiu ir Geruliui šį tą padaryti. 

— Tu būsi Kalnėnų viršaičiu?! — nustebo Misiū
nas . — A š tuo netikiu, Albinai. Juk t u esi bemokslis, 
o taip pa t čia kalbėjo, kad t u už vagystę kalėjime sė
dėjai. 

— Smetonininkai visus politinius kalinius ap
šaukdavo vagimis, todėl ir apie mane tą girdėjai. O kas 
liečia mokslą, tai darbininkų valdžiai jo nereikia. Svar
bu, kad partijai būtum lojalus. Mano tėvas j au seniai 
priklausė darbininkų partijai, o vėliau ir aš ten įstojau. 
Matai. Juozai, mes esame jau seni liaudies kovotojai. 

— Bet kodėl tu turėtum būti viršaičiu? Ir iš kur 
t u tai žinai? Juk mūsų valsčiuje yra tinkamesnių žmo
nių šioms pareigoms. Aš t ikra i netikiu tavo pagyro
mis. 4 1 

— Tiki ar netiki, bet t a i p bus. Būdamas kalėjime, j 
a š susipažinau ten su vienu vyru, kuris jau tuo laiku 
priklausė partijai ir dirbo pogrindyje. 

— Kokioje partijoje? 
— Komunistų partijoje, žioply. Aš nesuprantu, a r 

tu tikrai toks kvailas esi. a r tik tokį nuduodi, — 
pyktelėjo Lazauskas. 

— Pasakok, pasakok toliau. Dabar aš jau supran
tu. Juk j is galėjo priklausyti smetonininkų ar volde-

— Viršaičio laikai pasibaigė. Dabar bus vykdo
mo komite to pirmininkas. Broleli, kokia garbė bus. Aš 
tada ats iskai tysiu su daug kuo. J a u dabar man niežti 
rankas. Visiems buržu jams aplaužysiu ragus. Nerei
kės mums daug iau bernauti . I r je igu tu. Juozai, bū
si gudrus ir darys i , ką aš tau sakysiu, tai ir t au nerei
kės daugiau bernaut i . 

— Žiūrėsim, k o tu iš manęs norėsi . 
— Gal j a u girdėjai kas bus Rugėnų milicijos vir

šininku? 
— Ne. K a s gi toks? 
— Keršys , vyreli, — su pasitenkinimu stebėjo 

nustebusį Misiūną. Tam nieko nesakant , dar k a r t ą pa
kartojo. — Taip, Pi lypas Keršys. 

— Pilypas iš kanapių. — lyg sau kalbėjo Misiū
nas. — T a s girtuoklis ir vagišius bus milicijos virši
ninku. Žinai, Albinai, nepasakok man daugiau tokių 
pasakų, nes a š jomis netikiu. J u k j is retai kada iš kalė
jimo išeidavo. 

— Ką t u čia kalbi! — užrėkė jį Lazauskas . — 
Tu biauriau kalbi ir už aršiausį smetonininką. J i s jau 
seniai bendradarbiavo su mano tėvu, todėl smetoninin
kai ir kišo jį į kalėjimą. Keršys y r a daug pasidarba
vęs liaudžiai, vyreli. Ir kad t u m a n daugiau nei Žo
džiu apie jo vagys tes ar muštynes . 

— Aš esu ne tu r t ingas ir nekenčiu buržujų, bet 
to, ką tu man pasakoji , a š nesuprantu . 

— Suprasi, vyreli, ir tu vėliau. Dabar paklausyk 
mano plano. Aš noriu buržu jams ragus aplaužyti , 

marininkų partijai. Iš kur a š galiu žinoti kokią partiją ' Kaip jau sakiau, jeigu tu eisi su naująja valdžia, gy-
t u turi galvoje. vensi daug geriau. Žmonių, kurie mums padės, mes ne-

— Taigi jis buvo šonas kovotojas, todėl jis mane 
ir įsodins j Kalnėnų valdžią. 

— Lazausko Albinas bus viršaičiu. Netikės žmo
nės. Tikrai actikča. 

užmiršime. Gi tuos , kurie bus pr ieš mus, mes sumin
džiosime. 

t itkm rtaugiaiu 
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LENKIJA KANADIEČIO AKIMIS 
Auschuitze. Iki jo tik valanda 
kelio autobusu. Išvažiuojame 
Autobusas perpildytas keliaujan
čiais, kurie vyksta i miestelius ir 
kaimus, esančius tarp Krokuvos 
ir Ausch\vitzo. Mes, važiuodami 
tuo autobusu, išvengėme oficia
lios keliones Orbis autobusu, nes 
nenorėjome pasirodyti turistais. 

Atvažiavome tiesiog į Auseh-
Varšuvoje %VItzo buvoja stovyklą, kuri lai-

Varšuvos geležinkelio stotyje! koma kaip muziejus. Daug pasta-
' tų palikta taip, kaip ]ie buvo 

anksčiau. Užeiname i kiną, kur 
rodomas filmas apie šią stovyk
lą ir jos išlaisvinimą amerikiečių 
karių. (Berods, amerikiečiai į 
Lenkiją nebuvo įžygiavę. Jie bu
vo pasiekę Pilseno miestą vaka
rinėje Čekoslovakijoje. Pilseno 
miestas nuo Krokuvos ir Auseh-
vvitzo yra apie 500 km). 

K brošiūros studijuojame sto
vyklos planą: komendanto na
mas, sargvbos būstinė, SS ligoni-

- I nė, gazo 'patalpos ir krematoriu-
mas, sandėiys daiktų, atimtų iš 

I buvusiu kaliniu, naujai atgaben-
apsistojimo patalpas. Studentai. ^ ^ . ^ g;,,,^,,, fMalpoSt 

išvyko, bet mes , vyresnieji, ne-; a d m i n i s t r a d j o s n a m a s < p e | h j - 9 
sutikome ten važiuoti. Po mūsų į g j ^ ^ 
protesto mudu su žmona gavo- j L a n k o m e į t a l p a s , žiūrime pa-
me kambarį Poloma viešbutyje, j d i d i m u s ^ ^ 1 ^ statistikos 
kuris yra čia p a t už gatvės kam- į d u o m e n i s . Lankome gazo patal-
po- ^ ! pą ir krematoriumą. Krematoriu

me į deginimo krosnis žuvusių 

Kanadietis Har ry Pollock su 
žmona Vera buvo nuvykę j Len
kiją. Jie po kelias savaites pra
leido Lodzės ir Liublino univer
sitetuose pagal kultūrinių pakei
timų programą. J is toje išvykoje 
savo kultūrinės veiklos nemini, 
o t ik duoda savo kelionės {spū
džius (T. St. 1974. V. 27., B. 3) . 

nematyti ženklų, kad mes čia bū
tume laukiami. Tempiame laga-
minus į taksių sustojimo vietą, 
bet t en nė vieno automobilio. Pa 
galiau pagauname vieną taksį, 
j i s sutinka mus nuvežti į Metro-
polio viešbutį ne už zlotus, bet; 
už vieną amerikietišką dolerį, i 
Viešbučio vestibiulyje randame į 
G. Gazdą, kur iam buvau pasiun- j 
tęs laišką, nurodydamas atvyki- j 
mo laiką. Bet j is mano laiško j 

_a.vo. W 
nakvydinti. J i s norėjo mus pa
siųsti į Varšuvos universiteto 

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

Laikas vakarieniauti , bet Po
loma viešbutyje nėra restorano. 
Einame į Metropolio viešbučio 
restoraną, bet nėra vietų, nes 
visos vietos rezervuotos. Išeina
me į gatvę ir ieškome restorano. 
Aplinkui krautuvės, įstaigos, 

kūnus gabeno judančiais dir
žais. Mes tyliai žiūrime, dairomės 
ir išeiname j lauką. 

Įeiname į vieną baraką, kuris 
paliktas taip, kaip jis buvo sto-
vvklos veikimo metu. Barake tri-

naktiniai klubai, bet nėra ręsto- j -]ų a uk§tų medinės lovos. Ant jų 
rano. Grįžtame j Metropolio vieš j d a u g visokių skudurų, kuriais ap-
butį. Dabar restorano vadovui j sikloję vienoje lovoje gulėdavo 3-
parodau laišką, kad esame į Len i 6 kaliniai. Žmona pasijunta blo-
kiją pakviesti lenkų — kanadie
čių mokslo ir kultūros organiza
cijos. Dabar i r mums atsirado 
vieta restorane. 

Lodzėje 
Kitą dieną po pietų autobusu 

išvykome į Lodzę. Atvykome pa 
vakare. Mes buvome patalpinti 
viename universiteto name. Pa
talpos menkos — kambaryje nei 
rankšluosčio, nei muilo, nei šil
to vandens, t ik stalas, pora kė
džių ir lova su šiaudiniu čiuži
niu- Vakarienei gavome šaltos 
kiaušinienės i r jau pasaldintos 
arbatos. Mus aptarnavo vaikinai 
nesvariomis uniformomis. Mie
goti nuėjome anksti, nes rytoj 
reikės keliauti į Sochevvkos sto
vyklą. Mes buvome patenkinti, 
kad savaitgaliui galė? :me išvyk
ti iš Lodzės miesto, kurio teks
tilės fabrikai teršia orą. 

Į stovyklą važiavome porą va
landų. Ten m u s pasitiko stovyk
laujantieji studentai, profesiona
lai, darbininkai. Jie čia poilsiau
ja, nes yra pasižymėję savo pa
reigose. Stovyklą tvarko studen 
tų socialistų lyga. Tą vakarą 
mūsų grupės atvykimo proga bu 
vo suruoštas balius. Baliaus me
tu buvo pasakyta oficialių kalbų. 
Daugiausia buvo kalbama apie 
socializmą. Ki tą dieną turėjome 
progos pasportuoti , pasimaudy
ti, pasikait inti saulėje. 

Sekmadienį į Lodzę turėjome 
sugrįžti 8 vai. vakaro, bet grį
žome tik 2 vai . nakties, nes su
sidarė įvairių kliūčių — tai ne
galima prisiskambinti reikiamo 
viršininko, ta i nėra autobuso šo
ferio ir 1.1. 

Krokuvoje 
Po kiek laiko atvažiavome į 

Krokuvą, buvusią Lenkijos sosti
nę. Gražus, švarus miestas. Mo
demus muziejus ir meno galeri
ja. Toliau matyti didelė, sena 
bažnyčia. Tai Marijos vardo baž
nyčia. Krokuvoje žmonės gražiai 
apsirengę. Didelės krautuvės. Vie
name dideliame lange Skoda ir 
Moskvič automobiliai. Daug šo
kių vietovių net ir parkuose. Pie
tavome Krakovia viešbučio res
torane. Čia priima ir amerikietiš
kus kelionės čekius. 

Auschivitze 

Nusprendėme aplankyti buvu
sią sunkiųjų darbų stovyklą 

gai. Mes išeiname iš barako ir 
artėjame prie savo autobuso. Ma
ne sustabdo trys lenkų jaunuo
liai. Vienas jų klausia: "ameri-
kanski?" Aš atsakiau: "No . Ka
nada". Bet tai nesvarbu. Jis no
rėtų pirkti mano drabužius. Aš 
atsakiau, kad pardavimui dra
bužių neturiu. 

Liubline 

Iš Auschwitzo grįžome į Kro
kuvą, o iš čia į Lodzę. Po kelių 
dienų išvykome į Liubliną. Va
žiavome 12 asmenų iš mūsų 33 
asmenų grupės. Aš tikiu, kad 
Liubline esąs katalikų universi
tetas bus geresnis, negu valstybi
nis Lodzėje Tikrai. Universite
tas aptvertas vielų tvora, o naktį 
vartai užrakinami, kad apsisau
gotų nuo visokių chuliganų. 

Atvykstame į apsigyvenimo 
rajoną ir sustojame prie vieno na
mo. Mus pasitinka kun. Taras, 
pasisveikina ir pakviečia į vidų. 
Po trumpo susitvarkymo mus pa
kviečia į valgomąjį. Ant stalo 
gražios vazos su gėlėmis, lėkštės, 
peiliai, šakutės, servetėlės, virtu
vę ir valgomąjį aptarnauja vie
nuolės. Netrukus jos įneša indą 
su sriuba, lėkštes bulvių, mėsos, 
raugintų agurkų. Jos ragina mus 
valgyti sočiai, nes .maisto užten
ka. Ir kun. Taras ragina mus 
valgyti, tik jis nepasiūlė maldos 
prieš valgį. Mes imame didokas 
porcijas. Maistas geras ir skanus. 

Kitą rytą mes klausėmės pa
skaitos apie katalikų Bažnyčios 
įtaką lenkiškai kultūrai. Jokios 
propagandos. Valanda įdomių 
faktų, o toliau vyko diskusijos. 

Opatoive 

Vieną dieną su žmona važia
vome į Opatovvą. Sesuo Irena 
mums padavė krepšelį su vaisiais 
ir sumuštiniais tos dienos kelio
nei. Autobusas sausakimšas ke
leivių. Važiavome pustrečios va
landos. Man buvo įdomu aplan
kyti savo gimtąjį miestelį, kurį 
palikau 5 metų amžiaus. Jame 
gyveno mano giminės: seneliai, 
dėdės, tetos. Bet jie visi žuvę 
Auschvvitzo kankinimų stovyklo
je. Kai kurie išlikę gyvi ir atvy
kę į Kanadą žydai pasakojo, kad 
Opatovve nebėra nė vieno žydo. 

Kai atvykome į Opatowo auto
busų stotį, mes išlipome iš au
tobuso, perėjome tiltą ir atsira
dome miestelio viduryje. Kadaise 

Rytinės Vokietijos jaunimas. Bolševikai patys prisipažįsta, kad jis ma
žai skiriasi nuo kapitalistinių kraštų jaunimo... 

Opatovve buvo gražu, nuotaikin- LIGONIUS PRIIMA AUTOMATAI 
ga. o dabar čia liūdna. Prieina- j T o ^ Hgonius priima pirmasis 
me turgavietę, apie kurią neką r- j pasaulyje automatizuotas "tranzis 
tą man pasakojo tėvai. Čia tur- tinis gydytojas". Užtenka paspaus-
gaus dienomis suvažiuodavę kai- ti keletą mygtukų su užrašais, api-
miečiai su savo gėrvbėmis. Mes budinančiais ligos simptomus, ir Ii-

, goms gauna atsakymą, patvirti-
priėjome pne namo, kuriame gy- n&nU di2ignozę i r g y d y m o įūda. 
veno mūsų seneliai. Aplink na- ^ 
mą auga gėlės. Pasibeldeme. Du-
ris atidarė mažas berniukas, bet 
greitai pasirodė ir jo tėvas. Pasa
kiau, kad ieškome pėdsakų savo 
senelių. Bet jis apie m a n o sene
lius nieko nežinojo ir patarė 
kreiptis į kaimyną. Bet ir kaimy
nas mano senelių neprisiminė. 
Buvome laimingi tik tiek, kad 
aplankėme mano tėvų ir seneliu 
tėviškę. 

Namų link 

Po poros savaičių iš Liublino 
vėl atvykome į Varšuvą ir apsi
stojome Metropolio viešbutyje 
Aplankėme buvusį žydų getą. 
Dabar Čia yra gražus rajonas: 
gražūs namai, krautuvės, restora
nai. Mūsų palydovas Slawek pa
sakė, kad tame rajone gyvena 
aukštieji pareigūnai: daktarai, 
inžinieriai, advokatai ir, žinoma, 
aukštieji partijos pareigūnai. 

Kitą dieną, savo palydovės 
Magdos lydimi, nuėjome į krau
tuvę nusipirkti maisto kelionei, 
nes traukinio restorane maistas 
prastas ir brangus. Nusipirkome 
duonos, dešros, sūrio, vaisių ir 
butelį vyno. Jos palydėti, atvyko
me į geležinkelio stotį ir sėdome 
į traukinį, einantį į Berlyną. 
Greitai privažiuosime R. Vokie
tijos sieną. Mes dar tur ime 300 
zlotų. Zlotus iš Lenkijos išvežti 
draudžiama. Už tuos pinigus va
gono restorane nusipirkome bu
telį vodkos. Netrukus privažia
vome R. Vokietijos sieną. Čia vėl 
dokumentai, vizos, štampai ir ki
ti formalumai. Netrukus buvo
me rytiniame Berlyne 

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MUKIOMS 

Popular Lithuanian 
RECIPES 

Penktoji laida 
Jei jūsų marti yra lietuvė ar 

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 rv'RdomL 

Kaina tik $3.00 
Užsakymas siųskite: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629 
Persiuntimo išlaidoms prašoma prt-

dfiti 25 et., o Illinois gyventojai pri
deda dar 15 et. mokesčiams. 

R E A L E S T Ą T E 

ALS1P — 3931 VV. 115th St 
By owner. 6 apts. 2 bedrooms each, 
plūs otfice space in bsrat. Full bsmt. 
Full recreation rm. with bar & pool 
table. Balconies. Tenants pay for 
electric heat Good investment Income 
$1,420.00 per mon. Mušt be seen to 
appreciate. CTA bus aeross the street 

ftj 371-4455 

Arti Sv. Kryžiaus ligoninės — 2-jų bu
tą po 6 kamb.. 2 maš. garažas. Ge
rame stovy. Oro vėsinimas, priedai. 
Geros pajamos. $35,000. Skambinti 
savininkui tel. 737-0249. 

B E A L E S T A T E HELP WANTED — VYBAJ 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Kamą pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 
— Notariatas — Vertimai 

REALTY 
B A C E V I Č I U S 

S. Kedzie Ave^ 778-2233 
J. 

6455 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Estate reikalais. Be to čia veikia 
Notariatas, daromi ir liudijimai, ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir įvairūs blankai. 
4259 So. Maplewood, CL 4-7450 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUV4 

Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-

I ler. oertlflkatal, maistas, akordeonai. 
2608 W. <9th 8C Chtcago, m. 80621 

TELEF. — WA 5-2787. 

107c — 20% — iO<yr pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir aatotmo-
Mlin pas 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 % West 95th Street 

Chicago, niinots 
Tel. GA 4-8«54 

N A M Ų R E M O N T A S 
PRIETNAMA KAINA 

Taisau ir naujai j rangiu vonias, 
virtuves ir naujas lu'oas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas. Tel. 651-9625 ar 778-0838 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldos ir ki
tus daiktas. Ir B toli miesto leidi' 
mai ir pilna apdrauds. 

TEL. — WA 5-8063 

HEATING CONTRACTOB 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus 

ar perstatau senus visu rasiu namo 
apšildymui pečius, air oonditioning 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. Western Ave. 

Chicago, DL 80609 
Tel. VI 7-S447 

APIE MOTERŲ VAIDMENĮ 

Romoje įvyko moterų teisėm 
ginti komisijos trečioji genera
linė sesija, kurioje nagrinėja
mi moters uždaviniai visuome
nėje ir Bažnyčioje. Komisija 
rengia specialų dokumentą apie 
moters vaidmenį bažnyt iniame 
gyvenime. Šį dokumentą ap
svarstys ir patvir t ins pasaulio 
vyskupų sinodas šių metų spa
lio mėnesį Romoje. Moters tei
sėm ginti komisija buvo įsteig
t a Popiežiaus Pauliaus VI 1973 
metais. Kartu su kitomis mote
rų organizacijomis ši komisija j 
dalyvauja Jungtinių Tau tų Or- Į 
ganizacijos paskelbtų Moters 
metų 1975 parengimo darbuose. 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4063 Archer Ave. 
Chkago, Uh 60632. tel YA 7-5980 

IHIIIIIIinilllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Progra

ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo
nas i. Mrnku.s. Biznio reikalais 
kreiptis į: BaMV Fk>rtsts — gHių 
bei dovanų krautuvę. 502 E- Broad-
way, So. Boston. Mas*. Telefonas 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Dranga*. 
flUHtlIttflIMIIHIIIIIIIIIIIIIilHIHIIIIIIIIim 

ŠEIMA TAUTINĖJE 
BENDRUOMENĖJE 

V. CIZICNAS 

PLB Švietimo Tarybo* leidinys, 
kuriame nagrinėjama šeimos įta
ka vaikui bei jos vaidmuo, užda
vinys ir svarba lietuviškai bend
ruomenei. 

Pabaigoje nurodoma, kaip su
rašyti šeimos kroniką. Leidinys 
95 psl. su kraujo giminystės ir 
svaininės giminystės rodyklėmis. 
Kaina 1.50 dol. Gaunama "Drau
ge". 

G Ė L E S 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokiom* pmtpcnna 

BEVERLY HILLS GELINY6IA 
244S \V. 63rd Street, Chicago, 111. 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pe

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

A BANYS — 447-8806 

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

visų rusiu ETindis 
i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

6 kamb. 
ir Albany. 

buagaknv. Apylinkėje 64-os j 

Skambint 476-0403 

Ir vėl pažvelk 
Gražus pajamų mūras. Atskiri nau

ji sild>mai. Ceotr. oro vėdinimas. Di
deli modernūs butai- Mūro garažas. 
Marąuette Pke. $46.900. 

Legalus 17 metų 3-jų butų gels
vas mūras. Atskiri radiant šildymai. 
Mūro garažas. Platus lotas. Marquet-
te Parke. $48.900. 

5% kamb. mūras. Arti Lietuvių 
p lažo s našIS su nuostoliu atiduoda 
už $17.800. 

7 batų mūras — 2 dideli ir 5 ma
ži butai. Naujas gazu Šildymas. Ahi-
min. langai. Blokas nuo parko. 
$39,900. 

19 batų mūras. Marąuette Parke. 
Virs $17,000 pajamų. Naujas gazu 
Šildymas. Alum. langai. 2 auto mūro 
garažas. $79,990. 

Puikus mūi-u namas. 2 butai, gra
žūs 6 kamb. viršuj ir 3 kamb. sau
sam beismente. Garažas. Arti parko. 
$21,900. 

2 bota, apie 18 metų, mūras. 2 
atskiri šldymai. Alum. langai Gara
žas. Platus lotas. Arti mūsų. $36,000. 

2 botų didelis modernus mūras ir 
gaiažas. Naujas gazo šildymas. Oro 
vėsinimas. Marquette Pke. $32.000. 

6 kamb. Cape Cod. f ž Kedzie. % 
bloko nuo parko. Įrengtas beiszneu-
tas. Platus lota& Mūro garažas 13 
šono. $3*.000. 

1»£ aukšto mūras. Nauja statyba, 
3 butai, didelfe pajamos. Arti vie-
ntsolyno. $32.760. 

VALDIS REAL ESTATE 
7061 S. Washtenaw Av. BE 7-7200 

IMdetts sklypas, 5 kamb. bungaloir. 
63 ir Wbipple. Retas pirkinys. Ne
brangiai. 

2 po 6 kamb. S mieg. Svarus. Ge
ras. Teisinga kaina, Marąuette Pke. 
Pulki proga lietuviui 

4 po S kamb. 40 p. sklypas. Naujas 
šildymas. Marąuette pko. apyL 

5 butai ir 2 biznio patalpos. Gražus 
namas. Marąuette Parko centre. Pa
likimas — reikia skubiai parduot. 

Insurance — Income Taz 
Notary Public 

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

BALHC APARTMENTS 
CONDOMLVITMS 

S t Peterstarg Beach, Fla. 33706 
1 ir 2-jų miegamųjų butai — gra
žūs, 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 

DRAUDIMAI — INSURANCE 
Namo, mastau, sveikatos ir gyvybes 
Namu pirkimas bei pardavimas 

Butų nuomavimas 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenne 
TeL 254-5551 

D Ė M E S I O t 

Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CF.RTTFTKATAI IR ArTOMOBIUAI 

OOSMOS PABCEI^ EXPRE8S 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 

2501 W. «»tb St., Chicago, m. 6062* 
33S3 S. Halsted, Chicago, IU. 60608 

TW. WA &-27S7; 254-3320 
T. Valantfms 

Apsimoka skelbtai dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis.. Gi skelbimų kai
šo* viaiams prieinamos. 
•^iTTmMrmiTsi 

HmiHiumniHiimtimuiiMrmtimtiitMii 

LAIDOJIMO APEIGOS 
Naujai išleistos 

AJLJLK. Kunigą Vienybės 
Laidojimo apeigų kr.yga nurodo 
įvairias sv. MiSias už mirusius. 
Sį vadovą laidojimams kiekvie
na parapi ja gali naudoti, nes ji 
turi visus bažnytinius užtvirti
nimus. 
Kaina 50 centų. (25 centai paito ir 
mokesčių išlaidoms). 

Užsakymus siųsti: 

DKAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, m. 60629 

aiiiiiiuiimiiiiimiuiiiiiiiiiiuiiuiiHiiiua 

iiiiiiiimiiiiiimiiiiiimmiiummmiiiiiHi 
AB REIKIA VIZITINIŲ 

KORTELIŲ? 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
šių atstovams turėti gražiai viziti-
•ei korteles. 

Kreipkitės | "Draugo" spaustuve 
risais panašiais reikalais. Busite pa 
tankinti kiekvieną kartą. 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin 

VYBAI IB MOTEBYS 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos tr paprastos 

Rmdlisl 
BUBI BU IT w v 
PaidavsBsa Ir 

M I G L I N A S TV 
2S46W. 80 th8 t — TeL 77*1486 

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

Apdraustas perkraustyiuss* 
{vairia a ts tumu 

823 WEST S4tb PLACE 
TeL Ffconfler 6-1482 

Dental Technician 
EXPERIENCED IN CARVTNG 

CALL 427-3477 
After 10 A. M. 

A U T O BODY M A N 
EXPERIENCED 

Union Shop. 
Full company benefits 

LADEN00RF MOTORS 
77 West Band Boad 

Bes Plaines. 111. 60016 
TEL, — 827-S111 

A&k for Mr. Dayton 

SNEET METAL MECHAMC 
Manufacturer of precision mecha-
nical weighing scales needs ex-
per'd layout & set-up man. Shop 
type of produetion. 

Cbntact Paul Mayward 
I B I N E S S C A L E 

2714 W. 21st TeL — 376-9100 

S E T - U P MAN TRAINEE 
Mušt be m<-chanically inelined, have 
knowledg,e of machinery plūs set up 
and opeiate machinery. Good wages 
pins benefits, i'ree life insurance and 
major medical. Apply in person. 
A. F . DORMEYER MFG. CO. 

1660 West Irvtag Park. Chicago 
TEL. — 52S-95O0 

A C Y T E L E N E 
W E L D E R 
EXPERBENCED ONLY 

Sėme pipe-weldmg experience 
helpfuL 

CONTACT MR. HUMBERT 

CAPIT0L MANUFACTURMG 
COMPANY 

3801 W 44th Street 
F O R E M A N 
PUNCH PRE88 AJSD 

8HEET MBTTAL FOREMAN 
Exp. with short run >»b shop t>-p»" 
produetion. — Salary com.mensuratė*r 
witb exp. and leadership ability. 

Contact PAUL MATN'ARD 
TRUSER SCALE MFG. 

2714 W. 21st St. Chica«o 
376-9100 

EXPERIENCED TOOL 
AND D I E MAKER 

To build new diee, jigs & fbrtarea. 
Manutacttirers of precision mecba-
nical weighing- Bcales. 

Need exper. tool and die mafcirar.' 
Exper. in repalrs and new diėa FuH 
co. benefita 

Contact PACL MAYNARD 

T R I N E R S C A L E 
2714 W. 21st S t — 876-8100 

SERVICEMEN VVAMTED 
heating and air conditionisg eer-
viee. Pays 5 pct. more than other 
companies. Mušt have car or truck. 

CALL — 721-2770 

METAL CABLNET GRINDERS 
Experienced. Full time job. 

Good pay and benefits. 
STMPLEX SYSTEM CONTROL 

12«5 S. Campbell Ave. — 421-7700 
Ask for John Palmer 

MACHIrtERY MAINTCE 
M E C H A N I C S 

Apply 
4525 M. Lincoln Ave. 

HELP WANTED — MOTHIYS 

RELP WA>TED — MOTERYS 

L P N'S 
"By Educatten Only" 

2nd Shift and 3rd Shift Renei 
Apply In Person 9 AJVL to 3 PM. 

Monday Thru Friday 
PARK HOUSE NLRSING HOME 

2S20 So. Lawndale, Chicaco 

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

Appjy in person Mon. thru Fri. 
9 to 3 p.m. 

EMPIRE INSERANCE AGENCT 
S202 W. 59th Street, Chicago 

tuos Mauerius, 
ris skelbiasi "Drauje" . 

ko-

Experienc»d 
FITTERS 

Full or part time for sales fL work 
Apply in person or call after 12. 

Wm. A. Lewis 
Hillside Shopping Center 

HUIsMe, Illinois 
Chicago — CO 1-2*22 
Sutrarban — 449-9800 

1390 Wh»ton Ptaza 
Melrose Park. Ilfrnote 
Chicago — 2S1-3S99 

Soburban — 891-1130 

TW0 W0MEN NEEDED 
Cook needed. Housekeeper Į Į s s l 
for S t Walter Rectory. 11722 S* 
Oakley. 

Coirtaet EATRER BROW^ 
9 A. M. to 12 P. M. 

7 7 0 - 1 5 1 5 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brockion, Mass. 

BALFO Ko SK. PIKNIKAS 

paroda sut raukė nemažą skaičių 
pringfieldo ir apylinkių lietu

vių, parodėlės lankytojų kny
goje prisirašė apie 250 lietuvių, 

j o bendrai, rengėjų apskaiėiavi-
Į mu. ši festiva'j aplankė per 17. 
i 000 lankytojų. 
! Didelis šią parodą aplankiu-
i sių lietuvių skaičius, sudaręs 

•u nuoširdumu atl ikta daug 
labdaros, šalpos darbų Rockfor-
de. Karo metu 'ietuvia; įsteigė 
lietuviams gelbėti Bendrą šal
pos fondą. Siuntė pagalbą mais
to, drabužių ir vaistų. Rockfor-! P r o ^ rengėja: 
de įsikūręs 85 skyrius veikia jau j ž ^ V K 

per 30 metų. Skyrius pinigų, ne
laiko ižde, kas metai pas 'unčia 
dolerių šimtines į centrą. Balfo 
kūrėjai jau baigia išnykti iš gy-

adresyną, kelia kad 
i ir kuklias viltis, kad Springfield 
lietuvybė dar nemirė. Tikimasi, 
kad ši kolonija ateityje įsijungė 
į didžiąją Lietuvių Bendruome-

vųjų tai-po. bet atėjo naujos jė-1 nės šeimą, kaip aktyvi i r gyva 
gos, kurie pasiryžo palaikyti t ą p o s apylinke, 
labdaros fondą gyvą. J ie rengia 
pikniką rugpiūčio 4 d. Lietuvių 
klubo parke, šeimininkės paga
mins jįvairių valgių, vyrai ap
rūpins svečius gėrimais, A. Ka-

J. A. 

pačinskas pateiks lietuviškų dai
nų ir muzikos. 
Lietuvių parke geriausias van

duo visame mieste. Žmonės net 
vežasi jį namo. Balfo 85 skyr . 
kviečia visus tautiečius a tvykt i 
pasimatyti su draugais, links
mai laiką praleisti ir paremt i tą 
didelį šaipos reikalą. Juozas 

Springfield, 111. 
SPRLNGFIELDO LIETUVIAI 

DAR GYVI 

Lietuviškas gyvenimas Spring-
fielde, uždarius lietuvių para 
pijos St. Vincent de Paul baž
nyčią, lyg ir mirė. J a u du me
tai, kai iš čia nieko nebesigir
dėjo, nors lietuvių čia aps tu . 
Dar tik prieš keliolika metų į 
Lietuvių Demokratų klubo ren
giamus piknikus suvažiuodavo 
po porą tūkstančių lietuvių, š ian 
dien čia nebeliko ne t ik lietuviš
kos parapijos, bet išnyko ir klu
bai, ir organizacijos. Tik sen
timentas savo kilmei neišblėso. 
Kaip jau buvo rašyta , liepos 5, 

Hot Springs, Ark. 
ATŠVENTĖ 80 M. SUKAKTĮ 

Jonas šlegaitis, 628 Prospect. 
Hot Springs, Ark., šiomis die
nomis a tšventė savo amžiaus 80 
metų ir 65 metų, kai gyvena A-
merikoje jubiliejų. 

Jonas šlegait is gimė 1894 m. 
birželio 24 d. Jurbarke, Lietu
voje. Būdamas 15 metų atvyko 
Amerikon į Chicagą, pas savo 
tėvus, kur ie buvo atvykę anks
čiau, o j is , globojamas savo dė
dės, paskutinius 3 me tus gy
veno Ukrainoje ir lankė mokyk
lą. Chicagoje tęsė mokslą, pub-
lic mokyklose ir, be to , įsigijo 
šoferio specialybę. Gyvendamas 
Chicagoje su dideliu pasišventi
mu dalyvavo choruose, vaidini
muose, priklausė vyčiams ir ka
talikų federacijai. 

I-mo pasaulinio karo metu bu
vo mobilizuotas ir pateko į in
žinerijos dalinį. Po apmokymo 
buvo išsiųstas j Prancūziją, į 
frontą pr ieš vokiečius. 

Grįžus iš kariuomenės teko 
verstis įvairiais amatais. Buvo 
draudimo agentu, automobilių 
pardavėju, ta rnavo kit iems ir 

K MOLINU' zMONIV ESTI f DP.AUGAS, antradienis, 1974 m. liepos mėn. 23 d. 

Chicagos Mokslo ir pr-amonės muziejuje ir šiandien tebėra pats popu
liariausias eksponatas, tai vokiečių povandeninis laivas Cerman U-505, 
kuris buvo paimtas 1944 m. birželio 4 d. prie Afrikos krantų, čia ant 
laivo matyti atsargos adm. Daniel Gallery. 

ūkišku maistu. Pirkęs mažą fa r- i katalikų Bažnyčios ;,aramą, vyk 
mą, įsigijęs karvutę, kelias ož-! dant k raš to ekonominį ir sočia 
kas, auginęs daržoves ir gėles. 
Besimaitindamas šviežiu pienu, 
nepasterizuotu, kurio suvarto
davęs po 6 kvortas per dieną ir 
valgydamas šviežias daržoves ir 
maistą natūraliu būdu pagamin
tą, įveikęs ligą be jokių dakta
rų pagelbos. Pamatęs, kad svei
kas maistas veikia geriau, kaip 
vaistai, dar daugiau pradėjęs 
gilintis į medicinišką literatūrą. 
Jos pas jį pr ikrauta bent kelios 
lentynos. 

Yra gyvenęs įvairiose JAV 
valstijose, be t suradęs, kad Ar-
kansas, ypatingai Hot Springs, 
kur gyvena j au 15 metų, y ra 
geriausia ir sveikiausia gyventi 
vieta, čia sveikas klimatas, gry
nas oras, pigus pragyvenimas, 
čia niekada nepersekioja uodai, 

linį gyvenimą ir plečiant švieti
mą. Krikščioniškosios vertybės 
stiprina peruviečių tautą ir pa
deda jai tęsti pradėtąjį darbą 
krašto gerovei. 

Kartą per metus iš visos Paua 
, teritorijos susirenka gentys j Ma-
! unthageno miesčiuką švęsti sing-
sing šventės. Sing-sing prasideda 
paskutinj rugpiūčio šeštadienį, ta-

• čiau kandepo, čibo, chevo, lajapa-
l go ir- dar dešimčių didelių ir mažų 
! genčių žmonės savo namus palieka 
[ jau prieš savaitę. Jie keliauja per 
: kalnus, upes ir neįžengiamomis 
| džiunglėmis apaugusias pelkes. 
; Dieną kelionė, naktį poilsis prie 
! laužo. Kai keleiviai užmiega, ke-
i liuose pasirodo moliniai žmonės. 

Moliniai žmonės — asaro gentis 
I — gyvena vakariniame Asaro upės 
| krante. Savo kaimuose jie papras-
| čiausi žmonės. Tačiau svetimiems 
jie tepasirodo su didžiulėmis moliū
go formos pilko molio kaukėmis. 

Asaro žmonės vaikšto mažutė
liais žingsniais, vilkdami kojas že
me, rodos, kad jie ne eina, o šliau
žia, tolydžio apmirdami ir baikš
čiai apsidairydami. Niekas niekada 
nėra girėjęs jų balso: svetimų aki
vaizdoje šie žmonės tarpusavyje 
aiškinasi tiktai ženklais. Niekas 
nežino, kodėl jie dėvi kaukes ir 
taip keistai vaikšto. Vieni mano. 
kad t asar žmonių išvaizda ir jude
siai apgauna pilkąsias dvasias. Ki
ti teigia, kad. garbindami žemės 
dvasią, gyvenančią Asaro upės pa
krantėse, jie žemės kauke nusipel
ną galingosios dvasios globos sve
timose vietose, tarp svetimų žmo
nių. 

Tačiau visa tai tik spėjimai, nes 
patys moliniai žmonės apie save 
nieko niekam nepasakoja. Niekas 
netgi nėra girdėjęs jų balso. jm 

— JAV 100,000 gyventojų tenka 
156 med. daktarų. 

6, 7 dienomis St. John Vianney j t u r ė j 0 n u o s a v ą biznį. į p ra tę s ' č i a nešima išo po kojomis jokie 
rūkyti t a rnaudamas kariuome
nėje, to įpročio negalėjo atsisa
kyti, t a s nelemtas rūkymas, taip 
baisiai suardęs sveikatą, kad tu-

parapija surengė Tautybių fes
tivalį. 

Kas lankėsi šiame Tautybių 
festivalyje, negalėjo nepastebė
ti, kad lietuvių paroda savo eks-1 rėjęs viską mesti į šalį i r sku-
ponatų įvairumu buvo pagrindi- i biai ieškoti pagalbos. Visada 
nė kultūrinė viso festivalio at- j mėgęs skai tyt i medicinišką lite-
rakcija. Pirmos festivalio dienos j ratūrą, pr ispaustas sunkios li-
proga. gražiai Springfield'o "Illi- j gos, a t ominė skaitytą panašų 
nois State Journal" dienraščio i atvejį, k a d pagijimas y r a gali-
aprašyta ir pagarsinta lietuvi.; j mas, gydant is pienu ir natūraliu 

FRANCCZIJOS 
PREZIDENTAS 

(Atkelta iš 3 psl.) 

parlamentinės kalbos buvusios ge
riausios auklėjimo pamokos. 

Paprastas darbininkas 
Valery iš karo grįžo laimėjęs 

Militaire and JAV-ių Bronzos me
dalius. Savo paprastumu, links
mumu ir nuoširdumu visiems pri
einamas .Tokia ir jo žmona. Vos 
trk išrinkus jos vyrą prezidentu, 
ji spaudos atstovams pasakė, kad 
ji ir toliau nenustos dirbti mote
rų labdaringose organizacijose ir 
kad šeimos, patekusios į bet ko
kius sunkumus, drąsiai ir atvirai 
jai ir toliau rašytų laiškus į Elysee 
rūmus. 

Ne labai norėdami juodu su 
šeima persikraustė į Elysee butą. 
Prie Poropidou tuos rūmus aptar
navo 464 tarnautojai. Juodu tar-

Situo atžvilgiu jis tikrai yra vi
sų prancūzų prezidentas. 

I ministerių kabinetą jis pate
ko 1946 m., būdamas tik 33 m. 
amžiaus, bet gaullistu netapo. 
Dėlto gen. de Gaullė juo nepa
sitikėjo, bet labai vertino jo ta
lentą ir be jo apseki negalėjo. Už 
dvejų metų Valery jau buvo fi-

A. f A. 
KAZIMIERĄ KATELĘ 

IR ŠEIMĄ, 
jo motinai mirus, nuoširdžiai užjaučia 

Illinois Universiteto 
Odontologijos Mokyklos Bendradarbiai 

šliužai, pasakojo ir aprodė savo 
žemės plotą, kur augina įvairias 
daržoves, vaismedžius, gėles i r 
turi net 2 avilius bičių. 

Reikia pastebėti, kad Jonas 
Šlegaitis ir j o žmona Marija y-
ra nuoširdūs lietuviai. Aktyviai 
dalyvauja lietuvių bendruome-! 
nės veikloje, prenumeruoja i r ! 
skaito lietuvišką spaudą: Drau-! 
gą. Laivą, Lietuvių Dienas ir kt. I 

Pe t ras Smaižys' 

A. t A. 
A. t A. Broniui Urbanavičiui mirus, 

reiškiame nuoširdžia užuojautą h žmonai ANTANI
NAI ir sūnui ALEKSUI URBAI ir drauge liūdime. 

Union Pier Namu Savininku 
Draugijos Nariai 

POPIEŽIUS PRIĖMĖ PERU i 
AMBASADORIŲ 

"Būdama tautų motina ir mo
kytoja, katalikų Bažnyčia jau
čia pareigą visada palaikyti gy
vą visuotinės žmonių pažangos 
idealą". Tai pažymėjo Popiežius 
Paulius VI audiencijoje, priim-

Mielam Prieteliui 

A. t A. Inž. ZIGMUI KAULAKIUI 
staigiai mirus, jo sūnų ZIGMJį SU ŠEIMA ir kitus gi
mines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jadvyga Tubelienė, Edgaras Žukauskas 
Marija Šimkienė, Keistutis ir Gunda Kodačiai 

nansų ministeris. Prancūzijos eko- j damas naujojo Peru ambasado-
nominis ir finansinis pastovumas, 
pradedant 1964 m., yra dabarti
nio prezidento sumanumo, ini
ciatyvos ir patvarumo vaisius. 

Nors prezidentas nemėgsta gai
šinti laiko, klausydamas kitų pa
tarimų, bet dabar jis turės, kaip 
pats prisipažino, kai kada rimtai 
pasikalbėti su opozicijos vadu 
Mitterandu, nes negalima igno
ruoti milžiniškos darbo unijų įta
kos ir jėgos valstybiniame gyveni
me. 

Tie, kurie yra dirbę su Valery, 
nų skaičių sumažino iki 300. Pre-1 sako, kad jo sprendimai ekonomi-
zidentas Ksitarė, kad jam daug 
maloniau būtų gyventi Elysee 
parke karavane, negu, kaip kartą 
buvęs prez. Poincarė pasakė, Ely
see "auksiniame kalėjime". 

įsitikinimai 

Prezidento šeima yra praktikuo
ją katalikai ir du sūnūs bei dvi 
dukros taip pat auklėjami kata
likų mokyklose. Tačiau jis yra la
biau liberalas. Pvz. abortų klausi
mu jis viešai propaguoja, kad rei
kia palikti šituo reikalu laisvę 
daktarams ir pačioms motinoms. 

Politiškai prezidentas niekuo
met nepripažino jokių partijų, nei 
jų skelbiamų idealų. Ir į rinkimus 
jis išėjo kaip nepriklausomas res
publikonas. 

niais klausimais yra toki, kaip 
klinikos medicinos daktaro: jis 
pasirenka tokią programą, kuri 
tikrai ligoniui padės. Tas praktiš
kumas, bet ne Napoleono nosis, 
gal ir padės jam tapti tuo, ką jo 
motina :pra.našavo. 

riaus prie Apaštalų Sosto Jase 
Luis de Cossio skiriamuosius 
raštus. Paulius VI šia proga 
priminė ryžtingas peruviečių 
tautos pastangas, keliant kraš
to socialinę ir kultūrinę pažan
gą. Tų pastangų tikslas — tei
singiau paskirstyti visų gyven
tojų tarpe ūkines gėrybes, ku
riomis Peru kraštas yra taip 
turtingas, ir atnaujinti bei pa
tobulinti k raš to ekonominę bei 
socialinę struktūrą, šiame dar
be gali daug padėti katalikų 
Bažnyčia, nes jos misija yra 
puoselėti individualinę ir socia
linę žmonių sąmonę bei ugdyti 
kilniąsias žmogaus asmens ypa
tybes. 

Naujasis Peru ambasadorius 
prie Apaštalų Sosto, pasveiki
nęs Popiežių savo vyriausybės 
ir tautos vardu, didžiai įvertino 

A. f A. 
ALBINUI BINDOKUI 

Lietuvoje mirus, jo dukrai ALBINAI ir žentai ALFON
SUI PILIPAVIČIAMS reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Florida, Juno Beach šauliu Būrys 

A. t A. LIUDUI RAGEVIČIUI mirus, 
liūdesio prislėgtus ŽM0N& tėvus JULIJĄ ir JUOZĄ, 
seseris BIRUTĘ ir DANUTĘ bei tetą ONUTĘ su šeimo
mis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Povilas Stelmokas ir šeima 
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1 ŠVENTOS MIŠIOS [ 
LIETUVIŠKAI j 

Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos Į 
vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek- 5 
•ienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias 

Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jfifl 
šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Ifl-

3 šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis. 
1 Taip pat rasite rinkini dažniausiai giedami) šv. Mišių 
3 metu giesmių. 
= Užsisakyki t šį naują sv. Mišių vadovą lietuvių kalba. 
r Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25% 
= nuolaida, perkant daugiau kaip 50. 
I Rašykite: 

1 DRAUGAS 
1 4545 W, 63rd Street 

Chicago, III. 60628 
^IIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIlfMUlUlUUIUlIUlIUiUUiUtlUlIUIIUlUIlllllllllllllllllllllllllll 

Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui 

A. t A. Kazimierui Baltramonui mirus, 
jo žmonai p. JANINAI, dukterims ALDONAI JAKU
BAUSKIENEI. IB.ENAI STANIULAINEI su šeimomis, 
sūnums VYTAUTUI su šeima ir ČESLOVUI Australijo
je mano gili ir nuoširdi užuojauta. 

Marija Ročkuviene 

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

i 

Gyveno 3910 West 84ih Street, Chicago, 
Mirė liepos 20 d , 1974 nL, 6:00 vr.J. vak.. 
Gimė Chicago, Dlinois. 

Illinois. 
sulaukęs 60 m. amž. 

Pasiliko dideliame nuliūdime įnoi. i Arine, po tėvais Makows-
ky, du sūnūs: Edward Jr., marti Arlen 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 pašarvotas Lack (Lackavvicz) kopi.. 2424 West 69 
St. Laidotuvės įvyks treč.. liepos 23 d. iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas i švė. Mergelės Marijos Gimimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę lieka: 2mona, sūnūs, marčios ir visi kiti gimines. 
Platesnėm informacijom skambinkite YArds 7-19H. 

Laidotuvių . Direktoriai 

*MNS 
6845 SOUTH WESTEBN AVENLE 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-OONDinONED KOPLYČIOS 

M A Š I N O M S 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 ū D i r e k t o r i a i 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Callfornnia A venų e 
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 IR Š O N U S — 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7 f st St. —Telef. GtRovehilI 6-2345-4 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnha!i 3-2108-09 

AKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Liettrvtc Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. 
3307 S. LITUANICA AVE. 

PHILLIPS 
TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 2Srd PLACE TeL VTrgnia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpnblic 7-1213 
11023 Sootbwest Hlghw*^ Palo* Hllls, ŪL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 & CAUFORNIA AVE. TeL LAfayette 8*307* 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 & LITCANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-39 

1448 S. tOtfc 
VASAITIS - BUTKUS 

AVE, CICERO, DLLt Tel: OLyapie 2-1008 



o 
DRAUGAS, antradienis, 1974 m. liepos mėn. 23 d. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

GUBERNATORIUS APIE 
PAVERGTAS TAUTAS 

X Kun. Jonas Petrauskas, Illinois gubernatorius Walker 
MIC. buvęs Marianapolio mo- paskelbė proklamaciją, kurioje 
kyklos direktorius, dabar ruo- : primena, kad įvairių tautų atei
siąs šios mokyklos istoriją, tre- j viai padarė Illinois gyvenimą į-
jetą savaičių pavadavo Milwau-1 domesnį, platesnį, praturtino 
kee Šv. Gabrieliaus par. klebo- j kultūrinėmis vertybėmis. Atei
ną kun. Juozą Augūną, o grįž- į vių talentai daug prisidėjo prie 
damas buvo porai dienų susto- į pažangos įvairiose srityse. Dau-
jęs aplankyti Chicagos tėvų ma- Į gelis iš tų ateivių turi ryšius su 
rijonų ir savo giminių. Liepos j kraštais, iš kurių kilę ir kur 
22 d. išvyko atgal į Thompson, į gyventojams yra uždrausta ap-
Conn., kur nuolat gyvena. j sisprendimo teise. Ryšium su 

x Dr. Kazys Bobelis, Ameri- tuo gubernatorius irgi liepos 
kos Lietuvių Tarybos pirminin- j 15-21 d. paskelbė Pavergtų tau-
kas. prisiuntė "Draugo" redak
cijai sveikinimus iš Taipei, Tau
tinės Kinijos valstybės, kur jis 
dalyvavo antikomunistų lygos 
suvažiavime. Jis džiaugiasi, kad 
viskas labai gerai vyksta ir 
kad turi progą pakalbėti pa
vergtos Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kraštų laisvės reikalais, 

x Marija Knystautienė, gyv. 
Danbury, Conn., vieši Chicago-
je. apsistojusi Lingių šeimoj. 
Draugių lydima apsilankė 

tų savaitę. 

KRIS DAUG METEORŲ 
Meteorų gausus kritimas bus 

matomas pietryčių danguje nuo 
liepos 26 iki liepos 31 d. Taip 
informuoja Chicagos Adler pla
netariumo astronomas J. See-
vers. 

BALETAS ( B A S I PARKE 

Iš mergaičių stovy i \ iO.3 yJ o,kl Nuotr. A 3ulb:nsko 

I Š A R T I I R TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Alfonsas Dainius su 
šeima persikėlė iš Providence, 
Rhode Island, į Dalias, Pennsyl-
vania. Dr. A. Dainius gavo 
valstybinį darbą kaip District 
Medical Director in Public 
Health ir taip pat planuoja 
verstis privačia medicinos ir chi-

į Prancūziją ir Vokietiją. Atli- išleido Grigorijaus 
kusi kelionę, pagaliau ji pasiekė 
Miami Beach, kur viešėjo 3 sa
vaites pas savo motiną Jadvy
gą Tūbelienę. 

— Dvi vienuolės pranciškonės 
| Luką ir Proxida, Karolio Ver-
talkos seserys, atvykusios iš 

Chicagos Grant parke trečia-1 rurgijos praktika. 
"Drauge" kur įsigijo naujausių į dienių, penktadienių, šeštadie- j D r - A. Dainiaus adresas yra: 
leidinių. 

x "Cicero Life" paskelbė, 
kad Dennis Gribauskas yra Ci
cero komiteto K. Oksui išrinkti I Leo Ahonen ir Soih Arvola at 
j sanitarinio distrikto patikėti- i liks baletą, 
nius direktorius. Rinkimai bus 

mų u- sekmadienių vakarais. Hillcrest Drive. Xew Goss 
vyksta koncertai. Uepos 27 i r i^anor , R. D. Nr. 1, Box 85-B. 
28 d. 7 vai. v. koncerto metu' Dalias Pennsylvania. 18612. Te

lefonas — (717) 675-4589. 
— A a. inž. Zigmas Kaulakis 

Demenoko 

PASITIKOME DAR VIENĄ 
LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ 

New Yorke, senoje lietuvių 
kolonijoje, Brooklyne. Apreiški
mo lietuvių parapijos bažnyčio
je, birželio 30 d. įvyko Birutės 
Liucijos Barauskaitės ir Fau-
liaus Virgilijaus Bagdžiūno su
tuoktuvės. Jų moterystės ry
šius palaimino šv. Mišių metu 

vilt], kad jaunieji, kaip kad ir 
iki šiol, liks lietuviškoje aplin
koje ir įsijungs į platų lietuviš
kos veiklos lauką. 

Jaunuosius daugelis sveikino 
raštu. Šiltais linkėjimais jau
nuosius į gyvenimą palydėjo 
New Yorko tautinių šokių gru-

Bagdžiūnų šeimos artimas bi- \ pės vardu grupės vadovė Jad-
čiulis kun. Jon*^ Pakalniškis, j vyga Matulaitienė. Buvo pluoš-
asistuojant tos parapijos kle-jtas sveikinimų iš okup. Lietu-
bonui kun. Pranui Raugalui., vos. Amerikoje gyveną, bet ne-
Jungtuvių metu jauniesiems bu- į galėję į vestuves atvykti, svei-
vo perskaitytas ir įteiktas po- kinimus atsiuntė Vygantai ir 
piežiaus palaiminimas, kurį iš- Kudžmos. 
rūpino kun. J. Pakalniškis. Vaišių metu buvo supažindin-

Jaunąją Birutę prie altoriaus ti svečiai, atvykę iš kitų mies-
palydėjo tėvelis Kazimieras Ba- tų, būtent: iš Chicagos Liepai, 
rauskas ir graži pamergių ir 
pabrolių palyda: pirmoji pa
mergė Rita Sabalytė, jaunosios 
sesutės dukrelė ir pirmas pa-
brolis Giedrius Bagdžiūnas — 
jaunojo brolis; pamergės — 
Danutė Vaškelytė, Dalė Bag-
džiūnaitė. Ligi ja Erčiūtė, Ra
mutė Vounasis ir Birutė Vens-

knygą "Diplomuotos šarkos". 
— Ariadna Rezničenko, Vil

niaus filharmonijos salių direk-jlovaitė; pabroliai —Petras Vai-
torė, paskelbta žymiausia okup. i nius, Rimas Šileikis, Tomas 
Lietuvos "kultūros darbuotoja". Bagdas, Dimitrijus Vounasis ir 
M. Šumausko ir S. Naujalio į-:Kazys Beleckis. 

Wisc~onsinor turė jo"vien^cTmėn^!^^ j a i " * ? * * "S0™*1*! ^ • « * * * Jungtuvių metu 
sio atostogas Karolio ir Danu- ! a e S Uet*vos nusipelnusios kul-1 nuotaikingai skambėjo sol. St*. 

darbuotojos" sio Citvaro giesmės. Sekmadie-tės Vertalkų šeimoje. Aplankiu
sios savo gimines, grįžo prie sa
vo kasdienių pareigų. 

KANADOJE 

nio popietė buvo ypač karšta ir 
slopinanti. Tačiau į jungtuvių 

lapkričio 5 d. Dennis yra Šv. 
Antano taupymo ir skolinimo 
b-vės vedėjo J. Gribausko sū
nus. 

x Stasys Barzdukas, Cleve-
land. Ohio, PLB valdybos gar
bės pirmininkas, "Pasaulio Lie
tuvio" redaktorius, dalyvaus 
LFB poilsio ir studijų savaitėje 
ir skaitys diskusinę paskaitą te
ma: "Žvilgsnis į lietuviškus is
torinius stebuklus ir ribojančias 
galimybes". Jo sveikata page
rėjusi; jis rašo "Ačiū Dievui, 
sveikata, nors ir ribotai, man 
krutėti leidžia". 

x Gailė Mariūnaitė Akade
minės Sk auti jos jubiliejinėje 
stovykloje praves pašnekesį ir 
diskusijas apie šeštadienines 
mokyklas Amerikoje. Diskusi
jose referentais bus keli jaunie
ji šeštadieninių mokyklų moky
tojau 

x F11. Vytenis Statkus jau 
baigia ruošti akademikams skau 
tams ideologijos ir praktikos 
leidinį. Jubiliejinėje ASS sto
vykloje jis pateiks Akademines 
skautijos 50 metų apžvalgą. 

X" Ankn savo dienraščiui stip
rinti prisiuntė: po 3 doL — Z. 
Girdvainis, Rūta Vinskas; 2 
doL — J. Povilaitienė; po 1 dol. 
— P. Latauskas, AL Petraitis. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

X Kun. Juozapas i. Svirskas, 
Heverhill, Ma., atnaujino pre
numeratą ir prisiuntė didesnę 
auką Labai ačiū. 

X Lietuvių Fondas. Nauji LF nariai 
su $100 įnašais: Ernesto Čiurlio atm. 
įn., įrašė ir aukojo sūnus Kęstutis 
Čiurlys, Flushing, N. Y. John Doba, E. 
Hampton, N. J., Antanas ir Terese Ve-
degiai, Cleveland, OH. LF adresas: 
2422 W. Marquetu- Rd-, Chkago, BL. 
60629, tel. 925-6897. (pr.) 

X Reikalingas ūkio prižiūrė
tojas — vyras ar moteris — 
Wisconsin valstybėje, netoli 
nuo Chicagos. Geras atlygini
mas ir pragyvenimas. Galėtų 
būti pensininkas ar pensininkų 
šeima. Kreiptis tel.: LU 2-1666. 

(pr.) 
x Mokytoju ir jaunimo stu

dija savaitėn Dainavoje, auto
busas išvyka rugp. 11 d., sek
madienį, 9 vai. ryto nuo Jauni
mo Centro. Registruotis telef. 
925-4076. (pr.) 

VETERANŲ PARADAS 

Pasibaigus Illinois Amerikos 
legiono suvažiavimui Chicagoje 
sekmadienį įvyko didelis vete
ranų paradas. 

APDRAUDOS 

tomobilis neteko pusiausvyros 
ir atsimušė j stulpą. Žuvo a, a. 
Rimantas Paulauskas, 20 m., iš 
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sirdies smūgio. Velionis negala-i, ,.,. -T • i-

» . , . . ? «/V~ tomobiliu iš vasarvietes pne 
ORGANIZACIJOS 8LMTMETB h » ^rdirm jau seniau. Pasarvo-j ^ ^ neiaimė - au-

i tas vanorsdel koplvcioje. 7<0' 
Lenkų R. Katalikų unija ; N w 1 1 9 s t km ^ j j ^ . 

Amerikoje, apdrąudos organiza- ^ ^ a t k a l b ė j 0 rožančių Uepos 
cija. šiemet švenčia šimto metų 2 0 d k i ^ # b u v o a t s i s v e į . 
sukaktį Ji buvo įsteigta- 1873 k i n i m a s . palydėtas solistės A * , j Burlingtono. - Liepos 11 d 
m. šimtmečio sukaktis švenčia- t a n i n o s D a m b r a u s k a i t ė s g iedo>P r 0 § U S . "«ha iun ia in įtaisui 
ma ištisus metus ir bus baigta j i r n u ^i atsisveikinimo kalto- i ^ v o užmuštas a. a. Jonas Jus-j 
šiemet nigs. 15 d. Mišicmis m i s P S r a - d f a l į 2 2 liepos kūnas '• Į e W Č T » ??£*"** g ^ ? ! 
fevč. Trejybės bažnyčioje Chi- b u v 0 p a l y d ėtas" į kapines. Velio-j hetU™' , T h e G l o b e į ™fA

 h.e" j 
^goje. 1 ^ p ^ o s ū n ų Ltvbminką P°\ 1 2 * **• P r a n e s e ' k a d J1S i 

„. : T, . . . _ _ ~7 rastas negyvas pne savo garą- I 
VT'SKEVDO LAIVAS Zigmą Kaulakj su žmona Regi- . , . t,J zp -, *,An 
nvam*icwv i^^i>«.^ e —» * * zo. kuname dirbo. Gyveno 147 ; na ir vaikais, taip pat pusbroli , - , , , . 

Susidūręs su barža Calumet ^ ą K a u l a k j ^ ž m o n a m o k v t o . ; Beresford Ave. 
upėje netoli Caiumet greitkelio -,a 0 n a Kaulakiene ~ Liudas u- Valo Stankevi- Į 
šeštadieni nuskendo 25 pėdų j * * • lietuviškos radijos progra-! 
laivas AT Lašt. Žmonių nepavy-' ~ ^ ^ Angeles, Calif., prieš- : mos vedėjai Montrealyje. tr im j 
ko išgelbėti. Upės gilumas toj vestuvinis pobūvis "Bridal sho-; savaitėm išskrido atostogų į 
vietoj apie 20 pėdų. Spėjama, w e r " b u v o suruoštas Daliaa Gur-; Meksiką, kur jų vyr. duktė va-
kad bus žuvęs tik vienas laivo č i n a i t e i u e P ° s 7 d- Gedgaudų saros metu studijuoja ispanų 

tūros švietimo 
| vardas. 

— Vladimiras čiosocas, Pa
baltijo geležinkelio Vilniaus iškilmes bažnyčion susirinko ke-
apygardos darbininkų aprūpini- j lėtas šimtų žmonių drauge pa-
mo skyriaus viršininko padėję- simelsti su jaunaisiais ir pasi
jas kadrų reikalams, apdovano-: tikti dar vieną jauną gražią lie
tas sovietinės Lietuvos aukš. tuvišką šeimą, 
tarybos prezidiumo garbės raš-į Jaunųjų tėveliai Ons ir Ka
tu. Tuo būdu buvo įvertinti jo zimieras Barauskai ir Birutė ir 
nuopelnai Lietuvos rusinimo ' Antanas Bagdžiūnai vakare su-
darbe. i ruošė puošniame RegencyHouse 

vairuotojas. 
SUKALĖ VTNT Į $IRD{ 

rankas Darryl W. Simms, 25 Į 3 * " d u k t ė Viktorijos (Seleny-
m., ir sukalė į jo širdį vinį, pa-l t ė s> i r I S n o Gurčinų. Vytautas 

ITALIJOJE 
— Lietuvių Kunigu sąjunga, 

namuose Venice mieste. Vytau- kalbą. 
to Gedgaudo ir Dalios Gurčinai-

jtės vestuvės įvyks rugpiūčio 24 
PoUcija ieško žiauraus žmog- d - W moterystė bus palaiminta 

žudžio, kuris surišo už nugaros ^v- ^ a f i ^ e r o
T . , t > f ^ n . v ^°^ >

 D a u a kuriai šiuo metu pirmininkauja 
kun. Viktoras Rimšelis, MIC, 
Šv. Kazimiero iietuvių kolegijo
je liepos 9 d. pagerbė buvusį 
Vatikano valtybės sekretoriato 
Pabaltijo reikalams vedėją, o 
dabar paskirtą arkivyskupu ir 
nuncijum į Xicaragua ir Hon
dūrą arkiv. Gabrielių Montalvo. 
Arkiv. G. Montalvo pagerbime, 
dalyvavo kard. Antonio Samo-

sūnus Elenos ir 
me bute 3117 W. Warren Blvd.,. Gedgaudų, 
likdamas lavoną negyvenama-! - r r : Česlovo 

Chicagoje. 
pilną vonią. 

įmestą J vandens 

A. VOKETAITIS VERDI 
"REQITEM" 

Sol. Arnoldas Voketaitis bu
vo vienas iš keturių solistų Ver
di "Requiem" šeštadienį ir sek
madienį Grant Parke. Chicago
je. Dalyvavo taip pat 200 asme
nų choras su simfoniniu orkes
tru. Dirigavo iš New Yorko at
vykęs dirigentas Chr. Keene. 
Chicagos didieji laikraščiai aukš 
tai vertino šį koncertą, šiltai 
atsiliepdami ir apie solistus. 
Chore tarp kitų yra ir lietuviš
ka pavardė — Jacąueline Nor
kus. 

— Marelė Tfibelytė - Kulma-
nienė iš Japonijos drauge su sa
vo vyru vyko į Persiją, vėliau 

KONCERTAS MARQUETTE 
PARKE 

Chicagos parkuose šią vasarą 
vyks dainų ir muzikos koncer
tai. Marquette parke toks kon
certas bus rugp. 14 d. 7:30 v. 
v., 6700 So. Kedzie. 

MERAS DALEY 
NEBEKANDIDATUOS 

Vienas iš vadovaujančių de
mokratų — pulk. Arvey — pa
reiškė, kad meras Daley nebe-
kandidatuos šeštam terminui. 

Birutė (Barauskaitė) ir Paulius Bagdžiūnai 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖSE 

VAIKŲ AIKŠTELE KVIEČIA 

Jau eilė metų kai vasaros lai
ku Marąuette Parke, priešais 

tikrai šaunią vestuvinę puotą, 
kurią atsilankė 250 svečių. 

Jaunuosius pasitiko tėveliai pa
gal visas tradicijas su duona, 
druska ir vynu. Po vestuvinio 
maršo. kun. klebonui Pranui 
Raugalui sukalbėjus maldą, pir
masis pabrolis sveikina jaunuo-

re. naujasis Pabaltijo reikalų , g v Kryžiaus ligoninę, veikia sius. pakyla šampano tostai ir 

Vermonto 'Neringos" stovyklos svečiai su stovyklos kapelionu kun. 
Fogtu prie pastatyto beržų kryžiaus. Iš kairės: Petras Matekūnas. Ona 
Gradimkienė, A , Matfikunienėir kun. Fogtas, 

Vatikane vedėjas preL Diaz. 
prel. Balducci. prel. L. Mende-
lis iš Baltimorės ir Romoje gy
veną lietuviai kunigai. Pagerbi
mo metu kalbėjo kard. A. Sa-
more, Šv. Kazimiero kolegijos 
rėkt. prel. dr. L. Tulaba, Kuni
gų vienybės pirm. kun. dr. V. 
Rimšelis ir pabaigoje pats nau
jasis arkivyskupas Gabrielius 
Montalvo. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Andrius Bulota parašė 

knygą "Ten. of kalnų Ispanija", 
kurioje pateikė daugybę faktų, 
kokiu būdu ] '<36-1939 metais 
lietuviai komunistai padėjo is
panų komun.s'ams, kovodami 
"internacionalinės brigados" ei
lėse. 327 pu?! veikalas išleistas 
15.000 egz. tirsžu. 

— Vykdant Lietuvos rusini
mo programą. Vilniuje gastro
liavo Krafuvlaro M. Gorkio 
valstybinis dramos teatras. 

— Kuktiškėse, Utenos aps., 
baigiamas įruošti paršelių au
ginimo sovehn/as. 

— Vilniuje, mkštojoje komu
nistų parthos mokykloje, buvo 

olitrukų laida. 
leidykla Vilniuje 

vaikų aikšelė. Ją įsteigė dr. O. 
Vaškevičiūtė ir pavadino savo 
motinos Onos vardu. Aikštelė 
veikia kas dieną, išskyrus šeš
tadienius ir sekmadienius, nuo 

nuskamba Ilgiausių metų linkė
jimai. 

Vestuvinei puotai -vadovavo 
rašytojas Algirdas Landsber
gis. Jis eiliuota poema sveikina 

10-tos vai. ryto ligi 2-ros vai. p. ' jaunuosius su nuoširdžiausiais 
p. Atvirame ore vaikai žaidžia, j linkėjimais šeimyniniame gyve-
dainuoja ir žaidžia smėlio krū- nime. ČikagiŠkis, Onos ir Kazi-

Jurgis ir Veronika Janušaičiai, 
Danutė Vaškelytė; iš Detroito 
— C. Dėdinienė, iš Philadelphi-
jos — giminaičiai Aleksas ir 
Prima Vaškelytė, Jadvyga ir 
Justinas Gečiauskai, visuome-
ninkai Teresė ir Algimantas Ge-
čiai; iš VTashington, D. O, Te
resė ir Algimantas Landsber
giai, Vitas Puzinauskas; iš Te-
xas Petras ir Eglė Vainiai; iš 
Columbus. Ohio, Rasa ir Arū
nas šiulčiai. 

Svečių tarpe būrys jaunųjų 
buv. mokytojų, seselių ir bend
radarbių. Svečius solo dainomis 
džiugino seselė mokytoja ir Ju
lija čepukienė. 

Jaunoji, Onos ir Kazimiero 
Barauskų duktė, Amerikon at
vyko su tėveliais iš Vokietijos, 
būdama 6 mėn. Baigė Tomo pr. 
ir Kristaus Karaliaus aukšt. ka-
tal. mokyklas. Šv. Jono univer
sitete baigė humanitarinius 
mokslus, įsigijo mokytojos pro
fesiją ir dabar dėsto ispanų 
kalbą aukšt. mokykloje. Yra 
baigusi Maironio lit. mokyklą, 
aktyviai veikė ateitininkų or-
gan. daug metų šoko tautinius 
šokius. Matulaitienės vadovau
jamoje grupėje, pati vadovavo 
šokėjų grupei ir dalyvavo tau
tinių šokių šventėse, buvo iš
rinkta iškiliausia lietuvaite New 
Yorke. Jaunosios tėveliai akty
viai yra įsijungę į parapijos 
darbus bei lietuvišką veikią. 
Neprikl. Lietuvoje K. Baraus
kas buvo pašto viršininku, o 
Barauskienė mokytoja. 

Jaunasis Paulius, lietuviškos 
šeimos Birutės ir Antano Bag-
džiūnų sūnus, baigęs New Yor
ko universitete anglų kalbos ir 
literatūros istorijos mokslus. 
Aktyvus skautas vytis, mėgsta 
sportą, gražiai reiškėsi atletų 
klube, buvo futbolo komandos 
kapitonu, dešimtį metų šoko 
tautinius šokius Matulaitienės 
vadovaujamoje grupėje, daly
vavo tautinių šokių šventėse. 

Įdomu tai, kad Birutė su 
Pauliumi susipažino dar būda
mi lituanistinėje mokykloje, vė-
liau nebesiskyrė, šokdami abu 
tautinius šokius toje pačioje 
grupėje. 

Nuskambėjus 'Močiute šir
dele, tai tau. tai tau", jaunieji 
tarė visiems ačiū už dalyvavi
mą, tėveliams už dovanotą gra
žų gyvenimą, už šaunią puotą 
ir išskubėjo į Meksiką povestu
vinei kelionei. 

4. šešupis 

išleista nauja 
- "Vagon" 

voje. Aikštelei vadovauja jau 
kelintus metus patyrusi moky
toja Gr. Meiluvienė. Jai talki
ninkauja pasikeisdamos jauno
sios padėjėjos: Reg. Vadeišaitė, 
Mar. Pociūtė, Gr. Ruzgaitė. Rič. 
ir Rob. Blinstrubai. Lyd. Dudė-
naitė. Sudarytas ir motinų ko
mitetas ir kiekvieną dieną mo
tinos iš eilės budi visą laiką 
aikštelėje. O lietaus atveju yra 
pastogė kur gražiai gali visi pa
sislėpti. Dr. O. Vaškevičiūtė daž 
nai atsilanko, patikrina vaikų 
sveikatą, o ir pavaišina vaikus 
skanumynais. 

Yra šeimų kurie kasdieną at
veža vaikus iš Hinsdale, Bur-
bank ir kitų vietovių. Nauji 
aikštelės lankytojai gali įsirašy
ti aikštelės veikimo laiku. 

•į. Tamulis 

miero Barauskų artimas bičiu
lis Jurgis Janušaitis sveikina 
jaunuosius, pasidžiaugdamas 
dar viena puikia lietuviška šei
ma; primena sunkią ir atsakin
gą šeimos pareigą prieš Dievą 

tėvynę, linki, kad jaunųjų 
gyvenimas būtų darnus, rleiškė 

NAUJAS VIENUOLYNAS 
Visame pasaulyje pagailėju

si žmonių meilės apaštale, 
Krikščioniškosios meilės seserų 
vienuolijos steigėja sesuo Tere
sė Bojaxhiou. Palermo mieste. 
Sicilijoje. įsteigė naują vienuo
lyną. Tai jau 23-sis šios Kongre
gacijos vienuolynas užsienio 
kraštuose. Kongregacijos cent
ras yra Indijoje. Krikščioniško
sios meilės seserys Palerme glo
bos ligonius ir rūpinsis pagalbos 
reikalingais žmonėmis. 1968 me. 
tais sesuo Teresė Boiaxhiuo įs-— Automobilio sienos ir viršus, . . . , . . • „ 

manoma. 1980 m. bus gaminami iš t e l & e vienuolyną ta ip p a t ir Ro-
Blastikoe. ' n 1 0 ^ 
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Kazio Barausko 
B Draugo RIMTIES VALANDĖLĖS 

parinkti pamokslai, 

atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
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-
danaviCius. laidojant velionj, sakė, kad 
"jokio straipsnio rašymas velionio taip 
nedomino kaip religinio. .lis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai susikau
pęs". 

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

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


