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TRUMPAI
Nixonas apie Aziją
Pažadėjo paramą Azijos 

kraštams
AGANA, Guam sala Ram. 

vandenyne. — Prez. Nixonas, 
prieš skrisdamas į pirmąją A- 
zijos valstybę, Filipinus, Guam 
saloje kalbėjo Karininkų klube 
ir iškėlė eilę p. litinių klausimų.

Jis nurodė, kad JAV ateity 
turėtų vengti Vietnam i tipo 
karų, tačiau pripažino: JAV 
Azijoje visvv-n turės vaidinti 
vaidmenį, Azijos kraštus teks 
remti, tačiau ir jiems patiems 
rūpinantis gynyba.
Apie pasitarimus su Murksos 

vadais
Nixonas pareiškė esąs susi

domėjęs “viršūnių” pasitari
mais su Maskva, juo labiau, jei 
būtų prošvaisčių sprendžiant 
tris svarbiuosius klausimus: 
Vid. Rytuose, Vietname ir gink
lų varžymo srity. Žinoma, Viet
namas — pats svarbiausias klau 
simas, nors abejojama, kad ru
sai sutiktų siekti jo sprendimo 
su JAV tariantis.

Prezidentas neabejoja, kad 
kraštui teks rūpintis politika 
Azijoje ir karui Vietname pasi
baigus. Jis tikisi, kad neteks 
to laiko ilgai laukti.

Lietuvoje
Lietuvoje: plačiai apie 

astronautus
VELNIUS. — Lietuvoje išei

nanti spauda apie žygio į mė
nulį laimėjimą paskelbė liepos 
22 d., antradienį (pirmadienį 
laikraščiai neišeina, sekmadienį 
buvo atspausdinti prieš įvykį).

Pirmoje vietoje, l-me pus
lapy, ‘Tiesoje” įdėtas praneši
mas apie “Luną” — 20 eilučių, 
apačioje seka net 108 eilutės 
aprašymo su antrašte “Kosmo
nautai — mėnulyje”. Vienoje 
vietoje nurodyta: “Kosmonau
tai pritvirtino JAV nacionalinę 
vėliavą”.

Pagal Maskvos ir Lietuvos 
laiką astronautai mėnulį apleido 
liepos 21 d., pirmadienį, 8 vai. 
50 min. vakare.

Kada rusai
bus mėnulyje?

“Rusai pralaimi, veikdami 
slaptai”

“HORNET’’ LĖKTUVNEŠY. 
— Dr. T. Payne, NASA direk
torius, pareiškė, kad sovietai 1

Erdvėlaivio įgulos didieji talkininkai —- Kontroles misija erdvės tyrinė
jimų centre Houstone, Texas valst. Jos pareigūnai sekė 
kiekvieną erdvėlaivio skrydžio tarpsnį, buvusį nusileidimą mėnulio pa
viršiuje bei ten įvykdytus veiksmus

Šen. E. Kennedy įvykis vakar teis
ime — sąlyginai nuteistas 2 mėn.. 
kalėjimo bausme. Neabejojama, 
kad įvykis turės įtakos ir ateičiai 
Čia jis su Caroline, nužudyto b. 
prezidento dukra

Šen. E. Kennedy -
2 mėn. kalėjimo

Prisipažino kaltas auto nelaimėj
EDGARTOWN, Mass. — Šen. 

E. Kennedy vakar teisme pri
sipažino buvęs kaltas, liepos 
18 d. vėlai naktį palikęs auto
mobily nuskendusią keleivę, jo 
nužudyto brolio buv. sekretorę 
Kopechne ir laiku nepranešęs 
apie įvykį policijai. Teismas se
natorių nubaudė 2 mėn. kalėji
mo bausme sąlyginai.

Senatorius vakar vakare te
levizijoje aiškino buvusio įvy
kio, ne tik JAV, bet ir užsieny 
sukėlusio dėmesį, aplinkybes.

Politinė ateitis vis neaiški
Kennedžio priešai ar jam ne
palankūs, įvykį išnaudoja. Spau 
da tą “krizę” daugiausia pa
naudoja vasaros meto sensaci
joms papildyti.

Bendra nuomonė: E. Kenne
dy sugebėjimai būsimo prezi
dento pareigoms menki, nes ten 
ka abejoti jo nervų tvirtumu. 
Spauda klausė: jei jis auto ne
laimėje 8 ar 9 valandas vaikš
čiojo “pasimetęs”, kas įvyktų, 
'jei P'/ ešas, pavyzdžiui, šiam 
kraštui grėstų karu ir preziden
tui tektų per kelias minutes 
padaryti sprendimą?

taip pat gali įvykdyti žygį į 
mėnulį, tačiau tai galėtų įvykti 
18 mėnesių tarpe. Jo nuomo
ne, rusai, veikdami slaptai, tik 
pralaimi... Tuo tarpu vienas 
svarbiausių laimėjimo veiksnių 
buvo Amerikos atvirumas ir no
ras savo sėkme bei nesėkme 
dalintis su visu pasauliu. Juk, 
kaip jis teigė, tas atvirumas ir 
paskatino laisvojo pasaulio mok 
slininkus paskubėti su patari
mais ar parama, tuo tarpu ru
sų siekiai težinomi smulkiai žmo 
nių grupei — “elitui”.

JMK VARDAS KYLA
Trims erdvės didvyriams užvakar saugiai nusileidus, pasaulis džiūgavo ir vėl kėlė 
žygio reikšmę — Europoje skambėjo bažnyčių varpai — Maskvos televizija plačiai 
perdavė nusileidimo ir kt. vaizdus — Ką patyrė Lietuvos gyventojai — Tikimasi, 
kad rusai savo žygį į mėnulį tegalės įvykdyti pus-antrų metų tarpe — Dabar dėme
sys — prez. Nixono politinei kelionei Azijoje, vėliau Rumunijoje

Moteris Maskvoje sušuko: 
“Ačiū Dievui, jie grįžo”

Liepos 24 d. sėkmingai į že
mę, į Ramiojo vandenyno ban
gas grįžus “Apollo 11” erdvė
laiviui, šis įvykis vėl sukėlė vi
so pasaulio dėmesį. Visi domė
josi: ar drąsieji vyrai laimin
gai grįš? Europos kraštuose bu
vęs patogus laikas sekti įvy
kius — 8-9 vai. vakaro — dar 
labiau kaustė milijonų dėmesį.

Moteris Maskvos gatvėje, at
rodo, nusakė milijonų lūkesčius 
pasauly, tarusi: “Ačiū Dievui, 
jie jau laimingai sugrįžo į že
mę”.

Erdvėlaiviui laimingai nusi
leidus į vakarus nuo Havajų, 
Stockholmo gyventojai gatvėse 
sušuko: “Apollo, Apollo”.

Įspūdžius rusų sostinėje iš
ryškino vienas jaunuolis, Va
karų korespondentui pažymė
jęs: “Tai reiškia, kad mes esa
me aiškiai ir pagrindinai sumuš
ti. Aš vis tikėjaus, kad rusai 
bus pirmieji mėnulyje”.

Sveikino popiežius, varpai 
skambėjo Prancūzijoje

Popiežius Paulius VI telegra

Antrojo skridimo į mėnulį, jau numatyto š. m. lapkričio m , dalyviai: iš kai
rės — įgulos vadas Charles Conrad, Jr., Rlchard P. Gordon. Jr. ir Alan L. 
Bean. Pastarasis dar nėra dalyvavęs erdvės skrid muose-

Naujausios žinios
Menulio radiniai 

Houstone
HOUSTON. — Dviem lėktu

vais vakar iš “Homet” lėktuv
nešio į Houstono erdvės tyrinė
jimų centrą atgabenti du ypa
tingai svarbūs radiniai dviejose 
dėžėse: mėnulyje astronautų su
rankiota paviršiaus medžiaga. 
Jos ypatingai laukia pasaulio 
mokslininkai. “Uolienų” ir kito
kią medžiagą šiomis dienomis 
pradės pagrindinai tirti daugiau 
kaip 140 JAV ir viso pasaulio 
mokslininkų.

KALENDORIUS

Šiandien, liepos 26 d.: šv. E- 
rastas, šv. Ona, Gluosnis, Grei
tutė.

Ryt, liepos 27 d.: šv. Rudol
fas, šv. Natalija, Zintautas, Ži
vilė.

Poryt, liepos 28 d.: šv. Vik
toras I, šv. Ada, Agaras, Atė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies asulėta, šilta, bet ne 
drėgna, temp. sieks 80 ir dau
giau 1. F., vakare galima per
kūnija, ryt — debesuota, šilta. 

Saulė teka 5:38, leidžias 8:16.

moje, nusiųstoje į “Homet” lėk
tuvnešį, kur astronautų laukė 
prez. Nixonas, pažymėjo: “Ten
ka dėkoti Dievui, saugiai grį
žus mėnulio tyrinėtojams’.

Erdvėlaiviui nusileidus, pen
kias minutes gaudė Prancūzi
jos Nice miesto visų bažnyčių 
varpai. Amiens miesto, kuria
me yra gimęs apysakos apie 
žygį į mėnulį autorius Julės 
Verne, savivaldybė nutarė mies
to garbės piliečiais pakviesti 
tris astronautus — Armstron
gą, Aldriną ir Collinsą.

Rumunai: ar Nixonas žino, 
kaip mes jf įsutiksime?

JAV ambasada Varšuvoje 
vėl, kaip ir pakilimo dieną, bu
vo pakvietusi Lenkijos pilie
čius į ambasados patalpas pa
žiūrėti televiziios vaizdų. Lenkų 
prisirinko 500 ir iie 2 valandas 
susijaudinę stebėjo astronautų 
sugrįžimo vaizdus. Po to lenkai 
su gėlėmis sveikino amerikie
čius —■ ambasados tarnautojus 
bei diplomatus.

Moterys Vaišu vos gatvėse, 
patyrusios spiė laimingai nusi
leidusius astronautus, verkė.

Astronautai plaukia...
Groja ukulele, stebi televiziją

HOUSTON. — Trys astronau 
tai, šiuo metu uždaryti specia
liose patalpose “Homet” lėktuv-' 
nėšy, yra geros nuotaikos. Vie
nas jų, Armstrong, nusiskundė 
ausimi, bet tai pasirodė nepa
vojinga.

Šiandien laivas su astronau
tais atplaukia į Havajus ir jų 
“namai” prekiniu, transportiniu 
lėktuvu bus nugabenti į Hous- 
toną. Čia jie bus perkelti į spe
cialias patalpas — laboratoriją 

—jose jie liks ligi rugpiūčio
11 d.

Šiuo metu jie nenuobodžiau
ja. Armstrong naudoja jo pa
mėgtą ukulele instrumentą, ki
ti du stebi televizijos vaizdus 
(perduodamus viso laivo įgu
lai).

Komunistai
puola Laose

IŠ Laoso pranešama: š. Viet
namo bent 7 pulkams įsiveržus 
į šiaurines sritis, tai kelia rū
pesčio. Laoso vyriausybė gali 
prašyti pagalbos, pasirenmda- 
ma 1962 m. susitarimais. Prie
šo veržimasis grėsmingas ir pa
čiai Lao^o vyriausybei Vien- 
tiane mieste.

Rumunijos sostinėje Bukareš 
te, kur š. m. rugpiūčio 2 d. lau
kiama prez. Nixono, viešbučio 
padavėjas reiškė daugelio gy
ventojų nuomonę: “Prezidentas 
Nixonas negalėjo geriau nu
matyti savo viešnagės laiko. 
Sostinė tiek pergyvena įvykius, 
kad JAV prezidentą jos gyven
tojai sutiks, tarytum jis atvyk
tų tiesiai iš mėnulio”.

Žygis ir tautos didybė
Indijos min. pirmininkė I. 

Gandhi telegramoje prez. Nixo- 
nui teigė; “Astronautams sau
giai nusileidus, 450 mil. mūsų 
krašto gyventojų ypatingai 
džiaugėsi ir buvo patenkinti”.

Japonijos min. pirmininkas 
E. Šato savo sveikinime pažy
mėjo: “Žygis į mėnulį puikiai 
simbolizuoja jūsų krašto didy
bę”. Panašūs ir kitų kraštų svei 
kinimai. Australijos ministeris 
pirm. J. Gorton astronautus pa
kvietė atvykti į Australiją.

Pasaulis džiūgavo ir ta pro
ga kėlė JAV prestižą bei var
dą. Prez. Nixonas, astronautus 
sveikinęs, buvo pažymėjęs, jog 
žygį į mėnul,' sveikino daugiau 
kaip 100 pasaulio kraštų, at
stovaujančių 200 mil. gyventojų 
(ne 2 mil., kaip klaidingai buvo 
paskelbta).

Tarp ipadėkos maldų, 
fejerverkų ir šampano

Pačiose JAV-se, aišku, gyven 
tojai savo astronautus šiltai 
sveikino ir sekė nusileidimo a- 
kimirkas bei iškilmes “Hornet” 
lėktuvnešy. Kai kuriuose mies
tuose skambėjo varpai, buvo lei
džiami fejerverkai, rengti džiau 
gsmo pobūviai su šampanu.

Įvairiose bažnyčiose ar mal
dyklose buvo padėkos pamaldos. 
Šv. Patriko katedroje New Yor
ke kardinolas Terrenice Cooke 
padėkos pamaldų metu kalbėjo: 
“Dėkojame Dievui, žmonijai į- 
vykdžius nuostabių pasiekimų, 
pirmą kartą apsilankius mėnu
lyje ir dėkojame, astronautams 
saugiai grįžus”.

Maskvos televizija 
apie įvykį

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
ir visų jos pavergtų kraštų gy
ventojai šį kartą, liepos 24 d. 
JAV astronautams nusileidžiant 
į Ramiojo vandenyno bangas, į- 
vykį galėjo stebėti jam vykstant. 
Tai buvo 8 vai. vak., taigi, paties 
palankiausio televizijos laiko 
metu.

Rusai perėmė Europos Intervi- 
sion programą ir ją davė vakari
nių žinių, 8:30 vai. metu. Tuo 
būdu, milijonų susijaudinusių 
žiūrovų noras buvo patenkintas. 
Jų tarpe buvo ir keli šimtai tūks
tančių Lietuvos gyventojų, TV a- 
paratų savininkų ar nuskubėjusių 
vaizdų stebėti pas savo kaimynus 
bei draugus.

“Dabar perjungsime tiesiogius 
vaizdus”

Sovietų televizija, per 10 minu
čių parodžiusi astronautų “su- 
žvejojimo” vaizdus (jie parodyti 
20 minučių praslinkus), toliau 
paskelbė — “dabar įsijungsime į 
tiesioginį vaizdų perdavimą”. To
liau žiūrovai pamatė, kaip astro

Paskutinis '‘Apollo” kelionės tarpsnis: užvakar erdvėlaivis jau buvo Ra
miojo vandenyno bangose. Jūrininkai — narai iš helikopterio šoka į van
denį, 3 narsūs astronautai netrukus išlipo iš kapsulės ir buvo perkelti į lėk
tuvnešio “Hornet’’ denį. Ten juos, ‘‘uždarytus” laik'noje, izoliuotoje patal
poje, sveikino prez. Nbconas.

KĄ ASTRONAUTAI 
PATYRĖ MENULYJE?

Houston. — Erdvės tyrinėji
mų įstaigoje dirbą mokslininkai, 
dviem astronautams jau buvus 
mėnulio paviršiuje, priėjo išva
dos: jei žmogus ateity vyks į mė
nulį, ne kelioms ar keliolikai va
landų, bet ilgesniam laikui, jis 
pajėgs išsilaikyti vandeniu, jį “iš
sunkęs” iš mėnulio uolų ar “ak
menų”

Kas paaiškėjo, astronautams 
grįžus?

Pagrindinių išvadų tenka lauk
ti vėliau. Tačiau televizijos žiū
rovams sekus dviejų herojų žygį 
mėnulio paviršiuje ir įsigilinus į 
tai, ką jie pasakojo apie mėnulio 
radinius -uolas ar akmenis, šiuo 
metu įmanoma, mokslininkai tei
gia, padaryti tokius sprendimus:

1. Nepasitvirtino būkŠtavimai, 
kad mėnulio traukai esant šešis 
kart mažesnei kaip žemėje, astro
nautai turėtų sunkumų vaikščio
ti ar atlikti įvairius veiksmus.

2. Astronautams papasakojus 
apie mėnulio “uolas”, daroma iš
vada, kad jose, vanduo, kaip che
minis junginys, galėtų būti ran
damas.

3. Abiejų astronautų sveikata 
bei širdies plakimas, jiems buvus 
mėnulio paviršiuje, buvo, paly

nautus atgabenęs helikopteris lėk 
tuvnešy nuleistas žemyn ir kaip 
trys vyrai, su kaukėmis, nužygia
vo į jų laikinąją karantino būsti
nę. Komentatorius trumpai ver
tė paaiškinimus.

Radijas pranešė po 10 min.
Sovietų radijo siųstuvai apie 

astronautų nusileidimą paskelbė 
10 min. nuo įvykio praslinkus.

“Tass” žinių agentūra 20 min., 
praslinkus paskelbė A. Tarybos 
prezidiumo pirmininko N. Pod- 
gorno sveikinimą, siųstą prez. Ni- 
xonui.

N. Podgornas prašė perduoti 
“geriausius sveikinimus drąsiems 
erdvės lakūnams Armostrongui, 
Aldrinui ir Collinsui”.

Sveikino 14 kosmonautų
Sveikinimą, erdvėlaiviui nusi

leidus, prisiuntė 14 sovietų kos
monautų.

Sovietų spauda paskutinėmis 
skrydžio dienomis įvykiui teikė, 
palyginti, daug dėmesio. Ta pa 
čia proga ji betgi nurodė, kad 
erdvės laimėjimas dar labiau iš
ryškina “gilius socialinius nega
lavimus JAV-se ir chronišką ne
sugebėjimą išspręsti gyvybinius 
vidaus klausimus.

ginti, visiškai tvarkoje.
4. Jie įvykdė beveik visus nu

matytus veiksmus mėnulio pavir
šiuje ir tai verčia manyti, kad 
žmogui nėra kliūčių mėnulyje 
vykdyti našų darbą.

5. Astronautai visiškai nepa
tyrė ar tik nežymiai, radiacijos — 
spinduliavimo pavojus.

6. Mėnulio paviršius, priešin
gai buvusioms nuomonėms, bu
vo žymiai kietesnis-

7. Kai kurios “uolos” teikė į- 
spūdį: jos gali kisti ir tai patvir
tintų pažiūrą, jog geologiniu po
žiūriu mėnulis — gyvas ir

8. Kai kurie pasakojimai ver
čia manyti, kad mėnulyje gali 
būti lavos tipo paviršiaus pakiti
mų.

Kokia buvo abiejų sveikatos 
padėtis?

Gydytojai pripažino: abiejų as
tronautų, buvusių mėnulio pavir
šiuje, sveikatos padėtis buvo ge
resnė, negu tikėtasi. Jiems nebu
vo jokių sunkumų judėti.

Širdies ir alasavimo padėtis bu
vo lygiai tokia pat, kaip tikėtasi 
ir kokia būna panašius veiksmus 
atliekant žemėje. Pora išimčių: 
Armstrongui pradedant statyti 
koją mėnulio paviršiuje, jo širdis 
per minutę plakė 123 kartus. Tų 
dūžių buvo net 160, kai jam teko 
vykdyti sunkiausią uždavinį — 
surinktus paviršiaus pavyzdžius 
perkeliant į “Aro” prietaisą.

Maskvos gyventojai apie įvykį skai 
to godžiai dienrašty. Jis aprašytas 
apačioje, su nuotrauka. Viršuje ra
šoma apie sukaktį Varšuvoje
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Laiškas iš Romos

CASTEL GANDOLFE 

PAS ŠV. TĖVĄ
KUN. V. RIMŠELIS, MIC.

Šių metų liepos 16 dieną yra y- 
patinga diena. Girdėjau, kaip 
žmonės čia komentavo astronau
tų išlėkimą į mėnulį. Sakė, kad 
šie metai būsią istoriniai, nuo 
dabar prasidėsianti nauja era. 
Liepos 16-tą. mes irgi gerai atsi 
minsime. Iš pat ryto visas mūsų 
būrys (34 žmonės) sugriuvom į 
didelį autobusą ir per Romos pla
čias ir siauras gatves važiavom 
link Castel Gandolfo.

Ten, kur popiežius atostogauja

Tai yra nedidelis miestelis, 
nuo Romos maždaug už 20 my
lių. Tenai dabar atostogų metu 
apsigyvenęs popiežius. Man re
gis, jis tenai atostogų mažai turi, 
bet skaitosi, kad ir jis atostogau
ja. Visą laiką buvo pilnas kelias 
autobusų, mažų ir didelių auto
mobilių. Visi traukė į tą miestelį 
ant gražaus kalno, kur Šv. Tėvas 
gyvena. Mat, trečiadienį yra pas 
Šv. Tėvą bendroji audencija.

Pagaliau šiaip taip prisiva- 
rėm prie to kalno- Visi turėjome 
išlipti ir dar eiti apie kokią porą 
mylių, nes toliau važiuoti buvo 
negalima. Kareiviai ar policinin
kai visus varo į šaligatvius, ku
rių beveik kaip nėra, nes labai 
siauri. Einami kaip į atlaidus vi
si sušilę, o storesniam taip ir sun
ku lipti į kalną, dargi tokioje sau
lės kaitroje.

Girdžiu vieni kitiems aiškina, 
kad, antai, po kairei tarp kalnų 
žemai ežeras keistai žalias ir mel
svas, žiba kaip akis, visai nemirk
sėdamas. O čia pat jau bus nau
ja salė, kurioje priims mus Šv. 
Tėvas. Aukščiau į kalną, sako 
esą sodai. Ten kažkur yra keltu- 
vasykuriuo Šv. Tėvas nuvažiuoja 
pasivaikščiotii Šitai išgirdęs, pa
galvojau, kad gal jis būtų daug 
laimingesnis, lipdamas čia su- 
mumis į šitą kalną, nei tuo kel
tuvu atsiskirdamas nuo žmonių 
ar jų laukdamas toje gražioje sa
lėje.

Audiencija salėje
Šiaip taip įsiveržėm į salę ir 

dar sunkiau pasiekėm mums skir
tas vietas. Patekom gana arti tos 
vietos, kur Šv. Tėvas sėdės ant 
gelsvo sosto ir prabils į mus. Liko 
tik keliolika minučių. Žiūrinė
jau tą gana erdvų paaukštinimą, 
ant kurio stovi sostas. Iš abiejų 
pusių jau sėdėjo juodai apsiren
gę vyrai ir moterys. Iš kairės ke
turi vyskupai, o dešinėje visų dė 
riiesį atkreipė grupė geltonosios 
rasės žjnonių. Tai buvo katali
kai iš Japonijos. Matau, kad po
piežiui pasiekti sostą reikės lipti 
septyniais laiptais. Už sosto ant 
sienos iškabintas gobelenas: Kris
tus tarp šešių apaštalų eina kaž
kur tarp kalnų. Atrodo, kad tas 
gobelenas turi kažkokį panašu
mą su Castel Gandolfo aukštu
momis ir žemai žibančiu ežeru.

Sutinkame Šv. Tėvą
Išgirdau toli rankų plojimus,

šauksmas artėjo. Ten toliau jau
nimo grupė beveik rėkte rėkė, o 
mergaitės skarelėm mojavo. Tai 
italų, prancūzų, ispanų ir meksi— 
konų jaunimas. Šauksmas ir mi
nios bruzdėjimas artėjo, nes artė
jo ir Šv. Tėvo sostas. Jį nešė aš
tuoni raudonai apsirengę vyrai. 
Šv. Tėvas laimino žmones, pasi
kreipdamas tai į vieną tai į kitą 
pusę. Kai kurie drąsesni griebda
vo už rankų. Viena moteris pakė
lė savo mažą mergytę, atrodė, lyg 
norėdama ją pasodinti Šv. Tėvui 
ant kelių. Mergaitė išskėstomis 
rankutėmis taip ir laukė, kad ją 
paimtų. O Šv. Tėvas ją paglostė 
ir palaimino.

Nešą sostą vyrai su popiežium 
pasiekė paaukštinimo vietą, susto
jo, pastatė jį ant grindų, ir Šv. 
ir Šv. Tėvas vikriai nuskubėjo 
prie kito sosto, kur buvo paruoš
ti mikrofonai. Jis pasveikino vi
sus susirinkusius ir pradėjo išvar
dinti visas grupes. Pirmiausia 
kreipėsi į vyskupus, paskui į viė- 
nuolynų kapitulų atstovus, į Ja
ponijos katalikus. Čia pat dešinė
je prie sosto buvo aštuoni vyrai. 
Tai iš Florencijos kažkokių plaš- 
tikinių išdirbinių atstovai. Jie pd- 
dovanojo popiežiui mėnulio glo- 
busą.

Jis mums kalba
Atsiliepdamas į jų sveikinimą, 

popiežius pradėjo itališkai skaity
ti ilgą kalbą apie laimėjimus, kd- 
rie mums kalba apie Kūrėjo di
dingus darbus. Pradėjo nuo Julės 
Verno pasakų knygos “Nuo že
mės į mėnulį”, sakydamas, kad 
kas anuomet buvo tik fantazija, 
dabar yra tikrovė. Žmonės vis 
daugiau ir daugiau eina į taikos 
ir erdvės paslaptis. Nors mes in- 
timiausiai esame įsijungę į laiko 
ir erdvių tikrovę, bet jų mes ne
suprantame. Šv. Tėvas priminė 
Pascalio prisipažinimą, kad erd
vės tyla kelia jo sieloje siaubą. 
Betgi erdvė nėra žmogaus proto 
ar jo vaizduotės padaras. Iš er
dvės ir amžių gelmių iškyla bal
sas, praskleidžiąs paslapties už
dangą. “Pradžioje Dievas sukū
rė dangų ir žemę” (Prad. 1,1).

Šių dienų atradimai ir laimėji
mai yra mums be galo svarbūs, 
nes tikintiesiems padeda Dievą 
atrasti pasaulyje ir pasaulį Die*- 
vuje. O tose paslaptyse atrasime 
džiaugsmą, kad tas, kuris sukūrė 
dangų ir žemę, yra Meilė ir, Kris
taus pamokyti, galime tarti “Tė
ve mūsų, kurs esi danguje”.

Savo kalbą trumpai pakartojo 
prancūzų , vokiečių, anglų, ispa
nų kalbomis. Labai nuoširdžiai 
sveikino Sarajevo vyskupijos mal
dininkus ir paskui slovakus iš 
Čekoslovakijos. Džiaugėsi jų tikė
jimo gyvumu ir ištverme, linkė
damas jiems susilaukti gražesnės 
ateities. Paskui, atisėdęs tame ne
šamame soste, priėmė ir pasikal
bėjo beveik su visais, kurie netoli 
jo buvo. Bet prieš baigiant spe
cialiai nuėjo prie japonų grupės.

Pavergtųjų tautų savaitę Chicagoje prisimenant, Grupė asmenų po delegacijos pas Chicagos merą Richard 
Daley. Iš k. j d.: James Howard, Pavergtųjų tautų tarybos pirm., Viktors Viksnins, pavergtųjų tautų kom. 
pirm., St. Balzekas, dr. Fr. Lassner, Irena Smieliaus kienė, Rimas Staniūnas, Helen Zimmer ir A. Juškevi
čius, Chicagos LB apyg. pirm. Nuotr. J. Kasakaičio
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• Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
karnos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

UŽNUODYTA VENTA
Kas nežino Žemaičių žemės 

ir Kuršo (Latvijos) upės Ven
tos! Jos visas aukštupys — 164 
km iš bendro 347 tkm ilgio yra 
Lietuvos žemėje. Tačiau šiuo 
metu tyrieji šios upės vandenys 
okupantų užteršti ir užnuodyti. 
Apie tai Anatolijus Kuchalskis 
"Mūsų Gamtos” Nr. 5, str. 
“Gelbėkime Ventą!” rašo:

Japonai savo būdu pagerbė Šv. 
Tėvą. Jie atsiklaupė ir palenkė 
galvas iki žemės. Moterys kniūbs
čios parpuolė ir bučiavo jam ko
jas. O Šv. Tėvas nesidavė, kad 
jam būtų kojos bučiuojamos. Ta
da moterys dar labiau susigrau 
dind ir kai kurios verkė, atsikel- 
damos ir vėl parpuldamos prie 
kojų.
Tik man keista, kad aš tuo metu 
ne apie tikėjimo tiesas galvojau, 
bet apie praėjusią Chicagoje dai
nų šventę. Man taip ir neaišku 
buvo, kur daugiau buvo žmonių, 
ar toje dainų šventėje ar čia pas 
popiežių audiencijoje.

Kai jau Šv. Tėvą išlydėjom, il
gai truko, kol galėjom išeiti iš 
tos salės ir paskui prieiti prie sa
vo autobuso. O kelionė į Romą 
atgal tiek įdomi, kad važiuojant 
vis buvo koks nors netikėtas susi
siekimo nuotykis. Jau prie pat 
namų, radom gatvę automobi
liais užstatytą. Maniau, kad 
bent vieną jų tikrai suvažinės. 
Bet pasirodė, kad yra išradingų 
vyrukų. Du vyrai paėmė vieną 
mašinėlę ir nunešė ant šaligat
vio. Būtų buvę dar gražiau, jei 
jie būtų įnešę į kurį nors namą...

Popiežius atsisveikina
Čia pat užtvara, už kurios - 

tūkstantinės minios. Ir jos nori 
būti arti. Tai Šv. Tėvas simboliš
kai rankomis palietė tuos, kuriuos 
galėjo per užtvarą pasiekti. Visi 
griebė jam už rankų ir su ašaro
mis akyse rodė savo džiaugsmą, 
jei galėjo jo ranką pasiekti. Man 
prisiminė čia įvykis su Kristumi, 
kurio visi norėjo prisiliesti, kad 
būtų pagydyti. Taigi ir dabar to
kie patys žmonės: jie ieško Kris
taus ir turi tikėjimą.

Per mikrofoną paskelbė, kad 
prieš palaiminimą bus giedamas 
tikėjimo išpažinimas. Sako, kad 
toje audiencijų salėje buvo apiė 
penkiolika tūkstančių žmonių- 
Visi jauni ir seni pradėjo giedoti 
lotyniškai Credo. įspūdis dideliš.

“Vasario mėnesį Ventoje pasi 
rodė dūstančios, leisgyvės žu
vys. Vanduo nemaloniai kvepė
jo, buvo žalsvos spalvos. Po ke 
lių dienų jig pasidarė dar diumz 
linesnfe, nuo jo sklido dar ne
malonesnis kvapas, žuvys tuo 
tarpu masiškai gaišo. Žmonės 
prie pylimų ir akečių gaudė žu
vis krepšiais kiek kas norėjo.

Man teko matyti ,fcaip negy
vas žuvis srovė ritino per Kra
kių malūno pylimą. Kvapas bu
vo nepakenčiamas. Teršia ir 
nuodija Ventą Pavenčių cuk
raus fabrikas, tas senas Ventos 
priešas, šimtą, kartų gamtos 
draugų prakeiktas ir beveik 
tiek pat kartų nubaustas admi 
nistracine tvarka. Tačiau van
duo metai iš metų teršiamas 
vis labiau ir, matyt, nebetoli tas 
laikas, kada Venta sulauks Kul
pės upelio likimo...”

Iš tolimesnių autoriaus pasta
bų aiškėja, kad nustatytos bau
dos už vandens teršimą yra la
bai menkos. Fabrikai daug mie 
liau sumoką bkudas, nesirūpin
dami daugiau kaištuojančių va
lymo prietaisų įrengimu. Tokiu 
tai būdu okupacinė administra
cija beatodaitiškai naikina Lie
tuvos vandenų gyvūniją ir ter- 
šią gražiąją Lietuvą. (bk)

Kaip išsaugoti sveikatą

MAUDYMASIS II
PLAUKYMAS
Plaukymas yra viena popu

liariausių sporto rūšių vasarą. 
Nežiūrint perspėjimų, kasmet 
JAV-se prigeria apie 6,000 žmo
nių, iš jų apie trečdalis vaikų. 
Dalis to skaičiaus prigeria nu
kritę nuo laivų ar nuo prieplau 
kų. Dėl to kiekvienas, kuris tik 
būna prie vandens, turi mokėti 
plaukti ir žinoti, ikaip gelbėtis 
įkritus į vandenį.
Pirmas dalykas, ko žmogus 
turi. išmokti pirm plaukdamas 
giliau, negu gali dugną kojomis 
pasiekti, tai plūduriuoti ant nu
garos. Tokį patarimą pabrėžia 
dr. M. J. O’Gonnoll, Chicagos 
sveikatingumo k°misionierius. 
Toliau jis perspėja, kad nieka
da nereikia plaukioti vienam 
tokioje vietoje, kur nėra paplū- 
dinio sargų.

Kai žmogus išmoksta gerai 
plaukyti, jis privalo išmokti ir 
skęstantį gelbėti, kas apima ir 
išmokimą duoti dirbtinį kvėpa
vimą pučiant orą į burną.

Dabar medikai sako, kad vai 
gymas nebūna ypatinga priešas 
tis mėšlungiui. Jie primena, kad 
tie, kurie plaukia per Anglijos 
kanalą juk vandenyje maitina
si, plaukdami arti 24 valandų

Ispanijoj generalisimas Franko sveikina tik prisiekusį savo būsimą. įpė
dinį princą Juan Carlos de Borbon, 21 m.
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, ŠeStadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
mais — 8:30 — 12:00.

»

—fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuTč

ir tai jiems nebūna metsiungio 
priežastimi. Jeigu vandeny atsi 
randa mėšlungis, tai jis būna. 
dėl sušalimo ir nuovargio, o ne 
todėl, kad skrandyje yra mais
to.

Jeigu atsiranda mėšlungis, 
svarbiausias dalykas nepulti pa 
nikon. Dr. O’Connell toikiu atve
ju pataria giliai įkvėpti ir, plū
duriuojant veidu žemyn, masa
žuoti mėšlungio paliestą koją.

Nuo mėšlungio dažnai galima 
apsisaugoti neinant į vandenį, 
jeigu vandens temperatūra yra 
žemiau kai 60 laipsnių Faihren- 
heito. Žema vandens tempera
tūra ne tik būna mėšlugio prie 
žastimi, bet ir greit atima plau 
klko jėgas. Jeigu išėjus iš van
dens drebama, jaučiamasi silp
nu, turima koks užtirpęs sąna
rys, ima svaigulys, norisi vem
ti arba, jeigu lūpos yra pamė
lynavusios, tai jau ženklas, kad 
nevalia tuo metu grįžti atgal į 
vandenį. J. Daugi.

tų Vokietija 1000 vyxų — 121 
moteris, Austrijoje 100 vyrų— 
113 moterų, Vakarų Vokietijo
je .100 vyi-ų — 112 moterų.

A. D. King, 38 m:, žuvusio dr. 
King brolis, rastas negyvas basei
ne Atlanta mieste. Jie įvykus ne
laimei prigėrė.

l
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MOTERŲ IR VYRŲ 
SANTYKIS

Daugelyje kraštų yra moterų 
žymiai daugiau, negu vyrų.

Mažos išimtys yra Kinija, kur 
100 vyrų tenka 83 moterys, ir 
Indija, kur 100 vytų tenka 94 
moterys.

Su ypač didele moterų per
svara nurodomi šie kraštai: Ry-

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

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

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

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

Užsakydami knygą Illinois
/ventojai turi pne jos kainos 
ridėti 5 proc. mokesčiams.

DARGIS
DRUG
STORE

2425 W. Marquette 
Road

Tel. HEmlock 4-6050

LAIKE
ATOSTOGŲ

nuo rugpiūčio mėn. 

15-fos dienos

BUS
UŽDĄ RYTA
Sugrįšim rugsėjo men. 

2-rą dieną

Dėkingi esame už jūsų 
paramą.

CHARLES P. DARGIS
Reg. Pharmacist

Prašome patikrinti savo 
receptus dėl pakartotinų iš
pildymų.

Wa&'htngtone taip stipriai lijo, kad vanduo apsėmė daugelį vietų. Čia matyti kaip vanduo neša mašinas' iš 
automobilių pardavimo vietos

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Didmeisteris Bobby Fi

scher labai domėjosi ir sekė JA 
Valstybių jaunių uždaras p-bes 
New Yorke, kuriose dalyvavo 8 
jauniai — meisteriai. Jis itin ža
vėjosi naujojo JAV jaunių čem
piono 16-mečio K. Rogoffo žai
dimu. Pastarasis sugebėjo atsi
plėšti nuo savo stiprių varžovų 
2 taškais.

— Mrs, Gisela Gresser, N. Y., 
devintą kartą iškovojo JAV mo
terų čempionės vardą, surinku
si 7^ tš. ig 9 galimų. Mona 
Karff, N. Y., 6 Ve, Marilyn Ko- 
put, 20 m., Wis. 6 tš.

— “Chess Review”, liepos nr. 
skelbia, kad A. Nasvytis pasida
lijo su M. Pankiw pirmą vietą, 
Clevelando atvirose. Pirmoji vie 
ta pripažinta Nasvyčiui. Daly
vavo 39 žaidėjai.

— Ljettrvos ptolsąjįmgų saeh

matų varžybas laimėjo Naftos 
ir chemijos pramonės darbuo
tojai (Maslovas, Čiukajevas, K. 
Kaunas, L. Ambrozaitis, Ivano
vienė, Januškaitienė). Jie pra
lenkė Švietimo, Žemės ūkio ir 
kultūros darbuotojų rinktines. 
Pastarojoj (kultūros) rinktinėj 
lošė Mikėnas, Vistaneokis, KaU- 
šilaitė ir kt. Iš pavienių stip
riausiai pasirodė (lentų eilėj) 
V. Mikėnas 2% — %, A. Uo
gelė 2 VĮ. — K. Kaunas 3 —6, 
Ambrazaitis 3 — 0, O. Valei- 
kaitė 2Ve — %.

— Golden Knights Postai 
Tournamentų lentelėse tarp 
“Present leaders” yra įvardinti: 
1963 m. J. Starkinas 37; G. Ru
delis 34. 1964 m. I. Žalys 40.6; 
A. Makaitis 34.5. 1965 m. Dr. 
R. Sidrys 22.8 (Chess Review 

■7/69). Kazys Merkys!

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na- 
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

*



Dvidešimt penkeri metai

KLAJONĖSE BE TĖVYNĖS
Rimties valandėlei

KIEKVIENAS ŽMOGUS KURIA 
SAVO GYVENIMO DRAMĄ

Prieš dvidešimt penkerius 
metus liepos mėnesį prasidėjo 
didysis exodus — trauk imąsis 
iš tuo metu vokiečių pavergtos 
Lietuvos. Vieni traukėsi tik 
laikinai, negalvodami apie ilgą 
ir žiaurią okupaciją, tebesitę- 

. siunčią iki šių dienų. Kiti buvo 
vokiečių išvežti karo mašinai 
sukti. Bet didžioji lietuvių da
lis sąmoningai rinkosi laisvę, 
bėgdami nuo mirties ir komu
nistų persekiojimo. Nežinomi 
škaičiai mūsų brolių, pakliuvu
sių į karo pramonę ar fronto 
linijas, liko griuvėsiuose am
žinam poilsiui. Kelios dešimtys 
tūkstančių, iškentėję baimės, 
vargo, skurdo ir paniekinimų 
laikotarpį, išsisklaidė svetimuo 
se kraštuose ir pradėjo kurti
naują gyvenimą.

Mūsų tautos dalies pasitrau
kimas iš savo krašto yra įsi
jungęs į daugelio tautų bėglių 
likiminę nedalią. Viduramžių 
pradžioje tautų kraustymasis 
pakeitė Europos tautinę sudė
tį ir sukūrė naujas tautas. An
glijos ir Airijos gyventojų da
lis, paJbėgusi dėl religinių per
sekiojimų, kūrė Ameriką. Skau 
di pabėgėlių problema šiandien 
žinoma Korėjoje, Vid. Rytuo
se, Azijoje, Afrikoje ir toj pa
čioj Europoj. Dabartiniu metu 
ji yra juo skaudesnė, kad pa
saulis randa priemonių pasiek
ti erdves, bet neranda būdų 
padėti tautoms gyventi lais
vėje be prievartos, baimės ir 
skriaudos.

Nors šiuo metu jau ne visų 
pabėgėlių likimas yra vieno
das, bet tai problemos neiš
sprendžia. Tėvynės praradi
mas visiems sudaro didelį pa
vojų prarasti save ir savo tau
tinę tapatybę, kada, nutrau
kus ryšius su savo žeme, mė
ginama ieškoti vietos svetimų
jų masėje. Gyvenimo pastovu
mas padeda išsivystyti tauti
niams savitumams, o savo kra 
što palikimas suardo dvasinę 
pusiausvyrą ir pastūmėja į am
žiną klajojimą.

*
Gyvybės saugojimas nėra 

nusikaltimas. Tačiau palikimas 
savo krašto nelaimėje taip pat 
nėra didvyriškumas, nors ne 
iš kiekvieno galima reikalauti 
heroizmo. Sunku būtų dabar 
teisingai nuspręsti, kas turėjo 
daugiau drąsos ar tie, kurie 
nepajėgė atsižadėti kad ir lai
kino pastovaus pagrindo, ar 
tie, kurie dėl laisvės sąmonin
gai apsisprendė pasitraukti 
nuo vergijos. Tik viena galima 
tvirtinti, kad yra verti pagar
bos tie, kurie ryžosi vienu ar 
kitu būdu iškelti laisvės ir ki
tų žmogiškų vertybių kilnumą 
— vieni herojiškai kęsdami 
kalėjimus, tremtį1 ir kančias, 
kiti laisvai kovodami už laisvę 
ir žmogaus vertą gyvenimą. 
Kalinio ir tremtinio laisvė su
varžyta, ir tai sumažina jo at
sakingumą už savo tautą. Tuo 
tarpu pabėgėlis atsižada visko 
dėl laisvės ir išsineša atsako
mybę darbu atsilyginti už pa
sitraukimą vergijoje likusiai 
tautai.

Dvasinė benamio nuotaika 
sunkiai nusakoma. Prarasda
mas namus ir tėviškę, jis pra
randa podirvį, kuriame buvo 
įaugusios jo šaknys. Juo vy
resnio amžiaus žmogus turi pa 
likti tėvynę, juo sunkiau iš
gyvenamas tas pastovumo pra

radimas. Tačiau vyresniam 
žmogui, praradusiam savo įpra 
stinę aplinką, yra didesnis pa
vojus svetur susmulkėti, su- 
materiaiėti ir prarasti savo 
tautinius savitumus. Dvasinės 
pusiausvyros stoka dažnai pa
sireiškia tik sentimentais pra
eičiai ir nesugebėjimu supras
ti savo gyvenamąją tikrovę. 
Jis atsiranda pavojuj tautiniu 
požiūriu išdžiūti ir smulkiais 
lašeliais susilieti su beforme 
svetima mase.

Šiems pavojams išvengti rei
kia nuolat, stiprinti tautinius 
ryšius, jungiančius vieną su 
kitu ir su tautos kamienu. Pa
bėgėlio dalios ir vargo pasirin
kimas dėl laisvės kaip tik di
dina atsakomybę už tautos li
kimą ir laisvės kovos pratęsi
mą. Ir tai nėra tik įstatyminė 
atsakomybė, bet įpareigojanti 
žmogaus sąžinę atiduoti tau
tai, kas jai priklauso.

*
Po ketvirčio šimtmečio pa

sitraukusiųjų iš tėvynės padė
tis nepagerėjo, išskyrus ma
terialinę jos pusę. Pajudėjusi 
masė arba sudžiūvo ir išnyko, 
arba tebe juda toliau. Jaunoji 
karta jau nebejaučia tos tau
tinės ir žmogiškos tragedijos, 
nes ji dar neturėjo savo šaknų. 
Bet ir ji dar nėra suaugusi su 
svetimais kraštais, nes dvasinė 
aklimatizacija yra galima tik 
po keletos kartų. Todėl ji yra 
labiau pasimetusi ir praradu
si savo tapatybę negu vyres
nieji, nes ji nuolat juda ir ieš
ko arba sunyksta masėje. Tik 
vienas kitas subręsta tautine 
sąmone ir randa savitą kelią 
svetimoje aplinkoje.

Tačiau šiandien nebegalima 
žiūrėti tik praeitin, nes jos jau 
nebėra. Negalima užsidaryti 
tik dabartyje, kuri savo ribo
tumu negali patenkinti giliau
sių žmogaus troškimų, šian
dien reikia ieškoti prasmės sa
vo darbe ir savo gyvenime sve
tur. Tėvynės palikimo skaus
mas turi būti įprasmintas tau
tinėmis, religinėmis ir kultūri
nėmis vertybėmis. Žmogiškas 
gyvenimas turi būti įprasmin
tas atsiteisimu pavergtai tė
vynei ir savo tautiečiams, nes 
tauta — tas mes kartu paimti, 
o ne vien tik žemė, nūnai min
džiojama svetimųjų. Tauta — 
tai kalėjimuose ir tremtyje 
kankinami mūsų broliai, visi 
sunkiai nešą vergijos pančius 
pavergtame krašte ir visa lie
tuviška išeivija.

Po dvidešimt penkerių metų 
reikia prisiminti, kad bėgame 
nuo rusiško ir komunistiško 
okupanto, nešančio vergiją ir 
nužmoginimą. Negalime būti 
stirnos, kurios šūvio išgąsdin
tos grįžta ton pačion vieton 
pasitikrinti, kas jas išgąsdi
no. Jei grįžtame, turime gauti 
ką nors ir duoti ką nors sa
vo tautai. Net ir piligriminėse 
klajonėse turime ieškoti pras
mės pratęsti savo tautinei eg
zistencijai savyje ir savo pri
augančioje kartoje. Tik šitoks 
tautinės egzistencijos pratęsi
mas pateisins pabėgimą ir į- 
prasmins mūsų veiklą sveti
muose kraštuose. Ne tik kraš
tas, kuriame gyvename, bet 
juo labiau okupuota tėvynė tu
ri konkrečiai jausti, kad mes 
esame dar gyva savos tautos 
dalis. Pr. Gr.

Amerikiečiai astronautai sugrįžo iš kitos planetos ir turės būti izoliuoti. Armstrong, Aldrin ir Collins lipa 
į laivą iš juos iškėlusio helikopterio.

VERSALIO TAIKOS SUTARTIS
Pusšimtis pirmojo pasaulinio karo pabaigos

Prieš pusšimtį du tylūs vokie
čių atstovai — pasiuntiniai, vil- 
kį ilgais Skvernais švarkus, už
sidėję aukštus cilinderius, pra
ėjo pro dideles įvairiausių pa
reigūnų eiles ir diplomatus į 
Versalio rūmus pasirašyti sutar 
ties, kuria buvo bagiamas pir
masis pasaulinis karas.

Ligi pat paskutinio momento 
buvo abejojama, ar jie padės 
savo parašus. Sąjungininkų gin
kluotosios pajėgos stovėjo deši
niajame Reino krante, pasiruo
šusios tuojau tęsti 1914 — 1918 
metų karą toliau, taikydamos 
į pačią Vokietijos širdį, jeigu 
vokiečiai sąjungininkų ultima
tumą atmestų.

Pirmuoju taikos sutarties 
straipsniu buvo steigiama Tau
tų sąjunga.

Kitos dalys, surašytos į 470 
puslapių apimties dokumentą, 
grąžino Prancūzijai Elzasą - Lo
taringiją; atstatė Lenkijos ne
priklausomybę, atėmė iš vokie
čių jų turėtas užjūriuose kolo
nijas ir demilitarizavo Reino 
kraštą. —

Dancigą paskelbė laisvu mies 
tu, kuris vėliau Adolfui Hitle
riui davė pretekstą pradėti Ant
rąjį pasaulinį karą, tik šiėk tiek 
vėliau negu po dvidešimties me
tų. Versalio taikos sutartis bu
vo pasirašyta 1919 metais birže 
lio 28 d., sekant karo paliaubų 
iš 1918 metų lapkričio 11 dienos 
nuostatais. Pirmieji antrojo pa
saulinio karo šūviai nuaidėjo 
1939 m. rugsėjo 1 dieną, nacių
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Tą patį klausimą kartoja ir kitos, bet tik ketvirto
ji patiki atsakymu ir skelbia kandidatą imperatorium. 
Jis meta saują pinigų ir visi juos renka vienybės ir pa
klusnumo ženklan.

Vienuolyne laikomos 6 imperatorių karūnos: Fa- 
sil, Michael, Johannes, Menelik II, Haile Salasie (prin
co karūna) ir Ras Sajum.

Vienos jų mažesnės, kitos aukštos, visos išpuoštos 
brangakmeniais ir, tur būt, vertos tūkstančius. Mums 
jas parodo per tvorą: j kiemą išneša stalą, užtiesia 
jį aksomu ir ant jo išrikiuoja karūnas. Čia visi origi
nalai, o jų kopijos yra Addis Ababos muziejuje.

Žinoma, vaizdas būtų kitoks, jei būtų įspūdinges
nis fonas. Dabar aplinkui vaikšto maldininkai, išmal
dos prašo elgetos, o šalia stalo stovi barzdotas vie
nuolis ir nepakelia akių. Sunku įvertinti ir įsisąmonin
ti, kad čia pat, už tos paprastos tvoros, po tuo paprastu 
medžiu, tokios brangenybės.

Bet axumiečiai labai didžiuojasi tomis karūnomis, 
ir mano gidas švyti, kai pradedu jas iš visų pusių foto
grafuoti.

Salia jų padėtas ir 150 metų senumo Šen. Testa
mentas, kurio lapai pagaminti iš ožkos odos. Paveiks
lai, kuriuos rodo skleisdamas puslapius tas pats kuk-

DR. P. MAČIULIS

karo mašinai bombarduojant 
Lenkiją.

Karštą birželio dieną sutar
tį pasirašant, mažai kas tekrei
pė dėmesį į ženklus, kurie grė
sė nauja karo nelaime.

Vokiečių po sutartimi padėti 
parašai sukėlė pasitenkinimo 
bangą prancūzų sostinės gat
vėse. Prancūzės bučiavo sąjun
gininkų karius ir šoko su jais 
didžiojoj Paryžiaus Elizėjaus 
laukų gatvėje. Sąjungininkų 
sluoksniai buvo patenkinti, pasi
rašius istorijų dokumentą, įskai 
tant ir prezidentą Woodrow 
Wilsoną, anglų min. pirm. Da
vid Lloyd George ir prancūzų 
min. pirm. Georgės Clemenceau. 
Italijos Vittorio Emmanuelle 
Orlando, protestuodamas dė1 te
ritorinių nask istymų jau buvo 
apleidęs konferenciją.

Baimės varginamas dėl gali
mos vokiečių agresrios ateity
je, Clemenceau reikalavo iš a- 
merikiečių patikinimo. Todėl tą 
pačią dieną pasirašė sąjungos 
sutartį su Amerika. W. Wilso- 
nas pasižadėjo ateisi vėl pagal
bon, jei neišprovokavus Pran
cūzija bus užpulta.

Tačiau Versalio taikos sutar
ties sąjunginės JAV senatas ne- 
ratifikavo. Tą istorinę dieną Wil 
sonas buvo didelis optimistas, 
nes jo garsių 14 punktų raštas 
padėjo pagrindą sąjunginei su
tarčiai. Jis kalbėjo: “Tautų są
junga visiems laikams panai

kins nepakeliamą seną tvarką, 
kuria nedidelės savimeilių as
menų grupės panaudojo didžių
jų imperijų žmones tarnauti jų 
asmeninėms užgaidoms savo 
galiai ir valiai išplėsti”.

Po kelių mėnesių preziden
tas W. Wilsonas nebepagydo
mai susirgo. JA Valstybių se
natas atsisakė sutartį ratifikuo 
ti, ir “nedidelės žmonių grupės” 
Vokietijoje ir Italijoje pradėjo 
žygiuoti į diktatūrą, į antrąjį 
pasaulinį karą.

Sutartį pasirašyti atsisakė ir 
Kinija, nes sąjungininkai anks
čiau vokiečių užimtas Shantun- 
go sritis atidavė japonams, u- 
žuot jas grąžinę Kinijai. Vieno 
dešimtmečio metu Kinija žiau
riai pasipriešino japonų invazi
jai, kuri buvo įžanga į antrąjį 
pasaulinį k?”ą.

Jan Christian Smuts, Pietų 
, Afrikos vyriausybės galva, su
tartį pasirašė, bet kartu pareiš
kė pranašišką nepasitenkinimą. 
“Tikros taikos kurios mūsų 
žmonės laukė, mes dar nepasie
kėme. Laimėjimas didžiųjų žmo 
nijos idealų, už kuriuos žmonės 
praliejo krauią ir paaukojo tur
tus, jų troškimų išsipildymas 
naujoje tarptautinėje santvar- 

i koje susilaukti geresnio pasau
lio šitoje sutartyje neįrašyti ir 
sutartyse nebus įrašyti’ ...

Sąjungininkai parinko simbo
liškai Versalio rūmų veidrodžiu 
menę, kur karą laimėjęs Prūsų 
karalius Wilhelmas I pr’.eš 49 
metus buvo pasiskelbęs Vokie-

(lūs vienuolis, labai ryškių spalvų, atrodo, kaip piešti 
kiaušiniams dažyti laku.

Iš čia važiuojam į kitą miesto pusę, kur tarp ku
kurūzų laukų atkasti karalienės Sabos rūmtį pamatai. 
Nuostabi statyba — akmenys sienoje taip gražiai ir si
metriškai pagal savo dydį sudėti, kad atrodo kaip au
dinys. Iš griuvėsių galima susidaryti rūmų plano vaiz
dą: vidury — sosto kambarys, kur ant paaukštinimo 
sėdėjusi karalienė, o aplink ratu grupuojasi visos kitos 
patalpos. Išlikusi net krosnis, kur buvo kepama duo
na, ir kanalizacijos pėdsakai. Atrodo, kad tais laikais 
Etiopija buvo gana pažangus kraštas.

Čia iš viso yra labai daug istorinės medžiagos, daug 
dar neatkastos ar apleistos. Palijus vaikai laksto po 
laukus ir rankioja lietaus išplautas senas monetas. Daž
nai ūkininkas, bedirbdamas savo žemę, randa senų 
ginklų, įrankių ar buvusių pastatų pėdsakus. Bet visą 
tą praeitį iškelti į dienos šviesą i-eikia kapitalo ir 
specialistų. O Etiopijai kaip tik ir vieno ir kito trūksta.

Paskutinė sustojimo vieta — karaliaus Ezana par
kas. Čia suvežtos visos istorinę reikšmį turinčios skulp- 
tūros.

Vidury stovi nedidelis karaliaus Ezano obeliskas, 
ant kurio graikų ir bažnytine geze kalba iškalti pa
ties karaliaus žodžiai: “Aš, sūnus to ir to..., valdęs 
kraštą tada ir tada..., nugalėjęs tokius ir tokius prie
šus..., — ir taip visa jo gyvenimo istorija ir darbai.

Kitoj skulptūroj vaizduojama žemė aštuoniais kam
pais. Neturėdami astronautų, tur būt, negalėjo įsiti
kinti, kad ji ne kampuota, bet apskrita. Atrodo, kad 
aštuoni taškai buvo kuo nors charakteringi, nes ir ki
tose skulptūrose, kaip obeliskų viršūnėje ir pan., jie 
pastebimi.

Apžiūrim ir karaliaus Bazei kapą, į kurį rei

Dievas yra ne tik visų daiktų 
pradžia, bet Jis yra ir visų kū
rinių bendrai bei kiekvieno kū
rinio atskirai pabaiga — tiks
las.

Mažiausias po lapu pasislėpęs 
vabzdys, ir didžiausias girių 
žvėris turi savo paskirtį. Savo 

' tikslą turi ne tik erdvėse besi
suką neišmatuojamo dydžio pa
sauliai, bet ir smulkiausia ore 
plezdenanti dulkelė; pats kuk
liausias mirtinerasis, dykumose 

! besibastąs nežinomas vergas, 
savo tikslo siekti turi tą pačią 
teisę, kaip ir pasaulio likimą sa
vo rankose laikąs vadovas.

Rašvtoias Mark Twain pasa
kė : “'Dėkime pastangas gyventi 
tain, kad mums mirus net pats 
laidotuvių direktorius jaustų ge
dulo reikalą”.

Mes pasigendame labiausiai 
tokių žmonių, kad ir prastutėlių 
ar 'bemokslių, kurie gyvendami 
nuoširdžiai stengėsi pasaulį ge
rinti. mažai iš jo renkalaudami, 
bet daug i jį įdėdami.

Nuoširdūs krikščionys, žmo
nijos geradariai, tampa turtin
gi amžinybėje. Gyvenime jie sa
ve ir viską atiduoda kitiems. Jie 
yra įsitikinę, kad kuo dosniau 
duosiu ar tai kasdieniame dva
siniame bei materialiniame gy
venime, ar pagaliau visuomeni
niame bei socialiniame gyveni
me, tuo daugiau turėsiu.

Daugelis šneka, kalba, veikia, 
blaškosi bei nerimastauja. Bet 
dėl ko tokie menki viso to triuk 
šmingo veikimo vaisiai? Visa
me tame veikime nebuvo Dievo 
ir artimo meilės.

Kas skuba apaštalavimo dar
ban, o nesistengia įsigyti gilaus, 
stipraus, galingo vidujinio gy
venimo — veltui arba beveik 
veltui eikvoja savo jėgas. Ne 
mūsų žodžiai daro gera, ne mū
sų pastangos gražina ar stiprina 
sielose Dievo malonę, bet tik 
pati Dievo malonė, kurios ne
išdalinsi neturėdamas, o neturė
si nesimelsdamas, nemokėdamas

tijos imperatoriumi. Dabar gi 
jo įpėdinis imperatorius Wilhel- 
mas II buvo pritrenktas pabė
gėlis Olandijoje.

Žmonių susitelkusios masėje 
veidrodžių menės pakrašty sto
vėjo vienas pajėgiausių sąjun
gininkų generolų Philipe Petain. 
Beveik po 21 metų Petain pa
sirašė su vokiečiais karo paliau
bų sutartį, palikęs Prancūziją 
vokiečių malonei.

Istorija vėl pasisuko visu ra
tu: Prancūzija ir Vokietija pa
sirašė draugiškumo sutartį. Kad 
atsikračius grįžtančių karčių 
prisiminimų, nebuvo planuota 
minėti 50 m. Versalio sutarties 
pasirašymo sukaktis.

kia nusileisti laiptais po žeme. Jis rastas prieš 13 me
tų. Ten yra keturios nišos, kurių vienoje buvo suau
gusio žmogaus ir vaiko skeletas. Manoma, kad tai kara
liaus žmonos ir vaiko. Karalius Bazei gyvenęs Kristaus 
laikais ir manoma, kad jis buvęs vienas iš Trijų Kara
lių, kurie aplankė gimusį Kristų.

Axum apžiūrėjimą baigiam. Su gidu atsisveikinam 
labai draugiškai. Ramus ir kuklus žmogus gale kelio
nės virto šnekiu ir pilnu entuziazmo Axum praeities 
paminklams. Aš jį nufotografuoju ir pažadu atsiųsti 
nuotrauką.

Apie Axum žmonių gyenimą daugiau sužinau iš 
kelnerio, kuris mane aptarnauja vakarienės metu ir 
mėgsta šnekėti.

Daugiausiai čia gyvena ūkininkai, kurie žemę turi 
toliau už miesto ribų. Nemažai yra ir pirklių, kurie 
supirkinėja iš ūkininkų derlių ir sunkvežimiais veža 
jį į didesnius miestus parduoti.

Didžiausia problema, žinoma, yra vanduo. Karvės 
dėl vandens stokos sausros metu duoda tik po pusę 
litro pieno į dieną. Turtingieji turi savo šulinius, bet 
juos reikia labai giliai kasti, brangiai kainuoja ir ne 
visuomet galima gėlą vandenį pasiekti.

Neturėdami kur šaltai laikyti paplauto gyvulio, 
mėsą žmonės džiovina. Kai prireikia, specialiuose me
džio ar geležies induose ją trina, iki pasidaro visai 
minkšta ir tinkama naudoti virimui. Prie viso maisto 
naudoja labai daug pipirų ir paprikos.

Kai vakarienės metu užsisakau vietinės gamybos 
kažkokią mišrainę, paragavus vos neišlekiu pro duris, 
nes tiek pipirų, kad, rodos, ugnimi degina. Žinoma, 
lieku nevalgiusi.

{Bus daugiau}

maldos rakteliu Dieviškosios 
Širdies lobyną atsirakinti.

Neprisimenu kažkokioje dra
moje įeina į sceną vaidila ir už
dainuoja. Jo balsas taip visus 
sužavi, kad, viską palikę, jie 
seka paskui nuostabų daininin
ką. Galėtų juos nuvesti į pasau
lio kraštą, jei norėtų. Pagaliau 
vienas asmuo klausia:

— Sakyk, kas tau davė tokį 
balsą ?

— Vandenynas, mano tėvas, 
— atsakė vaidila.

Ilgai ilgai vaidila klajojęs van 
denyno krantais, mąstydamas, 
stebėdamas nuolatinį jūrų liū
liavimą ir stengdamasis užšauk
ti vdlnių ūžimą.

Bendraujant su vandenynu, 
bemąstant gilias mintis, giles
nes už jūros gelmes, jo balsas 
ir žvilgsnis tapo tokie žavingi, 
kad žmonės, jį pamatę, negalėjo 
ištverti ir sekė paskui jį kaip 
užburti.

Kas mano žodžiams, kas ma
no apaštalavimui bei veiklai 
duos tokią žavinčią ir patrauk
iu galią?

T ievas, beribis tobulybių van
denynas. Turiu visada atsimin
ti, kad vidujinis, dvasmi3 gy vė
lumas yra apaštavlaimo sėkmės 
sąlyga ir jo širdis.

Vienas sociologas pasakė:
— Mūsų gadynei labiausiai 

reikia noro vien’ įgai veikti. Ro- 
c*os ja u toks likimas, kad Kris
taus priešai ti33'Og neperskiria- 
ni, c krikščiony- atvirkščiai — 
bevtik niekada stengia suši
lai ti.

Deja, teisingai pasakyta! Bet 
galima ir išaiškinti. Būti vienin
giems yra sunku. Iš prigimties 
žmogus neturi palinkimo vienin 
gai veikti. Mat, norint vienin
gai, bendromis jėgomis ką nore 
pradėti, dažnai reikia išsižadėti 
savimylos, savo nuomonės, sa
vo sugalvotos talktkos. Reikia 
kiausyti paskirtos ar išrinktos 
vadovybės. O tai reikalauja iš
sižadėjimo, ikuris visiems sun
kus, bet ypač gabesniesiems, 
kurie kaip tik dėl to labiau jau
čia savo asmenybės ir savo nuo
monių vertę. Vieningo darbo ne
gali būti be drausmės. O draus- 
nt’ngas niekas negimsta. Nusi
lenkti, išsižadėti savo norų ir 
savo valios tegalima išmokti tik 
visą savo dvasią įtempiant. Štai 
dėlko prancūzų poetikas ir ra
šytojas Montalembertas (1810 
— 1870) galėjo parašyti šiuos 
žodžius: “Savo gyvenime dažnai 
man teko kovoti su idėjų drau
gais’. Baisu pasakyti, kad tei
singa. Ar nepasitaiko tokių da
lykų ir mūsų visuomenininkų 
gyvenime? Jei taip — reikėtų 
tokius reiškinius bandyti paša
linti. K. Baras

Asmaros turgaus pakraštys

*
* t



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. liepos mėn. 26 d.

Edgartown, Mass., policijos vadas Jamee Arena skaito įvairius raštus, 
ryšium su nelaime, kurios metu važiuodama su šen. Kennedy žuvo sek
retorė Kopeche (viršuj).

CELIŲ SKIRTUMAI
Visų vienacelių ir daugiacelių 

augalinės, o taip pat gyvulinės 
celės sudarytos iš vienodų pa
grindinių dalių: protoplazmos, 
branduolio ir plėvelės.

Protoplazma sudaryta iš glei
vinės, grūdinės, vandenyje ne- 
tirpatančios baltyminės medžia
gos ir užima didesniąją celės 
dalį. Protoplazmos giūduotumas 
pastebimas tik pro didinamąjį 
stiklą ar mikroskopą.

Branduolys yra protoplazmos 
viduje ir turi aiškiai apibrėžtas, 
dažnai apskrito arba pailgo pa
vidalo, ribas. Jame būna vienas, 
du arba daugiau mažesnių foran 
duolių. Branduolys turi didelė? 
svarbos celės mitybai, taip pat 
dauginimosi ir paveldėjimo po
žiūriu.

Pirmuonių ir daugiacelių or
ganizmų atskirtos celės būna 
labai įvairaus pavidalo dažnai 
pareina ir branduolio pavidalas. 
Be 10, Visos augalinės celės turi 
plėveles; kai kurios gyvulinės 
celės jų neturi.

Visų celių sudėtis, aplamai 
imant, yra beveik vienoda. Au
galinių celių plėvelės sudarytos 
iš tokių medžiagų, kuriose yra 
šių elementų: grynanglio, van
denilio ir deguonies. Gyvulinių 
celių plėvelę sudaro lyg ir su
stingęs celės paviršinis sluoks
nis, jose, be grynanglio, vande
nilio ir deguonies, visada būna, 
dar azoto ir sieios.

Žymesni augalinių ir gyvuli
nių celių skirtumai yra dar šie: 

linėse celėse niekuomet nė
ra chlorofilo, ir todėl gyvu

linės celės pačios vienos negali 
sau pasigaminti iš grynanglio 
i-- kitų neorganinių medžiagų 
praninės medžiagos, o augalinės 
celės turinčios dhlorofilo, gali 
įš anglies dvideginio ir vandens, 
saulės spinduliams veikiant,, pa
sigaminti cukraus ir kitokių or
ganinių medžiagų. Todėl auga
linės celės gamindamos bran

duolinių medžiagų sau, jų sutei
kia ir gyvulinėms celėms.

Augalinės ir gyvulinės celės 
dauginasi vienodai — skylimo 
pusiau arba pumpuravimo būdu. 
Tuo būdu vietoje vienos celės 
atsiranda dvi ir t. t. Vadinasi, 
celės sudaro pagrindinį daugia
celių organizmų vienetą. Nuo 
šių vienetų, arba atskirų gyvy
bės židinių, labai daug pareina 
iš jų sudarytas organizmas.

Atsižvelgiant į tai, kokios pa 
reigos tėra jiems paskirtos, ce
lės būna atitinkamai toms pa
reigoms prisitaikiusios ir susi
jungusios į milžiniškus būrius, 
arba grupes, kurios vadinamos 
audiniais. Į audinį susibūrusios 
celės taip pat glaudžiai susijun
gia, kad j jau nebegalima vie
nų nuo kitų nesužalojus atskir
ti. Audiniai vėl susiburia ir su
daro dar didesnius vienetus.

J. Mškns

— Payson, Ariz., maždaug 
95 mylios nuo Phoenixo, 5,000 
pėdų aukštumoj. Tai yra augan
ti kurortinė vieta tarp miškų ir 
per jį teka upė. Aplinkui nema
ža ežeriukų, kurie išsidėstę Mo- 
gollon Ri kalnų viršūnėse. Pui
ki vieta meškeriotojams, gam
tos mėgėjams. Tos kalnų skete
ros apaugusios visokiais me
džiais, kedrais, pušimis.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-oonditioning — j 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
4444 S. VVestern, Chicago 8, III.

Telefonas VI 7-8447

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

iiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiir ^linini 

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke.

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

' j.,1 ".sas

| REZIDENCINIAI, 
{komerciniai, 
{medicinos IR 
KITOKĮ PASTATAII

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA

HELP WANTED — MOTEBYg

K E A L ESTATE

3 BUTŲ #19,000
2 dideli po 4 ir didel. 5 kaanb. bu
tas. Visi su spintelių virtuv. ir 
modem. voniom. Puiki Brighton 
parko vieta, į pietus nuo Archer 
Avė. Čia negyvenąs savininkas no
ri greitai parduoti, todėl kaina ste
bėtinai žema. Gyventojai sumoka 
už pastatą ir taip sutaupo jums pi
nigus. Turėkite malonų ir lengvą 
gyvenimą. Skambinkite vyrui, tu
rinčiam šį nuostabų pasiūlymą da
bar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Švarus 2-jų miegamų namas su pil
nai įrengtu (1 miegamu) butu rūsy. 
Pusė bloko nuo Michigan ežero Gary 
miesto rajone. Kreiptis į J. S. Hainil- 
ton.. Ayers Realty. Skambinkit 
219-938-1188, vakarais 219-938-7925.

Parduod. 6 did. kamb. mūr. rezid. 
Cicero). Karšto Vand. apšild., uždara 
veranda, pilnas rūsys, kilimai, dvi- 
gub. langai ir tinkleliai, 1 vonios, 
2 — auto garaž. Patogioj vietoj prie 
pat Šv. Antano bažn. ir mokyki, Ap
žiūrėti tik susitarus, skambinti savi
ninkui pirm. — penkt. po 5 v. v., 
šešt. ir sekm. — visą dieną. Kaina 
$29,900.00. Tel. 863-4575.

į PARDUOS NAUJĄ 8 butų namą
Marąuette Parke. $13,600 pajamų. 
Priims mažą mainą. Tel. HE 4-23^3

6 room brick. 3 bedroom, centrai 
air-conditioning and heating. 2-car 
brick garage. Priced in the 30’s. 
Facing the park, near schools and 
churches. 3350 W. Marąuette Rd.

CALL — PR 8-5886

STA SYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E 

PALMDALE. CALIFORNIA 935SO

Namų tel. (213) 479-3615, West L.A.
•Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininkų, akrais ne sklypais!

REAL ESTATE

Pard. pelninga^ mūras, 3 butai po 
5 kamb. ir moderni taverna. La
bai prieinama kaina skubiam par
davimui. Tel LA 3-7364.

Pard. 7 butų namas Marąuette 
parke. Prie 67-tos ir IVestern Avė. 
Tel. 376-1385___________________

2 aukšt. mūr., 5 kamb., 2 mieg., 
3 kamb- butas rūsyje 2 — auto ga
raž.. alum. dvigubi langai, potvynio 
apsauga. Susitarimui skambinti

476-8049.

Parduodama taverna su namu Ro
selande prie biznio gatvės. Antrame 
aukšte 6 kamb. ir apačioj virtuvė ir 
kamb. Garažas ir visi įrengimai. Tu
rėtumėt pamatyti savininkę vietoje.

10813 So. Michigan Avė.
Tel. 468-4726

Marųuette Parke, 6400 So. Troy 
Street parduodamas gerai prižiūri 
mas 15 butų mūrinis namas.

Telef. — PR 8-5719
• • • • • • — — ♦ » .

PARSIDUODA ŪKIS
Savininkas parduoda namą 5 

kambarių ir 5 akerių žemės. 
Prie to dar arklių tvartas ir 
galima laikyti vištų, ir Cement 
workshop, ir gazu šildomas na
mas.
Šaukite savininką, 616-694-9311 
Otsego, Michigan.

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florįsts —« 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

BINDERY GIRLS
Experienced or will train.
Full time, steady work.

All company benefits.
INDEX SALES CORPORATION 
1401 W. Jackson — Tel. SE 8-1511

W O M E N
Interesting light factory work. 

Steady — Good transportation. 
Fringe benefits 

Ask for Mr. Lipinis 
Apply at

VINYL-YVELi) PRODUCTS CO, 
INC.

225 W. Huron Tel. DE 7-2316
SWITCHBOARD OPERATOR for 
South side manufacturing compa
ny. Good starting salary. Phone 
Leo Grumulaitis ®E 8-2100.

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

DRAUGAS

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos

REGISTERED NURSES
7 a. m. to 3 p. m. and 

11 p. m. to 7 a. m.
L. P. N.'S B Y E DUC ATI ON 

3 p. m. to 11 p. m.
Pilone Miss Cormvvny 756-5200

Suburban Uonvalescent Center
120 WEST 26th ST.

SO. CHICAGiO HEIGHTS

KXPERIENCEO KEYPUNCH 
OPERATORS

Year Around Steady Employment 
Top Rates

YVONNE’S KEYPUNCH 
EERVICE

PHONE 678-4277

ŠVENTADIENIO ŽODIS
KUN. ANTANAS VALIUŠKA

Metų penkiasdešimt penkiem 
sekmadieniam pritaikintos min
tys, pasiremiant tos dienos e- 
vangelija, yra šios knygos es
mė. Tai nėra vien šventų žodžių 
aptarimas ir aiškinimas, bet iš 
jų išvedamas kelrodis šių die
nų žmogaus vingiuotame gyve
nimo kely, ir paskata nenuklys
ti nuo jo.

Knyga tinkama dvasiškiams, 
ieškantiems naujų minčių ir pa
sauliečiams, norintiems patobu
linti savo dvasinį gyvenimą.

Gaunama DRAUGE, kaina y- 
ra 3.00 dol. Prie knygos kainos 
prašom pridėti 5 proc. mokes
čiams.

s

J MOT VVest 691h Straet 
J Tet HE 4-7482

Namų Apšildymas
HEATING* SERVICE

Įdedu naujus pečius Ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027*4 S. Anna Avė., Lyons, 
Ulinois. Telef. 447-8806.

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

Skelbkitčs “Drauge”.

Ivadoro karys užlipęs ant mies- 
salės Nueva Ocotepera Hondu- 
ženkllna, kad šis miestas užim- 

> EI Salvadoro.

Jaunimui reikia literatūros, 
kad atostogos neatrodytų ilgos, 
nuobodžios ir neprasmingos.

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos:
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis

nepražus, 2.50 
B. Sruoga

Kon-Tiki 3.75
Thor Heyerdahal

Naktys Karališkiuose, 2.00
L. Dovydaitis

Rytų pasakos, 2.50
Vincas Krėvė

Šen kareivis Matatutis 3.00
J. Jankus

Trys sakalai, 2.00
A. Vambutas

Ukee- Waguu, 2.00
A. Colbachini, SDR

Knygos gaunamos DRAUGE, 
prie kainos prašomą pridėti 5 
proc. mokesčiams.

VISAI NAUJAS
Naujausias projektas1, moderniau

sia statyba, naujovės. Tikrai ža
vus, tikrai gražus. Padedąs išlai
kyti prestižą, taipgi “split-level” su 
grakščiu ištaikingu valgomuoju. 
Visi įmontavimai virtuvėje paten
kins kiekvieną motiną, šeimos1 kam
barys — mylintiems vaikams. Mil
žiniškas sklypas, sensacinga Hick- 
ory Hills vietovė. 1 bl. į šiaurę nuo 
95 St. Skubiai skambinkit šį nuo
stabų pasiūlymą turinčiam vyrui.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

V/2 aukšto modemiškas kampinis 
mūr: namas: 5 kamb. apačioj, 4 
viršuj. 2 -mieg. kiek. aukšte. Nėra 
garažo. Kreipkitės —

3300 West 63rd Place
CICERO. $18,000 įmokėti. Naujas 
3-jų butų namas apyl. Ogden ir 
Austin Blvd. Pajamų $445 per 
mėn. 2 po 5% kamb. (3mieg.), ir 
4 kamb. 2 maš.garažas. $56,900. 
Skola už 6% pagal seną morgičių. 
SVOBODA, 2134 So. 61st Court, 
Bl 2-2162. jei neatsako skambin
kit LA 1-7038.
Geroj š. vak. vietoj, V2 bloko nuo 
Draugo, arti transport., mokyk, ir 
kraut, savin, siūlo 10 metų “ranch 
side drive” namą, 2 auto mūr. ga
ražas, 3 dideli mieg., virtuvė su 
medžiu išmušta, insoliuota veran
da. pusiau baigtas rūsys, 1% vo
nios keram, plyt., ‘‘cyclone” tvora. 
Puikus pirkinys vaikams. Galima 
greitai užimti. Tel. 585-8963.

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ U0RT6AGES ■ MANAGEMENT

Memberg of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Scrwyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

5% kamb. mūro bungalow, 9 me 
tų, be garažo. 62 ir Kedzle.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rockwe.ll. 
$23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $1.7,500 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary PubUc
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tar

Notariartaa — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzle Avė. — PR 8-2233 

Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr raš-

72 lr Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun- 
galow. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

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

1% aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski 
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 ir Western. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

6 kamb. modernizuotas mūr. bun- 
gulow prie 71 lr California. 28,500.

5 jį kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalovv. prie 67, i vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $162,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10,500.

6 kamb., 20 metu mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St. Tei. J25-6015

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Ijomontf. 2-jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemes 
paskirta sodui ir al&joms. Pamaty
kite.

2-ji, butu mūras. Garažas, alumin, 
langai, Platus totas. Marųuette pke. 
$21,900.

5 kamb., apie 10 metų, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marųuette pke. $23,900.

4 kamb. nedidelis medinukas, apyl 
59 ir Pulaski. Pirkite už $11,900, 
jmokeje $3,500.

Ligonis našlė turi labai gerų 2-Ju 
butų mūro namų. Naujas gazo šildy
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

4 butu mūras. Gage parke. Gert, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Lotas SO p. Marųuette Parke.

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

SKELBKITES “DRAUGE”

PARDAVIMUI

Parduodamas šaldytuvas, miegama
sis, valgomasis, plyta, graži virtu
vė, oro vėsintuvas ir kiti smulkūs 
daiktai.
Tel. VI 2-0583 — 3122 8. Halsted

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gat Free delivery
5622 So. Racine, 434-1115

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

IŠNUOM. 4 kamb. butas, 3 aukšt. 
užpak. 833 West 33rd Street. 
Skambinti po 5 v. v. 876-3951

Išnuom. kambarys su privačiu įėji
mu, ir vonia naujame name su centr. 
šaldymu, priešais Marąuette parką,
7153 W. 71 St., 778-6698.

IŠNUOM. 5 kamb. butas suaugu
siems, šviesus kampinis namas. 
Kreiptis antrąme aukšte iš kiemą.
3201 So. Lituanica.
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2025 W. 63. PR 8-6032 
Nelaukit — užstreglstruoklt dabarl 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d61 pa
tarnavimo nemokamai.

HELP WANTED — VYRAI

experienced 
SHIPPING ROOM 

HELP
Permanent - Siek - Benefit 

- free hospitalization & pension 
plan, paid holidays, in air condi
tioned shipping room. Mušt 
reąd and write English.

Hrs — 8:30 to 5 p. m.

Contact Mr: Karas at 
SU 7 0977

HELP WANTEI) - VYRAI

Zayre Corporation
REVOLVING CHARGE 

COLLECTOR
South Side Location. Excellent Co. 

Benefits. Salary Open.
11700 South VVestern Avenue

Tel.: F. G. Kunert, 238-2560

ROUTEMEN
Excellent opportunity to advance in 

a rapidly growing company. Health, 
accident, major medical and life in
surance. Holidays and vacation with 
pay. Salary $175 a week and up. 

TRI-R VENDING (SERVICE
1401 W. North Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

REG I) PHYSICAL THERAPIST
Full time

Phone Miss Carraway 
i Suburban Convalescent Center

120 West 26th Street 
So. Chicago Heights, Illinois

Reikalingi patyrę 

plieno detaliuotojai 
ir

tikrintojai
(Steel detailers & Checkers)

Kreiptis tel. 922-6684
iiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

Experienced 
Photo Laboratory 

Technician
Mušt know Dark Room Pro- 
cedure, Color Processing & 
Black & White Printing for 
large produetion Photo- 
graphic Studio.

Call Mr. Wenckus 
296-4443

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge".

HELP VVANTED VYRAI

★
★
★
★
★

STARTING RATES
2.50 per hr.
2.74 per hr.
2.50 per hr.
2.74 per hr.
2.74 per hr.

2.74 per hr.

2.50 per hr.
2.74 per hr.

WE NEED
SPOT WELDERS 
ARC WELDERS 
ORILL PRESS 
PIPE FITTERS 
ELECTRICIANS
(Class B)

* GRINDERS
(Flexible Shaft)

★ ASSEMBLERS
(With Mechanical Ability)
Mušt have good vvork record. For Canuncromi zuuaiai ^uipuiau 
Merit raises, paid holidays and vacation, & other co:, fringe benefits. 

APPLY IN PERSON
G. S. BLAKESLEE and COMPANY

1844 So. Laramie Avė., Cicero, Ilk (Douglas Pk. “L”, V/z blocka)



MĄLAJŲ IR BURMOS 

RŪPESČIAI
Kiniečiai tikisi laimėti prieš malajiečius ir indus

VLADAS MINGĖLĄ

Malajų federaciją, kuri gal ne
trukus gali virsti komunistinės 
Kinijos auka, sudaro trijų skir
tingų rasių ir tautų žmonės: ma- 
lajiečiai, kinai ir indai. Pirmau
ja ir varžosi pirmosios dvi tauti
nės — rasinės grupės.

Indų kilmės žmonės gyvena 
panašiai kaip kinai, jie nepalai
ko ryšių su kinais, nei su mala- 
iečiais. Indai daugiausia dirba 
kaučiuko plantacijose arba prie 
kelių statybos.

Kalba hindų arba tamilų 
kalų tarmėmis. Daugumas jų ta
čiau kiek supranta ir malajiečių 
kalbą. Angliškai nedaug kas mo
ka, o kiniškai — niekas. Indai ir
gi buriasi savo kolonijon, ir gal
voja rįžti Indijon, jei ten koikį 
darbelį gautų. Jie neturtingi. 
Daugelis jų negali užmiršti savo 
tėvynės — tėvynės ilgesys juos 
•kankina. įTuo tarpu kiniečiai jau 
čiasi kaip namie. Daug jų pri
klauso trečiajai k&rtai. Jie pasida
rė viešpataujančia tauta ir nus
tato kiek kas gali čia uždirbti pi
nigų, duodami darbo ir privačias 
tarnybas. Kiniečiai, yra labai 
darbštūs, sumanūs, uolūs. Kiek
vienas kinas — savotiškas psicho
logas. Moka visur ir visada prisi
taikyti. Kiekvienas jų vis nori ge
ležine valia prasimušti į pirmau
jančių eiles. Ekonominiame ir so
cialiniame gyvenime jie tiesiog 
nepataisomi fanatikai. Jų įsitiki
nimas nepakeičiamai šventas ir 
tvirtas. Nieko neduoti svetimam. 
Savas pas savą. Visur ir visuomet. 
Jie valgo tik išimtinai savo resto
ranuose. Tie restoranai švarūs, 
išblizginti, patrauklūs. Jie žino 
ir didžiuojasi, jei Malajuose pa
siektas visokeriopas progresas, 
o ypač ekonominė gerovė, civili
zacija tai. jų (kartu su anglais) 
darbo, jų genijaus dėka. Jie tuo 
didžiuojasi. Savo tarpe jie šneka 
tik kinietiškai. Tačiau kalba ma- 
lajiškai, o didelė dauguma moka 
ir angliškai. Jų galvose gimsta į- 
vairūs pelningi planai. Ypač jie 
gudriai valdo naktinius klubus, 
įvairias pasilinksminimo vietas. 
Jų įsteigti įvairūs pasilinksmini
mo parkai, jomarkai, karuselės 
taip pat jiems neša pelną.
Pamažu skverbiasi komunizmas

Įdomu, kad kiniečiai savo pasi
linksminimų vietose, kurias lan
ko tūkstančiai vakariečių svečių, 
dažnai pavartoja iš Pekino ko
munistinės propagandos abėcė
lės kokį nors vieną kitą atsargų 
šūkį at išrašą. Kinietiškas nacio
nalizmas vakariečiams įkyri. Vi
si ten buvę žurnalistai tuo skun
džiasi. Kino teatruose rodomi 
filmai kartais savo tematika ir 
dialogais nupeikia komunizmą, 
kartais parodo kapitalizmo blo
gąsias puses, bet visados juose iš
keliamas kinietiškas nacionaliz
mas.

Kiniečiai, kaip žydai, o gal ir 
kaip lietuviai, kad ir neturtingi 
būdami, siekia savo vaikus išleis
ti aukštuosius mokslus. Taip sos
tinės universitete, Kuala Lutnpur 
mieste, kiniečiai studentai suda
ro 80-82 proc. visų klausytojų. 
Ateis laikas ir jie pareikalaus va
dovaujamų valstybės vietų.

Gyventojus labiausiai skiria ra-' 
sė ir tikyba. Kaip baisiai tas ski
riantis griovis atrodo, gali supras
ti tik tie, kurie yra buvę Mala
juose, matę malajiečius, kinie
čius ir indus.

Šiurpios indų šventės
Visos rasės ir tautos ruošia kas

met savo religines šventes, de
monstruoja gatvėse procesijų žy
gius, bet visi atskirai. Budistai ir 
mahometonys eina savais keliais, 
o indai prie Kuala Lumpur mies
te* vartų kiekviėn&si mfefais šven
čia savo Thaipusamo šventę, ku
ri skiriama Subramaniamo (in- 
d ųd'iėvo) garbei. Kinai su pašai
pa stebi — indų prietarus. Įžymu 
sis Tolimųjų Rytų rasių, papro
čių ir religijų žinovas (nekartą 
lankęsis Malajuose) šveicaras 
zttm. Kart morncvreg, savo Kny

gose ir straipsniuose vaizdžiai ap
rašinėja čiabuvių indų religines 
scenas. Jie eidami gieda savo gies
mes, šaukia, draskosi įpuola į 
transą. Ištisos šeimos, net su vai j 
kais, išdarinėja baisiausias sce
nas: su ilgimis adatomis persidu- 
ria kiaurai abudu skruostus, persi- 
duria savo liežuvį, krūtinės odą 
ir raumenis, nugaros odą. Krau
jas varva. Minimas žumalist. sako 
“Ak, kaip sunku žiūrėti į tokius 
žmones, kurie galvoja, kad to
kiais sveikatos žalojimais jie įsi
gyja Dievo malonę”. Jie savęs 
kankinimais norį parodyti, jog 
tokiu baisiu atgailavimu už sd- 
vo nuodėmes, esą pasiruošę atsi
sakyti visų žemiškų linksmybių, 
ir pasišvęsti amžinajam dvasi
niam gyvenimui ir jų dievui. Ne
rodo ir drovėjimosi žymių. Prie
šingai, kuo daugiau žmonių juos 
stebi, juo jie labiau save kankina 
ir žaloja savo kūną. Į tokius fa
natiškus kvailiojimus suplaukia- 
daugybė smalsių malajiečių ir ki
niečių. Visą tą cirką jie stebi 
su panieka.

Tai tik vienas skirtingas, bet 
vaizdus tamsaus indų fanatizmo 
pavyzdys. Malajuose indai nere
tai žemiau vertinami už mala
jiečius. Tuo tarpu kinai savo die
vą Būdą garbina ramiai: jų kul
tas kiek panašus į krikščionių re
ligines apraiškas.

Daugiausia žiūrovų sutraukia 
indų religinės šventės. Kodėl? O- 
gi dažnas nori pamatyti, kaip jie 
save žaloja, badosi ir kraujuoda
mi kenčia. Tūkstančiai, masės 
žmonių juos stebi, o kibai su Sa
vo prekybiniais vežimėliais par
duoda dešreles ir viską, ką to
kiais atvejais galima parduoti.

Dažnai indai procesijomis žy
giuoja, o jų kankiniai, atlaidų 
ieškotojai, ištisomis myliomis 
baisiai besikraipydami, šokdami, 
šaukdami, kartu su procesija ei
na į hindusų šventovę. Ekstazė
je jie temato pomirtinį gyveni
mą- jo laimę.

Ar ilgai lauks kiniečiai?

Malajų — mahometonų religi
ja — valstybinė religija. Malajų 
Federacijos karalius yra kartu ir 
Islamo religijos galva. Karaliai 
ten renkami kas penkeri metai, 
bet praktiškai beveik visą laiką 
tas pats. Taip tęsia iki karaliaus 
mirties.

Malajuose kiniečiai viską pa- 
šaipingai stebi. Gal toji ramiai ir 
tyliai su šypsena žygiuojanti tau
ta į laimėjimą turi rankose ki
tus ginklus?

Kapitalas jų rankose. Prie to 
reikia pridėti jų prekybinų iš
mintingumą, darbštumą, uolu-

LAIKO JUODIEJI REIKALAU
JA PINIGŲ IR NAMŲ

Cairo (Dl.) miesto Jungtinis 
juodasis frontas graso padidin
ti demonstrantų skaičių Dlinois 
valstijos kapitoliuje, jei guber
natorius Ogilvie nepatenkins jų 
reikalavimų parūpinti pinigų gy
venamų namų statyboms ir 
4,500 asmenų darbo.

kė, kad valstijoje atsiranda vis 
daugiau asmenų, kurie remia de 
monstrantus net ketindami ak
tyviai įsijungti į demonstrantų 
gretas.

Pasak jo, jei gubernatorius 
Ogilvie nedarys greitai žygių 
rasinėms ir skurdo problemoms 
išspręsti, daugiau demonstran
tų atsiras pirmadienį.

Ogilvie yra griežtai nusista
tęs prieš demonstrantų sėdėji
mą (sit-in) kapitoliuje, ir per
spėjo, kad protestuotojų gru
pei neleidžiama piketuoti vals
tijos rūmų arčiau kaip penki 
blokai.

mą, finansus, mokslinį pranašu
mą — gaunasi įspūdis, jog jie 
neilgai tylės, juo labiau turėda
mi šalia globėją - milžinišką Ki
niją. Malajų mahometonų religi
niai valdovai galvoja, kad jie val
do visą kraštą, bet ar ilgai? Val
do tol, kiniečiai tyli, nes visa 
policija ir kariuomenė sudaryta 
vien iš malajiečių. Jų rankose 
valdžia ir ginklai. Tačiau visas 
policijos ir kariuomenės išlaidas 
apmoka kiniečiai. Kiniečiai su 
anglais iškėlė Malajų federacijos 
gerbūvį, jie stato naują civilizuo
tą modernią valstybę. Jie protin
gi. Vadinasi, jie kiek palauks, kol 
ateis jiem skirtas laikas.

David Threifall (dešinėj) priima 24,000 dol. čekį Londone, kurį jis lai
mėjo lažybose, jog amerikiečiai pasieks mėnulį prieš 1971 m. sausio 1 d. 
Lažybos įvyko 1964 m. Jas pravedė Hill Bookmaking b-vė, kurios pa
reigūnas ir įteikė čekį.

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija jgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

AREA CODE 312 247-2425
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VVakaponeta, Ohio, gyveną astronauto Armstrongo tėvai džiaugiasi jų 
sūnui sugrįžus iš erdvių.

reikalams, ir Michael Lucėy iš 
East ĮSt. Louis, direktorius mies 
to vidaus reikalams .

Penki is trylikos kitų asmenų 
buvo paleisti trečiadienio vaka
rė, padėjus užstatus.

Pilietinių teisių vadai East 
St. Louis, Rockforde ir Deca- 
ture telkia demonstrantus.

Policija budi valstijos rūmuo
se dieną ir naktį.

PLIKUMAS IR VĖŽYS
h. M y ty# * ‘S

Japonų gydytojas dr. Kenji 
Tohizoe teigia, kad plikiai ne
serga skrandžio vėžiu. Jis šį sa 
vo teigimą remia 1000 pacientų, 
sergančių skrandžio vėžiu. Nė 
vienas iš jų nebuvo praplikęs. 
Bet kodėl plikė apsaugo nuo 
susirgimo skrandžio vėžiu, dr. 
Toihizoe neišaiškino.

— Chicagoje birželio mėnesį 
pabrango pragyvenimas.

Anksčiau Ogilvie pasakė, jog 
astuoniems demonstrantų atsto
vams bus leidžiama sėdėti jo 
įstaigoje. Praėjusį antradienį 
areštavus 67 demonstrantus 
valstijos rūmuose |S(piingfielde, 
gubernatorius pasakė, kad pro
testuotojams nėra vietos vals
tijos rūmuose.

Penkiolika asmenų, skaitant 
du katalikų kunigus, buvo areš

Charles Koen iš Springfieldo, tuoti praėjusį trečiadienį dėl 
demonstrantų atstovas, pareiš- tvarkos ardymo, ir jie kaltina'

mi negeru elgesiu. Areštuoti šie

Šiais laikais važinėjant yra nesą
monė manyti, kad pailsėsi važiuo
damas. Šiandieniniuose keliuose 
vairavimas yra pilno laiko darbas, 
todėl vairuok gerai pailsėjęs. Daug 
mašinų dėl vairuotojo nuovargio 
atsimuša į tiltus ar stulpus.

Norį gauti saugaus vairavimo 
, . „ u >»r * • -x i taisyklių knygutę, turi rašyti: Paulkunigai: Gerald Montroy iš Bei- PoWell, Secretary o£ statė, Spring- 
lsville, direktorius neturtingųjų fieid, III. 62706.

A. + A.
ZIGMUI PAULIONIUI mirus, 

dideliame liūdesy pasilikusius žmoną LĖLĘ, sūnų ir 
dukrą, motiną, brolius VYTAUTĄ ir AUGUSTINĄ, se 
šerį ZUZANĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Jenas ir Angelė Jonynai

A.-f A. FRANK MAIER
Gyveno Chieago, Illinois.
Mirė liepos 24 d., 1969, 10 vai. vak., sulaukęs 73 m. amžiaus.
Gimė Jugoslavijoje. Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Alice.
Kūnas pašarvotas Kringas & Marzullo koplyčioje, 5400 W. Har- 

rison St. Laidotuvės įvyks pirmad., liepos 28 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Lucy parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

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

Laidotuvių direktorius Mr. John Regan, Tel. AU 7-8600
Nuliūdę: ŽMONA.

A. -Į- A.
ZIGMUI PAULIONIUI

mirus,

jo žmoną ELENA, dukrą JOANA, sūnų JURGĮ, motiną TERE
SĘ, brolius VYTAUTĄ ir AUGUSTINA, seserį ZUZANA 8CEPA- 
NAVIčIENĘ ir jų šeimas širdingai užjaučiame giliam liūdesy.

FILIOMENA ir MYKOLAS LIUBERSKLAI, 
ANDŽELfi ir PETRAS PETRAIČIAI, 
DONATA ir ALFONSAS SAMUŠIAI

ONA NASAKAITIENĖ
PAGAL TĖVUS JANKAUSKAS ’

Gyveno 4538 South California Avenue
Mirė liepos 24 d., 1969, 9:10 vai. vak,, sulaukusi pusę amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Užvenčiu parapijos, 

Kerbedlaukės kaimo. Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 sūnūs: Stanley La Verne, Walter 

ir marti Helen, John ir Pauline, Frank ir marti Mariarma, duktė 
Ann Butler, žentas Antanas, 23 anūkai, brolis John ir jo šeima, Lie
tuvoje Vincent ir žmona Anna ir daug giminių bei pažįstamų.

Priklausė Tretininkų, Maldos apaštalavimo, Gyvojo ir Amžino
jo rožančiaus, Katalikų Tikėjimo platinimo, šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje, Šv. Pranciškaus seserų rėmėjų draugijoms ir rėmėjų gildai, 
buvo amžina narė sekančių: tėvų Marijonų, tėvų Jėzuitų, tėvų Sale
ziečių, Šv. Kazimero seserų rėmėjų ir tėvų Pranciškonų, labdarių.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California, 
šešt., liepos 26 d., 6 vai. vak.

Laidotuvės įvyks pirmad., liepos 28 d. it koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Nekalto Prasdėjimo Švč. Panelės parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Prašome gėlių nesiųsti.
Nuliūdę: sūnūs, duktė, anūkai, brolis.
Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3672

■
A. “4" A.

Pulk. VINCUI SAKALUI mirus, 
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai VIKTORIJAI, 

dukrai ir sūnui su šeimomis ir kartu liūdime.

Jonas Kriščiūnas 
ir šeima

Netekusius brangios motinos

A. -f- A. MARIJOS BISKIENĖS, 
sūnus GEDIMINĄ ir KĘSTUTĮ, jų šeimas ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

Aldona ir Juozas šulaičiai
'□ ii .ii ’ tdn SUr<tt Ajtil

Dalia ir Edmundas Remiai
-.k . . A." ■■ mUTaM H iiŽ’MF I l>BtJ i » V.»

y\.

MARIJAI RIŠKIENEI. ■ L.
mirus,

sūnums GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI BISKIAMS ir jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Marija ir Henrikas 
Morkūnai

A. -Į- A.
JADVYGAI VARANKIENEI 

mirus Lietuvoje, jos sūnų T a d ą ir jo šei
mą širdingai užjaučiame.

Ada ir Juozas Totoraičiai 
ir šeima

A. “4" A.
Pulk. VINCUI SAKALUI mirus, 

žmonai VIKTORIJAI, dukrai ŽIBUTEI ŽIUPSNIENEI, 
sūnui RIMGAUDUI su šeimomis reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime.

Ona ir Vytautas Suopiai

PADĖKA

A I A
STASYS ŠIDLAUSKAS

Mirė 1969 m. liepos mėn. 15 d. ir palaidotas liepos mėn. 
19 d. Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė mirusiam pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. Dėko
jame Prel. kun. Mozeriui, kun. Juknevičiui, kun. Plankiui ir 
kun. Sugintui už maldas koplyčioje. Dėkojame kun. Jukne
vičiui už atlaikytas pamaldas bažnyčioje už velionies sielą ir 
už palydėjimą į kapines.

Dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias už velionies 
įsielą ir atsiuntė gėlių. Dėkojame Šv. Vardo Dr-jos nariams už 
maldas, užprašytas Mišias ir dalyvavimą laidotuvėse.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Petrui 
Bieliūnui.

Ypatinga padėka p. Martai Gaižauskienei už pagalbą, slau
gant a. a. velionį paskutinėse jo ligos dienose.

Visiems nuoširdžiai dėkojame padėjusiems ir užjautusiems 
mus liūdesio valandoje.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys, žentas, anūkai ir proanūkas.

A. -j- A.

URŠULE MICKEVIČIOTE • »
Gyveno 2407 West 68th St.
Mirė liepos 24 d., 1969, 8:20 vai. ryto, sulaukusi 74 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskrities, Pajevonio pa- 

rapjos. Amerikoje išgyveno 19 m. • '
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Vincas, Kanadoje 2 sese

rys: Petronėlė Poškienė ir Teresė Galinienė su šeimomis, Kanadoje 
brolio duktė Birutė Enzelienė su šeima ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Priklausė Tretininkų Dr-jai ir S.L.A kuopai 134.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. VVes

tern Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., liepos 28 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: brolis, seserys, brolio duktė.

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tėl. RE 7-8600



B DRAUGAS, Šeštadienis, 1069 m. liepos mėn. 26 d.

X Jadvyga Matulaitienė, tau
tinių šokių choreografė, Nevv 
Yorko moksleivių ir Rūtos an
samblio tautinių šokių grupių 
vadovė, mokytojų studijų savai 
tėję skaitys paskaitą apie tau
tinių šokių bei žaidimų progra
mą lituanistinėse mokyklose.

X Ramunė iStravinskytė, vie 
na iš gabiųjų Marijos mokyk
los mergaičių, gavusi garbės 
stipendiją (National Merit) 
baigdama Maiijos mokyklą, taip 
pat gavo piniginę stipendiją iš 
Illinois valstybės. Ateinančiais 
metais pradeda studijas Illinois 
universitete Chicagoje farmaci
ją. Šiuo metu Ramunė su savo 
mama ir sesute atostogauja 
Maine.

X Aukos stiprina mūsų spau 
dą, o tuo pačiu ir lietuvybę. 
'■“Draugą” paiėmė aukomis: po 
3 dol. — V. Janevičius, M. D.,
V. Salkalas, Stp. Girsikis; po 2 
dol. — F. Giedrys, M. Pleškus, 
Paul Pakalniškis, M. Klimas. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame.

X Net kelius kambarius ga
lima vėsinti geruoju 110 voltų 
14,000 BTU’s Emerson vėsintu
vu. Įsigy kit pas Gradinską, 
2512 W. 47th St. FR 6-1998.

(sk.)

X Dar yra dvi vietos rugsė
jo 8 dienos ekskursijoj į Vilnių, 
kuriai vadovauja Walter Rask- 
Rasčiauskas, iš American Tra- 
vel Service Bureau, 9727 So. 
Westem Avė., Chicago, Illinois, 
60643, tel. 238-9787.

Susidomėję prašom kaip ga
lima greičiau kreiptis į mano 
agentūrą.

Walter Rask
(sk.)

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 (sk.)

X Reikalinga tarnautoja ben
dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

X Amerikos Lietuvių Tauti
nės s-gos Chicagos skyrius lie
pos 26 d., šeštadienį, rengia — 
tradicinį vasaros balių gražioje 
Jonyno salėje, Veden Rd., Ches
terton, Indiana. Baliaus pradžia: 
kokteiliai — 6 v. v. Vakarienė 
— 8 v. v. šokiams gros geras 
orkestras. Kas norės prieš ir po 
baliaus galės gražiame baseine 
pasimaudyti. Skyriaus valdyba 
kviečia narius, bičiuliu® ir pla
čiąją lietuvišką visuomenę lie
pos 26 d., šeštadienį atsilankyti 
į šį rengiamą balių ir gražiai 
praleisti laiką. Baliaus, bilietų 
ir kitais reikliais prašom kreip
ti® į p. Eleną Matutienę, 2022
W. 51 str., Chicago, UI. 60609.
Tel. PR 8-4236. (pr.)

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stookbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Suinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

x Anthony Kamm, komen
tatorius it dainininkas Marąue
tte Park parapijoje, grįžęs po 
ilgokų atostogų Floridoje ir pie 
tinėse valstijose, buvo sutiktas 
staigmenos. Jis 42 metus dirbo 
kaipo viišininkas — supervisor, 
Illinois Bell telefone b-je ir da
bar, išėjus į pensiją buvo su
ruoštas bankietas ir įteikta dei
manto sagutė. Taipgi gėlės ir 
aukso dovanėlė jo žmonai Dori
nai. Taip pat įteiktas įrėmuotas 
raštas už darbą telefonų siste
moje ir komunikacijoj.

x Solistės Dalios Kučėnienės 
koncertas, akamponuojant kom
pozitoriui Dariui Lapinskui, į- 
vyks š. m. spalio 4 d. Jaunimo 
centre. Koncertą rengia LDK 
Birutės dr-ja.

X Simonas Chauska (čekaus 
kas), mūsų dienraščio skaity
tojas Waiukegan, III., atnaujin
damas prenumeratą pridėjo 5 
dol. auką mūsų dienr aščiui stip 
rinti. Labai ačiū.

X Atostogas gražiai paįvai
rina geriausias žmogaus drau
gas — lietuviškoji knyga. Pačių 
naujesnių ir senesniųjų lietuviš
kų knygų ir kitų leidinių gali
ma gauti “Drauge”. Pareikala
vusiems katalogas siunčiamas 
nemokamai.

x Inž. A. Dirkis, Illinois tau
tinės gvardijos pareigūnas, po
rai savaičių buvo išvykęs į 
Camp McCoy Wisc., dalyvauti 
karo pra/timuose. Po to savaitę 
laiko praleido su šeima Union 
Pier, Micth.

X Mykolas Žumsnas, (neši
nėję) buvęs Lietuvos ministerių 
tarybos kanceliarijos direkto 
rius, dabar gyvenantis Berlyne, 
liepos 22 d. atvyko į Chicagą ir 
sustojo pas giminaičius Joku- 
bauskus, 3805 W. 70 pi. Chica
goje bus il.d rugp. 4 d. įvelioms 
dienoms nuvykęs į Los Ange
les, grįš į Chicagą ir iš čia rugp. 
4 d. skris į Bostoną, o rugp. 10 
d. atgal į Berlyną. Atvežė svei
kinimus nuo Berlyno lietuvių. 
Ten gyvena: Laueka, Brakienė, 
Bumbulienė, Babionienė, dr. 
Bušackis, dr. Pacas ir kiti. Iš 
viso Berlyne yra keliasdešimt 
lietuvių. Ypač daug Mažosios 
Lietuvos lietuvių. Yra sudaryta 
Liet. Bendruomenės apylinkė, 
kurios pirmininku jau kelintas 
kartas yra išrenkamas M. Ži
linskas. Ji® yra susidomėjęs me
no istorija ir* yra meno kolek
torius. šį šeštadienį, 8 vai. v., 
inž. Rudis (kairėje) su M. Ži
linsku turės pasikalbėjimą savo 
radijo valandėlėje, kurios pro
grama perduodama iš WXRT 
stoties, banga 93.1. Po progra
mos p. (M. Rudienė turės priė
mimą mūsų garbingam svečiui.

X RAŠOMOS MAŠINĖLES,
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angį. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų :
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.)

X Jaunai šeimai reikalinga 
moteris prie vaikų (2 m. ir 4 m.) 
ir lengvai namų ruošai. Dėl va
landų ir sąlygų skambinti tel. 
767-0407, po 5 v. p.p. (sk.)

X Kas turi kokių klausimų 
akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, prašoma kreiptis į 
stockbrokerį Arūną Vasį, Howe. 
Barnes & Johnson, Ine., telf. 
782-9600. (sk.)

X Parduodami šuniukai “Chi- 
huahuas”, 8 savaičių amžiaus. 
$35.00. (Skambinti 776-7110.

(sk.)

Lietuvių mokslininkų suvažiavimui ruošti Technik nes kom sijos posėdy su spaudos atstovais. Sėdi iš kai
rės: dr. E. Ringus, D. Talatt - Kelpša tė, dr. A. Aviž. ienis, kun.dr. J. Prunskis. Stovi iš kairės: P. Žumba- 
kis, V. Kleiza, A. Augaitis, inž. Br. Nainys, K: Drunga, J: Šlajus, K, Barzdukas. Plačiau kultūros priede.

Nuotr. A. Gulbinsko
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IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Rochesteryje, N. Y., Pa
vergtųjų Tautų savaitė buvo 
paminėta specialia programa 
per televiziją WROC, 8 tinklas, 
liepos 13 d. Programą, kuri bu
vo matoma nuo 4.30 iki 5 vai. 
p.p. paruošė vietos Antibolševi- 
kinis blokas. Ją atliko vengrų, 
latvių, lietuvių ir ukrainiečių 
atstovai. Lietuvių vardu kalbėjo 
prof. dr. Ant. Klimas, vaizdžiai 
nušvietęs bolševikų okupaciją 
Lietuvoje. Puikią proklamaciją,

X Sutikite savo draugus šį 
sekmadienį Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių sklypų savininkų 
draugijos rengiamame piknike 
Bruzgulienės darže 8274 Kean 
Avė. Willow Springs. Linksmas 
Orkestras, geri užkandžiai ir at
sigaivinimas atviroje gamtoje 
padarys šią dieną nepamiršta
ma. Visus kviečia Draugijos 
Valdyba. (Sk.)

X Vietoje gėlių a. a. Valeri
jos Vasaitienės atminimo įnašui 
Lietuvių Fonde aukojo: D. G. 
Krivickai $15.00, L. Eurkoos 
$12.00. Po $10.00: (S. A. Bačkai- 
čiai, J. E. Baliai, L. E. Dambriū- 
nai, F. V. Giedriai, L. E. Ka
činskai, P. E. Mažeikai, B. N. 
Paramskai, A. L. Plateriai, V. 
J. Rutelioniai, A. K. Tyliai, A. 
J. Vačiulaičiai, R. A. Zalubai, 
Ignas ir Birutė X, J. Brazauskas,
M. Gureckas ir St. Nutautas; 
Po $5.00: J. A. Aisčiai, L. E. 
Babriai, N. B. Tautvilai, V. R. 
Viliamai. SL A. Kinduriai $3.00. 
LF adresas: 6643 S. Maplewood 
Avė., Chicago, UI. 60629, telef. 
778-2858. (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 (sk.)

X A. a. Lietuvos kariuome
nės ats. pik. Itn. Vincui Saka
lui š. m. liepos 19 d. mirus, vie
ton gėlių ant jo kapo, skiriame 
auką 20 dol. llietuv. Tėvams 
Jėzuitams. Brazilijoje jų lietu
vybės baruose besidarbuojan
tiems darbams paremti.

Jadvyga, Danutė ir Stasys 
Jurai.

(pr.)

Lietuvių Radijo Forume kalba Illinois vietgu kerną torius Paul Simon 
(su akiniais). Šalia jo inž. Antanas J. Rudis, radijo valandos vedėjas 
žurn. Vytautas Kasniūnas, pranešėjas, radijo stočių WXRT ir WSBC 
savininkas Louis Lee ir architektas Jonas Stankus.

kuria buvo paskelbta Pavergtų 
Tautų savaitė Rochesteryje per 
skaitė televizijos programos 
pradžioje jos autorius Roches
terio miesto meras Frank T. 
Lamb, didelis pavergtųjų tautų 
draugas. Pavergtųjų Tautų sa
vaitė buvo taip pat paminėta ir 
per lietuvių radijo pusvalandį. 
Kalbėjo Aloyzas Jančys.

— Gabrielius Mironas, Phila
delphia, Pa., LB apyl. pirmi
ninkas, per vietos radiją Ben
druomenės Balsą skaitė ilgesnę 
paskaitą, iškeldamas kultūrinio 
bendravimo su komunistų pa
vergtų kraštų žmonėmis pavo
jus.

ARGENTINOJ
— Dienraštis “La Prensa” 

ištisą puslapį paskyrė valstybi
niam žemės ūkio technikumui, 
turinčiam eksperimentinį 2,100 
ha ūkį prie Balcarce miesto, 
Buenos Aires provincijoje. Čia 
dirba apie 80 inžinierių, agrono 
mų, veterinarijos gydytojų ir 
biochemikų, veikia agronomijos 
fakultetas su 300 studentų. Re
portažo iliustracijai yra panau
dota mokslinius tyrimus atlie
kančios lietuvaitės dr. Brunos 
Rukšėnaitės nuotrauka. Ji yra 
baigusi universitetą, porą metų 
gilinusi .studijas JAV, pasinau
dodama Jungtinių Tautų stipen 
dija.

KANADOJ
— “Baltijoj” moksleivių atei

tininkų stovykloje šiemet sto
vyklavo 50 jaunimo iš Montre- 
alio, Otavos ir apylinkių vieto
vių. šiai stovyklai vadovavo A. 
Vartų par. kelbonias kun. L. Za
remba, SJ, kartu eidamas ir ika 
peliono pareigas. ISitovyklos ko
mendantas stud. Algis Rudins- 
kas. Seselė M. Margarita - Ba
reikaitė, šios stovyklos organi
zatorė, buvo mergaičių globėja 
ir dainų bei giesmių mokytoja. 
Sės. M. Jonė-Laurinaitytė lietu
viškų motyvų rankdarbių mo
kytoja; Niedvaras — jaunesnių
jų berniukų globėjas, maudyk
lės sargas; studentė Rita Abro
maitytė — vyresniųjų mergai
čių vadovė; Alma Staskevičiūtė 
ir Vida Žitkutė — jaunesniųjų 
mergaičių vadovės; slaugė ir 
maudyklių prižiūrėtoja — A. 
Morkūnienė; ūkvedys — Petras

Styra, šeimininkės — Malcienė 
ir Girdžiuvienė. Atskirų grupių 
vadovai: R. Vilčinskas iš Ota
vos, P. Kolyčius iš Toronto, L. 
Giriūnas iš Montrealio. Stovyk 
la baigėsi liepos 19 d.

_  Dail. T. Valius dėsto me
no dalykus Central Tech vasa
ros kursuose. Atliekamu laiku 
tęsia kūrybinius darbus savo 
vasarvietėje; baigia paruošti 
engliškajai enciklopedijai vinje
tes. šiais metais jis dalyvavo 
keturiose organizacinėse paro
dose.

— Chicagos burmistras Da
ley pakvietė šešis narus prisi
jungti prie astronautų Arm
strongo, Aldrino ir Collinso, kai 
Chicaga sveikins rugpiūčio 13 
d. astronautus, .grįžusius iš to
limųjų erdvių.

Chicagos lietuviai žygiuoja Pavergtųjų tautų parade liepos 19 d.
Nuotr. M. Nagio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
pas Eunice ir Paul Friese, gi-KELIONĖJE PO FLORIDĄ

Donna ir Antanas Kamm, 
Marąuette Parko gyventojai, 
praleido daugiau kaip du mėne
siu atostogaudami pietinėse 
valstijose. Daugiausia laiko pra 
leido Floridoje. Atlanto paikraiš 
tyje jie viešėjo Miami Beach, 
Pompano, gi ilgiau atostogavo 
Ft, Lauderdale, kur jie turi 
daug vertingos nekilnamosios 
nuosavybės.

Jie svečiavosi pa® buvusius 
čikagiečius Eleną ir Joną Ver- 
belą, Dania, Fla. Taipgi pas Ele
ną ir Frank ISaibal, Notth Mia
mi ir pas Anitą ir Tadą Visgir
dus, dalyvavo jų vestuvėse, taip 
gi pas Constance ir Juozą Pa- 
ge Ct. Lauderdale.

Miami Beach, Donna Kamm 
buvo susitikus savo brolį, inž. 
Joną Gustaitį iš St. Clair Shore 
(Detroito priemiesčio). Jis su 
žmona Betty ten įdomavosi nuo 
latiniu įsikūrimu ir įsigijimu 
nuosavybės. Visi apvažiavę visą 
Floridos Atlanto pakraštį, vyko 
skersai valstiją prie Gulf of 
of Mexico, ten ilgiau apsistojo 
St. Peteisburghe, Largo ir įdo
miausiame mieste vakarų pa
krantėje — Cleanvater ir Clear 
water Beach. Čia pasisvečiavo 
pas buvusius čikagiečius Bemi- 
ce ir David VanBevem, pato
giai įsikūrusius Largo, taipgi

CHICAGOS ŽINIOS
TRECIĄ KARTĄ 

AUTOMOBILIS PAVOGTAS
Ronald L. Wilson, 39 metų 

amžiaus, 7653 So. Hermitage 
avė., pranešė užvaikar policijai, 
kad šią savaitę buvo pavogtas 
jo automobilis, pastatytas O’Ha 
re Tarptautinio aerodromo aikš 
tėję. Jis susirūpinęs dėl automo
bilio pavogimo, nes tai jau nebe 
pirmas kartas. Per pastaruosius 
devynerius metus jau trečią 
kartą jo automobilis pavogtas.

ŠNAPSAS PABRANGSTA
Nuo išių metų įugpiūčio 1 d. 

Chicagoje ir jos apylinkėse pa
kilę svaiginamųjų gėrimų kai
nos, uždėjus IUinois valstijai 
naujus mokesčius degtinei. Svai 
ginamųjų gėrimų parduotuvių 
savininkai pareiškė, kad kvortos 
keturiems penktadaliams (fifth) 
kaina pakilęs 25 centais.

ĮTARTAS ŽMOGUS
PLĖŠIKAVIMU PABĖGO
Žmogus, įtartas plėšikavimu 

ir buvo gydomas nuo kojoje žaiz 
dos CoOk apskrities ligoninėje, 
pabėgo praėjusį trečiadienį, kai 
policininkas sargybinis išėjo iš 
j,o kambario į išvietę. Policija 
ieško Ranald Randall McNair.
ALDERMANAS TEISINASI
Aldermanas Edward M. Sur

ike (14to tvardo) paneigė kai 
kurių asmenų teigimą, jog jis 
daręs įtakos į atsakomingus 
Illinois naujokų šaukimo parei
gūnus, kad jam nereiktų eiti 
karinėn tarnybon, o paekti į 
karinį atsargos vienetą. Jis, sa 
koma respublikonų, išvengęs 
tarinės tarnybos, patekdamas j 
363-čią pilietinių reikalų grupę 
raštininku. Burke yra demokra. 
tas. i

minaičius, biznierius, turinčius 
vitaminų ir vaistų krautuvę 
miesto centre, ISuncoast Health 
Foods.

Apleidę Floridą, vienur ir ki
tur sustojo pakelėje, įdomavo
si Tennessee, Georgia ir Ken- 
tucky ir pasiekę Indianą, ke
lioms dienoms sustojo pas inž. 
Dovydą Kamm ir jo žmoną Jo
an įkurtuvėms jų puikios rezi
dencijos ant akesrio žemės. Jie 
augina du sūnelius: Robertą ir 
Eriką. Dovydas iš profesijos 
yra mokslininkas, raketų eks
pertas.

Pasisvečiavę užbaigė ilgas 
atostogas. Buvo išvažiavę pra
džioje pavasario, šalčių laiku ir 
grįžo jau vasarai prasidėjus.

P.

NORMAN BURŠTEINAS, kaillŲ krautuvė
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabaah (kampa. Waba.li 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

į HEALTHY FOOD RESTAURANT
|LIETUVIŲ VALGYKLA

| 3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Į Julija O. Bičiūnienė Chicago, IU. 60608

LAUKIAMA MOKYTOJU 
ŽODŽIO

Chicagos mokytojų unija pa
teiks planą mokomojo persona
lo segregacijai baigti viešose 
mokyklose, kaip yra įsakiusi 
JAV-ių teisingumo žinyba, Švie 
timo taryba jau savo planą pa
skelbė dėl mokamojo personalo 
maišymo Chicagos viešose mo- 
kyklse.

OGILVIE PAS AMERIKOS 
LEGIONIERIUS

Illinois valstijos legionierių kon 
vencijoje šiandien kalbės guber 
natorius Ogilvie. Amerikos le
giono IUinois dalinys švenčia 
savo gyvavimo auksinę sukaktį 
šūkiu “penkiasdešimt metų šam 
taprocentiniu ameiikietiškumu”!

CICERO POI JCININKAl 
GRĮŽO DARBAN

Cicero policininkai grįžo ket
virtadienį darban — budėti gat 
vėse, baigę trylikos dienų strei
ką, pakėlus jiems $1,500 per* 
metus atlyginimą už darbą. Iki 
šiol policininkas sargybinis gau 
davo $8,500 per metus; o nuo 
rugpiūčio 1 d. bus jam dar pri
dėta $1,1000, o antras $400 pa
kėlimas įsigalios sausio 1 die
ną.

Sgt. John Flood, Cook apakti 
ties policijos draugijos preziden 
tas, pareiškė, kad policininkai 
yra patenkinti dėl ginčo išspren 
dimo dėl atlyginimų. “Mes ga
vome ko norėjome”, — pasakė 
jis.

Cicero miesto prezidentas 
John Kamer pareiškė, ikad algų 
pakėlimas Cicero policininkus 
nulygina su Oak Park policinin
kais, Ikurių atlyginimas esąs 
aukščiausias Cook apskrityje, 
išskyrus Chicagą.

Daugiau kaip 70 Cicero poli
cininkų iš šimto streikavo dery 
bų metu, pranešdami, kad jie 
serga.

TRUMPAI
— Chicagos detektyvų virši

ninkas Michael A. Spiotto šiom. 
dienom pasakė, kad mini skirt 
(trumpi sijonukai) esantieji vie 
na iš priežasčių, paskatinančių 
prie seksualinių nusikaltimų. 
Pasak jo, šiais metais iki bir
želio 25 d. Ibuvo 509 išprievar
tavimai; nusikaltimai padidėję
28.5 proc. Gi 1968 metais tuo 
pačiu laikotarpiu buvo 396 iš
prievartavimai.

— Illinois legionieriai šian
dien turės nepaprastas iškilmes 
Soldier Field, Illinois legionie
rių konvencija rytoj 1 vai. p. 
p. baigiama eisena, kurioje bus 
3,500 žygiuotojų su 35 orkes
trais. Eisena bus pradėta iš 
South Water gatv. Michigan 
avė. į Van Buren.

i

Mirusio Anglijos valstybininko 
Churchill žmona ir buvęs Australi 
jos min. pirm. Menzies susitiko An 
glijoj. Senoji ponia sveiksta, nes 
krisdama buvo susižeidusi.

J


