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ffDRAUGYSTE" AR KITI TIKSLAI?
Vakarai domisi rusų užuomina dėl “draugiškų santykių" su JAV — Įžiūrimi toki rusų 
tikslai: išlaikyti dabartinę padėtį Europoje, silpninti Atlanto santarvę — Be to. 
Kremliui rūpi: pasaulis privaląs apsiprasti su Europos padalinimu bei pripažinti ry
tų Vokietiją — Chruščiovas jau buvo siekęs panašaus “atlydžio" su Vakarais

nei išsipildant
Jei neatsiras ypatingų kliūčių, 

dar šį mėnesį laukiama išsipil
dant ištisų šimtmečių svajonei - 
žmogus atsiras mėnulio paviršiu
je. Toji garbė atiteks amerikie
čiams.

Tuo tarpu... dar prieš kelerius 
metus šis kraštas atrodė esąs 
atsilikęs erdvės varžybose.

Gyventojai su nerimu žvelg
davo į vis naujus sovietinių kos
monautų laimėjimus ar pasieki
mus.

Tačiau... laimės ratas atsisuko 
ir didelių finansinių, žmogiškų
jų bei mokslo ir specialistų pas
tangų dėka jau šią savaitę lau
kiama galutino triumfo -dviejų 
JAV astronautų nutūpimo mė
nulio paviršiuje.
24 bil. dolerių ir pusės mil. žmo

nių vaisius

Žygiai pasiekti mėnulį, vadi
nama “Apollo” programa kraš
tui atsiėjo 24 bil. dol. Jei tas iš
laidas vienodai paskirstyti, tai 
kiekvienai šio krašto šeimai ati
tektų po 472 dol.

Kad pasiekti technologijos am
žiaus vieną stambiausių laimėji
mų, visose 50 krašto valstijij į 
“Apollo” žygio programą buvo 
įjungta netoli pusė milijono žmo
nių. įvairaus masto pastangas 
dėjo apie 20,000 krašto įmonių, 
bendrovių.

Per aštuonerius metus, sie
kiant žmogų nuskraidinti į mė
nulį, JAV įvykdė 20 erdvės skry
džių su žmonių įgulomis, erdvė
je atlikta daugiau kaip 20 mil. 
mylių kelionių ir šio krašto as
tronautai erdvėje iš viso išbuvo 
4,614 valandų.
B. prez. Kennedy planas įvykdo

mas
r

JAV vadinamą “mėnuliui pasie 
kti programą” pradėjo vykdyti 
prieš aštuonerius metus, b. pre
zidentui J. F. Kennedžiui pada
rius sprendimą ir apie jį kraš
tui pranešus 1961 m. gegužės 25 
d- Tikslas buvo aiškus — varžy
bose pasiekti mėnulį, nugalėti 
ir pralenkti Sovietų Sąjungą.

Jei tikslas nekėlė abejojimų, 
žymiai sunkesnis klausimas, 
kaip jį įvykdyti?
Laimėjimo raktas —uždavinys 

pavestas pramonei, ne — vyriau
sybei

Jau greitu laiku buvo nuspręs
ta pavesti didįjį žygį vykdyti ne 
krašto vyriausybei, bet pramo
nei. Pasirodė, sprendimas buvo 
tikslingas.

Paskiri uždaviniai pavesti stam 
bioms bendrovėms, kaip N. A- 
merican Aviation ( jai teko “A- 
pollo” erdvėlaivio statyba), tai 
pačiai N. American su Rocket- 
dyne skyriumi, Douglas Co ir Bo
eing Co. buvo pavesta pastaty
ti galingą, erdvėlaivį į erdvę iš
dundančią “Saturn” raketą,svar-

Rytdie.nos įvykis: erdvėlaivis paky
la ir po 2 su puse minutės atsiski
ria pirmoji raketos pakopa...

Liepos 16 diena: trys astronautai 
pradeda istorinį žygį į mėnulį

Suomija ir Europos
saugumo suvažiavimas
Suomijos prezidentas lankosi 

Londone
LONDONAS. — U. Kekko- 

nen, Suomijos prezidentas, va
kar atvyko į Londoną. Jis su 
britų min. pirmininku H. Wil- 
sonu ir kitais politikais svars
tys visą eilę aktualiųjų klausi

mų. Numatyta plačiai apsvars
tyti Europos saugumo suva
žiavimo klausimą ir ryšium su 
juo — abiejų Vokietijų ateities 
santykių reikalus.

Suomijos prezidentas, be to, 
tikisi iškelti ir kitus svarbius 
klausimus — Atlanto Santar
vės (NATO) ir Varšuvos su
tarties organizacijos ateitį, be 
to, palaipsniui vykdomo ginklų 
gamybos siaurinimo bei nusi
ginklavimo klausimus.

bus uždavinys buvo pastatyti 
specialų mėnulyje nutūpti prie
taisą — “Vorą” ar “Arą” (dabar 
vykdomame žygyje) — tas užda
vinys buvo pradėtas vykdyti 19- 
62 m. ir jis buvo pavestas, pasi
rašius 1,6 bil.dol. sutartį, Grau- 
man bendrovei.

Vis daugiau darbininkų, spe
cialistų įsijungė į ruošos darbus 
— pvz. N. American pradžioje 
erdvės srity dirbo 20,000 darbi
ninkų, gi po 1965 m. jų skai
čius jau buvo pakilęs iki 50,000. 

Bandymai ir... 1967 m. nelaimė
Visa technikinė ruoša vyko pa

tenkinamai, bet... 1967 m. sau
sio 27 d., bandant vieną “Apol
lo” erdvėlaivį, jame kilo gais
ras ir žuvo trys astronautai, V. 
Grissom, E. White II ir R. Chaf- 
fee.

Nelaimė privertė pakeisti er
dvėlaivio įrengimus ir visą pro
gramą suvėlino. Priešingai, ne
buvus tai nelaimei, žygis į mėnu
lį būtų buvęs įvykdytas 1968 
m. pabaigoje.

Vėliau sėkmė po sėkmės ar 
triumfas

Vėliau vyko visa eilė sėkmin
gų skrydžių. Po “Gemini”, sekė 
“Apollo” skrydžiai. Pradedant
skrydžiu nr. 7 (1968 m. spalio 
11 d.), visi kiti, baigiant 10 (š. 
m. gegužės mėn.) buvo nepa
prastai tikslūs ir stebiną savo 
gera ruoša, instrumentų veiki
mu, astronautų pasitikėjimu bei 
gera nuotaika. Ne tik JAV pra
monė, NASA — erdvės tyrinėji
mų įstaiga, bet ir vyriausybė bu
vo įsitikinę, kad programa, prieš 
10 m. atrodžiusi sunkiai įvykdo
ma, yra įvykdoma ir gerai paruo
šta.

Rusai atsiliko, neskyrė lėšų
Tuo tarpu rusai erdvės varžy

bose atsiliko, nes, mokslininkų 
nuomone, jie nepaskyrė pakan- 
kakamai lėšų mėnuliui pasiekti 
programai, be to, jiems trūko ge
rai paruoštų, įmantrių bei tiks
lių prietaisų žygiui įvykdyti.

Pasaulis gi dabar amerikiečius 
laiko toli pažengusiais techni
koje. Jie ir vėl įrodo, kad — bū
tinai norėdami ką nors pasiekti, 
kad ir mėnulį — jie ryžtingai sa
vo žygį įvykdo. V. A.

Kokie sovietų ilgalaikiai 
tikslai?

Vakarų diplomatai kreipia 
dėmesį į tai, kad rusai pirmą 
kartą per 5 metus, kaip paaiš
kėjo iš Gromykos kalbos, san
tykiams su JAV teikia daugiau 
dėmesio ir net reiškia “draugiš
ko sugyvenimo” viltis.

Štai, ką A. Gromyko liepos 
10 d. kalboje pažymėjo apie 
santykius su JAV: “Tarybų Są
jungos vyriausybė visada teikė 
svarbią reikšmę santykiams su 
Juing'tinėmis Amerikos Valsti
jomis. Mes — už gerų santykių 
su JAV vystymą ir norėtume, 
kad šie santykiai virstų drau
giškais, mes esame įsitikinę, kad 
tai atitiktų tiek Tarybų Są
jungos, tiek Amerikos tautų 
interesus”.

Nurodęs, kad abu kraštus ski
ria “įgilus klasiniai skirtingu
mai”, Gromyko toliau teigė, 
kad abu kraštai “taikos palai
kymo klausimais gali rasti bend 
rą kalbą” ir ypač, kai bendri 
savitarpio interesai... (“Tiesa”, 
nr. 158, liepos 11).

Sovietams dedant pastangų 
mažinti įtampą su Vakarais, jie 
vis dažniau kaltina Kom. Ki

niją. Klausiama — kokie rusų 
naujosios politikos tikslai?

Manoma, kad Maskvos tikslai 
tokie — išlaikyti dabartinę pa
dėtį, ypač Europoje, vykdyti, 
palaipsniui, Atlanto Sąjungos 
silpninimą, pagaliau, Vakarus 
bei Rytus priversti apsiprasti 
su Europos padalinimu į rytų 
bei Vakarų įtakos sritis.

Savo ruožtu, nuolat bei atkak
liai siekdami kviesti Europos 
saugumo pasitarimą, rusai su
sirūpinę pasiekti svarbaus tiks
lo, būtent, kad kuo daugiau kraš 
tų diplomatiniai pripažintų Rytų 
Vokietiją.

Svarbioji akimirka, '“Aro” prietai
sui artėjant prie mėnulio pavir
šiaus

Įvairios žinios
Ko siekia rusai,
“Luną” paleidę?
Tai trečiasis bandymas 

mėnulio kryptimi
MASKVA. — Tuo metu, kai 

Floridoje baigiama ruoša ryt, 
trečiadienį, pradėti istorinį žy
gį į mėnulį, rusų erdvėlaivis 
“Luna 15”, be žmonių įgulos, 
sekmadienį paleistas, skrido 
mėnulio kryptimi. Patys rusai 
apie to Skrydžio tikslą tyli ir 
beveik nieko neskelbia apie jo 
sėkmę.

Washingtoną jau buvo pa
siekusios nepatvirtintos žinios 
apie tai, kad rusai pasiryžę pa
siųsti į mėnulį savo erdvėlaivį, 
kuris, pats, be žmonių, “pasi
imtų” paviršiaus pavyzdžių ir 
su jais grįžtų į žemę. Esą, pir
masis bandymas nepavyko, neš 
raketa susprogo dar žemėje, 
nuėjęs niekais ir antrasis žygis, 
raketai sprogus erdvėje.

Rusai nori nustelbti 
amerikiečių garsą, garbę

Rusai amerikiečių įstaigų bu
vo oficialiai pasveikinti. Erdvės 
tyrimų vadovas T. P. Payne tei
gė, kad rusų žygis kaip tik da
bar, “Apollo 11” skrydžio iš
vakarėse, teikiąs būsimo bendra 
darbiavimo viltis. Valstybės de
partamentas palinkėjo sėkmės.

Vienas rusų tikslų aiškus — 
jie mori nukreipti pasaulio dė
mesį kuo JAV-bių istorinio žy
gio ir pasiglemžti ir sau garbės 
laimėjimo erdvėje srity.

' Kitas tikslas, tai erdvėlaivio 
vykdomas JAV “Apollo” vyrų 
nutūpimo akimirkų stebėjimas 

■ mėnulyje. Tai galėtų įvykti, jei 
“rusų “Luna 15” nesugebėtų at
likti jai paskirto tariamo už
davinio: “pasiimti” mėnulio pa
viršiaus pavyzdžius.

• Nepale sudužo lėktuvas su 
31 keleiviu ir keturių asmenų 
įgula.

JAV “.Apollo” erdvėlaivis

Britai pažymi: neverta skirti 
didesnės reikšmės

Sovietai ligšiol savo erdvės 
žygiuose skyrė daugiau dėme
sio erdvėlaiviams ar satelitams 
be žmonių įgulų. Dėl to Vaka
rų pasaulio žinovai abejoja, 
kad rusai, būdami bent metus 
atsilikę mėnulio “užkariavime”, 
sugebėtų atlikti “paviršiaus pa
vyzdžių” atsigabenimo žygį.

Britų mokslininkai, su nepa
sitenkinimu iškėlę rusų erdvė
laivio paleidimą netinkamu me
tu, pažymi, kad tas jų žygis — 
be didesnės reikšmės ir iš viso 
nereikalingas ypač JAV žygio 
išvakarėse.'

Politiniai rusų “manevro” 
padariniai

CAPE KENNEDY. — Erd
vės tyrinėjimų pareigūnų tarpe 
Tusų žygis nelaikomas ypatin
gai pavojingu. Tačiau neoficia
liai reiškiamas rūpestis ir gry
nai politiniu požiūriu.

Esą, jei iš tikrųjų pasirody
tų, kad įmanoma erdvėlaiviui 
be žmonių įgulos atsivežti mė
nulio paviršiaus pavyzdžius, tai 
galėtų sustiprinti teigimus tų 
politikų ar mokslininkų, ku-

Maskva Chruščiovo “atlydžio” 
pėdomis

Politiniai stebėtojai teigia, 
kad šių dienų maskvinė politika 

'gyvai primena buv. diktatoriaus 
N. S. Chruščiovo paskutinių 
dviejų valdymo metų, 1963 - 64, 
vestą politinę kryptį.

Ryšium su Kinijos grėsme bei 
ūkiniais sunkumais krašte, Chru 
ščiovas anuomet siekė atlydžio 
tarpsnio su Vakarais. Jis net 
buvo įsivėlęs į pasitarimus su 
Bonna, komunistinės rytų Vo
kietijos sąškaiton.

Neramumai Š. Airijoje
iLONDONDERRY, g. Airija. 

— Riaušės ir neramumai šiau
rinėje Airijoje vyko dvi nak
tis. Gyventojai akmenimis bu
vo apmėtę policininkus — jiems 
pavyko pasprukti tik ginklus 
panaudojus. Neramumai kilo 
ir Dungiven miestely, kur pro
testantai minėjo savo šventę. 
Čia buvo siekiama padegti iš
kilmių salę, kur vyko minėjmas.

TRUMPAI
I RUMUNIJOJE

Rumunijos vadas tylėjo 
dvi savaites

V'IENA. — “Drauge” jau pa
skelbta apie Rumnijos prezi
dento N. Ceausescu kalbą, ku
rioje jis pirmą kartą vertino 
būsimąją JAV prezidento R. 
Nixono kelionę į Bukareštą.

Ceausescu, užvakar kalbėda
mas Cluj, Transilvanijoje, nu
rodęs į kelionės naudą taikai 
aplamai bei abiems rkaštams, 
dar pridūrė, esąs susirūpinęs 
karu Vietname, linkįs sėkmės 
pasitarimams Paryžiuje, paga
liau, pabrėžęs ir “solidarumą 
su Vietnamo gyventojais”.

Tai buvo pirmasis, po 2 savai
čių, paskelbus apie Nixono ke
lionę, rumunų oficialus atgar
sis. Tuo pačiu metu rumunų 
spauda bei politikai nekartą kė
lė artimus ryšius su Maskva bei 
rytų bloku, lyg norėdami nu- 

1 raminti “suerzintų rusų “nuo
taikas.

Mėnulis
PO 1.150 ©OL. UŽ MENULIO 

VAIZDUS
JOHANNESBURG, P. Afri

ka. — Šioje Afrikos respubliko
je dar nėra televizijos, tad gy
ventojų dalis pasiryžusi keliau
ti į tolimus kraštus ir juose 
stebėti astronautų žygį — nusi
leidimą mėnulio paviršiuje.

Viena turistinė grupė keliaus 
į Londoną. Ta kelionė, drauge 
su viešbučiu, žmogui kaštuos 
po 735 dol. Kiti pietų afrikie
čiai pasiryžę skristi į JAV ir 
čia stebėti televizijos vaizdus 
iš mėnulio. Tas malonumas 
jiems kaštuos po 1,150 dolerių.

Kiti pasitenkins kelione i kai-

riems ligšiolinė programa atro
do esanti perbrangi. Atseit, 
į mėnulį pakaktų siųsti žymiai 
pigesnius automatinius erdvė- 

, laivius... Tai turėtų įtakos ir 
Kongreso lėšų, erdvės tyrimų 

•'reikalams, skyrimui.

Žyg/j į mėnulį

Dr. Roger Egeberg, vyriausias 
sveikatos reikalų tvarkytojas JAV- 
se, nurodė: gydytojai turės remti 
tuos 30 mil. “vargšų”, kuriems ne
prieinama vad. viduriniosios kla
sės medicinos pagalba

San Salvador -
Hondūras kovoja...
Kautynės, bombardavimų 

{grėsmė
MEXICO CITY. — Hondūro 

ir EI Salvador pasieny, džiung
lėse, sekmadienį, vyko kauty
nės, kuriose buvo panaudoti kul 
kosvaidžiai bei minosvaidžiai. 
Hondūro šaltiniais, sužeisti sep
tyni krašto piliečiai, tačiau apie 
užmuštuosius nepranešta.

Vakar EI Salvador valstybėje 
buvo įvestas aptemdymas, nes 
bijota Hondūro aviacijos puo
limų.

Abiejų Vid. Amerikos kraštų 
santykiai tebėra įtempti jau 10 
dienų, jiems pašlijus dėl fut
bolo rungtynių. EI Salvador ašt 
riai kaltina Hondūrą, net teig
damas apie “genocido” veiks
mus.

Čekai keliauja
4.000 vizų į Austriją per dieną

PRAHA. — Čekoslovakijos 
gyventojai šią vasarą ypatingai 
apsunkina Austrijos konsulatą 
Prahoje. Režimui nedarant kliū
čių trumpai lankytis užsieny, 
gyventojai ypatingai susidomė
ję kelionėmis į Austriją ir Fed. 
Vokietiją. Tik praėj. antradienį 
Austrijos konsulatas pasirašė 
4.000 vizų ir tarnautojams at
šauktos šios vasaros atostogos. 
Vak. vokiečiai Prahoje tun ne
oficialią prekybos misiją — ši 
teikia vizas, tačiau keliautojam 
tenka palaukti, kartais ir dvi - 
tris dienas. Dažnu atveju ties 
misija matyti ilgos eilės, kai kas 
atsigabena ir priemones pernak 
voti.

Ryt - “Apollo 11
žygio pradžia

Baigtos sunkios pratybos, 
artėja skridimas...

CAPE KENNEDY. — Trys 
astronautai, sekmadienį turėję 
laisvą dieną, vakar dar turėjo 
pratybas. Jie vykdė “dirbtiną 
skridimą” su specialiu, kapsu
lei panašiu prietaisu ir išbandė 
visas aplinkybes bei “bėdos at
vejus”. “Apollo” programos 
vykdytojai patenkinti astronau
tų pratybomis, ypač, kai anks
čiau buvo reiškiama baimė, jog 
pratimams per mažai turima lai
ko. Tuo tarpu ruoša bei praty
bos buvo tiek sėkmingos, kad 
šiuo metu kalbama net apie su
taupytą laiką.
‘ Ryt laukiama gero oro 

erdvėlaiviui pakylant
Raketa “Saturn 5” “Apollo 

11” žygio erdvėlaivį iškels į erd
vę ryt, trečiadienį, 9:32 vai. 
rytų (8:32 Chicagos) laiku. Mė
nulio orbitą erdvėlaivis pasieks 
šeštadienį ir sekmadienį popiet 
“Aras” nusileis mėnulio pavir
šiuje.

Jei skrydis vyks sėkmingai, 
nebus jokių sutrikimų, tai pir
masis žmogus, Neil Armstrong, 
pirmuosius žingsnius mėnulio 
paviršiuje žengs ilepos 21 d. 
2:21 rytų (1:21 Chicagos) lai
ku. (Naktį j pirmadienį).

Žmogaus veiksmai mėnulio 
paviršiuje televizijos kebu bus 
parodyti visam pasauliui, tad 
niekam nekils abejojimų jų tik
rumu.

Pranešama, kad oras, ryt 
Floridoje, numatomas saulėtas, 
su šiaurės vakarų vėjais, temp. 
gi sieks kiek daugiau kaip 80 L 
F. Tad ir šiuo atžvilgiu nėra 
kliūčių žygiui pradėti.

• Prez. R. Nixonas, rugpiū
čio 3 d. grįždamas iš Rumuni
jos, pakeliui, Londone turės ke
lių valandų pasitarimą su min. 
pirmininku H. Wilsonu.

San Diego mieste kilo riau
šės negrų kvartale. Nušauti du 
juodieji.

• Iš Turkijos JAV bazių, nuo 
š. m. kovo mėn. išvyko atgal į 
JAV 1,000 karių su šeimomis.

voti, belaukiant tos dienos, kai 
jie gaus vizą, bent dienai - kitai 
apsilankyti Vokietijoje.

myninę Rodeziją, kur veikia te
levizija, dar kiti skris j Mada
gaskarą, kur įrengta ir spalvo- 

’ta televizija. Tačiau... didžioji 
P. Afrikos gyventojų dalis pa
siliks savo krašte ir po kėlių 
dienų galės mėnulio nugalėjimo 
vaizdus pamatįyti vienintelėje 
prieinamoje vietoje — vietos 
kino teatruose.

KALENDORIUS

Liepos 15 d.: šv. Henrikas, 
šv. Apromija, Mantas, Sanda.

Liepos 16 d.: šv. Vitalijus, 
šv. Renaldą, Kovaldas, Danguo
lė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- į 

goję ir jos apylinkėse šiandien 
vis 1. šilta ir drėgna, temp. sieks 
90 ir daugiau 1. F., popiet gali
ma perkūnija, ryt — šilto oro 
tąsa, be pakitimų.

Saulė teka 5:29, leidžias 8:24.
šios savaites “didvyris” 
lio paviršius

menu-
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfleld Blvd., Chicago, UI. 60636

LIETUVIŠKAS MAISTAS - GERIAUSIAS 
ŽAIZDAI VAISTAS

Virškinimo kanalo ligų žino
vas, Londone, Anglijoje dirbąs 
gydytojas John E. Lennard - Jo
nės, Middlesex ligoninės gastro- 
enterologiniame skyriuje atlieka 
tyrimus skrandžio ir dvylikpirštės 
žarnos opų (žaizdų) gydymo 
dieta. Jis dabar tvirtina, kad ne 
reikia prisilaikyti senoviškos — 
visų dabar praktikuojamos žaiz
dai gydyti skirtos dietos. Pastaro
ji dieta gali būti nesėkminga^ gy
dant minėtas skrandžio ir dvy
likpirštės žarnos žaizdas (peptic 
uleer). Iki šiol visur buvo nau
dojama tokių žaizdų gydymui 
pienas ir pieno gaminiai, sus
mulkintos daržovės, balta mėsa 
ir žuvis. Minėtas gydytojas savais 
tyrimais susekė, kad pastaroji di
eta nėra nė kiek pranašesnė už 
normalią ligoninėse vartojamą 
dietą. Žaizdų gijimas ir ligonio 
nusiskundimai, vartojant pastai- 
rąją dietą, lygiai gražiai tvarkėsi 
kaip ir minėtą “ucver diet” var
tojant. Pagal X Ray tyrimų davi
nius tokias žaizdas gydant, ne
buvo jokio geresnio pasisekimo 
vartojant “uleer diet”, palyginus 
Su normaliu ligoninėse vartoja
mu maistu. Buvo tirtr 64 ligonys 
turintieji skrandyje žaizdas ir be- 
sirandą ligoninėje, o taip pat ir 
tokias žaizdas turi 77 pacientai 
ii? 47 pacientai su dvylikpirštės 
žarnos žaizdomis, lanką iš savo 
namų ligoninės ambulatoriją.
Geras maistas geriausias vaistas

Pusė minėtų ambulatorinių pa
cientų laikėsi senoviškosios “pep
tic uleer” dietos. Kita pusė jų 
valgė savo mėgiamus valgius, tik 
prisilaikė nuo kepsnių. Metams 
pasibaigus, buvo palygintos gy
dymo pasėkos. Jokio skirtumo ne
buvo tarp abiejų grupių pacien
tų, vartojusių skirtingą dietą 
toms pačioms žaizdoms gydyti. 
Tiek nusiskundimai pacientų, 
tiek rentgenologiški žaizdų užgir 
jimo daviniai buvo vienodi taip 
skirtingas dietas vartojusių tarpe. 
Panašią dietą, pagal vokiečių au
torius, siūlė dar Lietuvoje gyve
nant ir Universiteto klinikose 
dirbant med. dr. Alfonas Čeičysi

Gyd. Lennard - Jonės savo pri
vatiems žaizdininkams pataria 
maitintis sekančiai: mažai ant 
karto, bet už tai dažnai valgyti, 
labai gerai sukramtyti. Valgyti 
ligonio mėgiamus, įprastus val
gius, tik vengti keptų valgių ir 
tų, kurie, pagal paciento patyri
mą, jtfm sukelia negerumus. An
tras dalykas, ką minėtas gydyto
jas Londone uždraudžia savo 
žaizdininkams, tai rūkymas. Dar 
reikia kreipti dėmesį į paciento 
visą gyvenimą: jei jis dirba kaip 
arklys, reikia patarti dirbti kaip 
žmogui.

Lietuviai neatsilieka nuo pajė
giųjų anglų

Malonu, kad ir šie skyriaus 
tvarkytojo pacientai skrandinin
kai ic žaizdininkai yra raginami 
■neprisilaikyti raidė raidėn ligoni
nės duoto lapelio savo žaizdai 
gydyti. Jie yra prašomi mai
tintis aštuonis kartus paroje, dar 
kas valandą (skausmams esant- 
kas pusvalandį) užgeriant po ke
turis gurkšnius pasukų (butter 
milk). Valgyti žalius daržovių 
lapus su pasukomis sudarytus, 
gerti pirmas kelias dienas atskies 
tą vandeniu graifrukto sunką, 
pieniškas, vaisių - daržovių ir viš
čiuko sriubas (bulijoną). Nau
doti daug baltymų: liesos mėsos, 
varškės, siūrio, pupelių, žalių - 
žirnių- Dar žuvies ir kiaušinio 
baltymo bei rūgusio pieno. Pa
tariama nebijoti rūgštaus pieno- 
kitokia yra pieno rūgštis nuo 
skrandžio rūgšties. Nebijoti kiek 
vėliau gerti neatskiestos grai- 
fruktų sunkos. Šis skyrius di
džiuojasi galįs gražiai žaizdas su- 
tvttfkyti grailruktų sunka ir mie

lėmis”. Kaip tūlas mėgina juo
kauti.

Tik reikia vengti rūkymo, ka
vos, svaigalų ir keptų dalykų 
bei amerikoniškų prieskonių. Vie
nos druskos gana bus valgio pas- 
kanimui. Neužmirština kiekvie
ną kąsnį sukramtyti iki bulvinės 
košės pavidalo, savomis seilėmis 
jį suvilgant. Neskubėti valgant. 
Net naktį prabudus išgerti pusę 
stiklinės pasukų. Žinoma, reikia 
visą aplinką ligonį gydančiai nu
teikti: medinio piūklo žmona tu
ri virsti, nors laikinai, vatine 
žmona. Ir kiti visi aplinkos žaiz
dos neužgyti skatinantieji veiks
niai turi būti palenkti1 kuoge- 
dymų prisilaikant, ne tik esamas 
riausiam žaizdininko tvarkymui- 
si. Pats žaizdininkas turi keistis 
iš sviedinio į kuodelį - nešokinė
ti perdaug nei kūnu, nei dvasia.

Šitaip gydant ir gydantis net 
delno dydžio žaizdos kuo geriau
siai susitvarko net jokių rekla
muojamų, gydytojų duodamų ir 
dar kitokių tablečių bei skysčių 
visai nevartojant. Mat, kiekvie*- 
name dalyke esmė yra pats svar
biausias dalykas. Minėtų nuro- 
virškinamojo kanalo žaizdas 
geriausiai gydysime, bet ir išven
gsime jų kuo tikriausiai.

Išvada: Gana misti vien table
tėmis bei aklai prisilaikyti viso
kiausių dietlapių. Pradėkime gy
venti normaliai - žmoniškai; 
Nieko nepadės mūsų žaizdoms 
laikymasis raidės dietos lapo, jei 
mes valgysime mums neįprastus 
valgius, o nevengsime mums ža
lingos cigaretės ir visokių aštru
mų, įskaitan kavą ir skaidriąją- 
Lietuviškai galvai atsakančius 
neerzinančius valgius sukramty- 
kime ir savomis seilėmis, o ne 
kava juos suvilgykime. Savo dva
sios ramumu pasirūpinkime ir 
visada žmogaus širdį daugiau 
vertinkime negu jo kišenę. Tik 
tada mums kelias sveikaton bus 
neakmenuotas.

Pasiskaityti ; medical Tribūne, 
Vol. 10, No. 52, June 30,1969.

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Naują tiesą pasisavinkim, seną 
netiesą atmeskim

Klausimas. Gerbiamas, dakta
re, maloniai prašau atsakyt į 
sekančius tris klausimus. 1. Ne
seniai skaičiau Jūsų straipsnį a- 
pie psoriasis ligos gydymą. Ga
vau laišką iš Lenkijos nuo savo 
giminaitės, kuri skundižasi, kad 
jos nagai kaip špilkutėmis suba
dyti — pilni mažų skylučių. Ji 
prašo patarimo, kaip iš to pasi
gydyti. Skaičiau apie psoriasis li
gą, kad kartais ji pasireiškia ir 
naguose. Mano nuomone, mano 
giminaitė tą ligą turi. Prašau, p. 
Daktare, Jūsų patarimo. Ar tie 
Jūsų rekomenduojami vaistai ga
li būti naudojami ir dėl nagų, ar 
jie tinka tik odai gydyti, ar gal 
dėl nagų yra kitas koks vaistas?

2. Be to, noriu žinoti, ar gali
ma nuo vidurių užkietėjimo nau
doti linų sėmenis ilgesnį laiką, 
ar gal ilgesnis jų vartojimas ga
li viduriams pakenkti. Gal ge
riau laikas nuo laiko pakeisti ki 
tais liuosuojančiais vaistais? Ką 
Jūs patarsite?

3. Ar sveika valgyti sriubą vir
tą iš mėsos? Neprisimenu kur 
skaičiau, kad senais laikais bul
jonas buvo laikomas gyvybės 
eleksyru, o dabar atvirkščiai - 
laikomas nuodais. Kokia Jūsų 
nuomonė dėl to? Ar reiktų veng
ti vartoti mėsiškas sriubas tu
rintiems kraujo spaudimų?. Iš

Ona Algminienė, parašiusi tikrovės romaną “Raudonasis amaras”, su 
sūnum užima savo anūkėlę Alvudo išvykoje miškan.

Nuotrauka inž. Juozo Slaboko

nė: natūrali gleivė išteps vidu
rių sieneles - lengvins maisto 
slinkimą, mažins žarnų sienelių 
spazmus. Galima sėmenis varto
ti neribotą laiką be jokios varto
jančiam žalos. Jokių liuosuojan- 
čių vaistų niekada niekam ne
reikia vartoti. Atsisakykime visi 
lietuviai nuo tos senos netiesos. 
Daug sriubų, daug vaisių sunkų, 
daug vaisių - uogų- daržovių var- 
tojantieji, o taipgi pusiau per
maltų grūdų duoną valgantieji, 
dabar vasarą šaltibarščius varto- 
jantieji — niekada neturi kietų 
vidurių, žinoma, jei tų vidurių 
kas nors neuždaro nei iš vidaus, 
nei iš išorės (augliai žarnose, ar 
šone jų).

3. Meskite visokias pasakas iš 
I galvos apie kokius tai eleksyrus. 

Tai prietaringojo ir tamsaus lai
kotarpio žmonių svajonė. Raudo
nos mėsos ir kaulo smegenų sriu
ba (buljonas) turi savyje daug 
aštrių medžiagų. Jos erzina pros
tatą, inkstus, kepenis ir visus ki
tus, ne taip gyvybingai svarbius 
organus. Tokia sriuba nevartoti
na. Vartotinas viščiuko buljonas 
be taukų. Aukštą kraujo spūdį 
turintieji neturi vartoti druskos. 
Jei jų inkstai esti apgedę ir dėl 
to kraujo spūdis pakilęs, jie turė
tų vengti kitokio buljono, išsky-

(Nukelta į 5 pusi.)
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

BR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street
TeL — GR 6-2400

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

anksto dėkoju Jums už atsaky
mus.

Atsakymai. I. Pasoriasis na
guose pasireiškia dvejopai: a) pas 
kirom duobelėm — kaip Tamsta 
sakai adatų išbadymais, arba b) 
nago galo (laisvo krašto, ne šo
nų) sustorėj imu, pageltonavimu 
ir guminio audinio po nagu at
siradimu. Tokie nagų pakiti
mai gali būti kartu su kitose kū
no vietose pasireiškusią ta liga ar
ba vien tik nagų psoriasis atsiras
ti. Tada reikia, kad gydytojas iš
skirtų, ar neserga nagai nuo ki
tos, bet panašias negeroves na
guose duodančios ligos (dyshi- 
drosis). Teisingai Tamsta apsa
kai ir manai apie savo giminai-

riausiai atlikti Rentgeno spindu
liais (Ė- Ray). Ji turi anksčiau 
aprašytu būdu gydytis savo pso
riasis ligą kitose kūno dalyse, jei 
tokia liga ten būtų. Nagai lėtai 
atauga, todėl minėtas nagų pso
riasis gydymasis smala esti per
daug ilgas ir gijimas perdaug lė
tas. Jei ji turėtų dar ir kitą tos 
nagų ligos formą guminių ma
sių panagėse atsiradimą, tada ir 
gydymas būtų skirtingas. Čia ne- 
plėsime dalyko. Jei ji taip sirgtų- 
Tamsta praneši.

2. Nuo vidurių užkietėjimo rei
kia gydytis tvarkingu maistu. 
Sėmenys yra pągalbinė priemo-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest SSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. tr 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
.Įtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8220 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA ER CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6440 So. Pulaski Road 

Valandos pastai susltarlma 

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų Ilgos 
Glnekologinč Chirurgija 

6182 S. Kedzie Ave„ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-7607

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

tęs negerovę. Ji greičiausiai ser
ga pirmąja nagų psoriasis forma; 
nagų išduobėjimu. Geriausiai, 
kad ji pasitikrintų pas gydytoją. 
Gydymą tokios nagų formos ge-

•■SOSZSeSBao^KUSSIoaaKHI^OSBSOeSSO^UOSm.
PARDUODAMI 

IS MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS ~

Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
Tel. 695-0538 - Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin. niinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Ofisu tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. h 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. 1> 
Šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. OSrd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
lkl 8 vai. Trečlad. tr šeštad. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
______________ (By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

VvYfr I •*' -V
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5840, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso ir buto teL OLympio 2-188.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad 
lr šeštad tik susitarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, ŪL

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

Chicago Savings
and Loan Association

Certifikatų
Certifikatai

sąskaitos
išduodami tūks-

Mažiausiai turi 
Pelnas mokamas

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGLIA

2751 VVest Slst Street 
Valandos: antradieniais, penatadle 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p,. p 
l.lironlnt orllmnml narni mialtarlmh

^5^MF!TY0F^r^ 
YOUR SAVIH6S

INSURED

į Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS
* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with our spee’l
money order checks.

PATARNAVIMAS:
* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Tvvo large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. VVESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 757
H O U R S i Mon 12 P.M. to 8 P.M , Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

Tel. — REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

8925 VVest 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vaL lr 6—8 vaL vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, III. 
Dlathermy — Ultrasound — 

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet, šeštad. 2—4 
vai. popiet.
Tel. FR 6-3085 arba FR 6-6885

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ SPECIALISTU 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westem Avenue 
Plrmad., antrad., ketvirt. tr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2910

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tet PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., 6—8 vai., 
antra lr penkt 1—4 vai.

PrUminBJa tik susitarus.

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak.. 
antr. lr penkt. nuo 12 tkl 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 ist Strw 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v.. penktad. 10—11 
v. r., 2-8 v. vak, šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3000

DR. YYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. h 
penikt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal eualtartmą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak. 

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Alhauy Avenne 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu lalku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71at Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 lkl 8 ▼. v.

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 707-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
1d 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 Vį vakaro. 
SeStadlenlala 11-1 vai. popiet. t



36 metų sukaktis

DARIUS IR GIRĖNAS
PRANCŪZIJOS UŽSIENIO POLITIKA

Naujasis ministeris pirmininkas, užsienio politika, polėkiai

Be visos eilės skaudžių ne
laimių, kurios lietuvių tautą 
ištiko amžių būvyje, lietuviai 
turi ir daugybę herojiškumo 
pavyzdžių, kurie rodo mūsų 
tautos vaikų pasiaukojimą iki 
gyvybės kainos imtinai. Dau
gybė drąsių žygių įrašyta į mū 
sų tautos istoriją, bet dar dau
giau liko neįrašyta; tiksliau 
juos įrašė Tas, kuris Visatą 
tvarko, — į amžinybės kny
gas.

Prie tokių minėtinų žygių, 
be abejonės, reikia priskirti 
ir mūsų transatlantinių lakū
nų Dariaus ir Girėno žygį, kai 
jie 1933 m. liepos 16 d. menku 
dviviečiu lėktuvėliu, netgi ne
turinčiu modernių navigacinių 
įrengimų, laimingai perskrido 
Atlanto vandenyną ir liepos 
17 d. turėjo pasiekti laikinąją 
Lietuvos sostinę Kauną.

Veltui 25,000 lietuvių Kau
no aerodrome laukė savo lakū
nų; veltui visa tauta budėjo 
prie radijo aparatų ir laikraš
čių redakcijų, laukdama prane
šimų apie laimingą skridimo 
pabaigą. “Lituanica” laikino
sios sostinės nepasiekė: ji su
dužo Soldino misškelyje (ta
da Vokietijoj, dabar Lenkijoj).

Lėktuvas su lakūnų kūnais 
Kauną pasiekė tik liepos 19 d., 
kur juos aerodrome sutiko vy
riausybė, svetimų valstybių at 
stovai, kariuomenės daliniai, 
šauliai, skautai, įvairios or
ganizacijos ir daugiau kaip 
50,000 žmonių minia.

Buvo paskelbtas 30 dienų 
tautos gedulas. Liūdnai skam
bėjo bažnyčių varnai ir kaukė 
fabrikų sirenos. Iš Kauno ra
dijo stoties aidėjo gedulingos 
muzikos garsai. Gausios aša- 

nebeįstengė išreikšti visos
lietuvių tautos skausmo.

Su Dariaus ir Girėno trage
dija lietuvių tauta šiapus ir 
anapus Atlanto gavo naujus 
didvyrius, kurie didžiajame 
Skausme, o kartu ir garbėje, 
surišo abidvi Lietuvas: Nepri
klausomą ir Amerikos Lietu
vą. Prie ių glaudėsi ir lenkų 
pavergtieji Vilniaus krašto 
broliai — sesės, o taip pat vi
same pasaulvie gyvenantieji 
mūsų tautiečiai.

Įvairiais būdais Nepriklau
soma ir Amerikos Lietuva, sten 
gėsi įamžinti savo didvyriu var 
dą. Lakūno Dariaus gimtinė 
Rubiškė buvo oavadinta Da
riaus kaimu. Girėno gimtasis 
kaimas Vytogala gavo Girėno 
kaimo varda. Daugelis mūsų 
miestų gatvių gavo Dariaus - 
Girėno ar Lituanicos vardus. 
Mūsų poetai lakūnų garbei pa
skyrė gražiausius savo kūri
nius: apie lakūnu žvgi parašv- 
ta tūstančiai straipsnių, iš
leista daug knygų, paskelbta 
dokumentinė medžiaga. Įvairio 
ge vietose buvo statomi lakū
nams paminklai. (Lietuvos paš
tas išleido gražiausius pašto 
ženklus, dailininkai piešė lakū
nų paveikslus, vaizdavo jų tra 
gišką likimą.

Ir šiandien visiems malonu 
prisiminti, kad didelį įnašą la
kūnų žygio paruošimui, aukų 
rinkimui ir vėliau jų pagerbi
mu yra įdėję Amerikos lietu
vių visuomenė. Daugelis or
ganizacijų, klubų, legijonų pos
tų gavo Dariaus - Girėno var
dus; eilėje JAV miestų, kur 
gyveno didesnis lietuvių skai
čius, iškilo “Lituanicos” gat 
vių lentelės, Chi cvoje ir kitur 
pastatyti didingi Dariaus-Gi
rėno paminklai, žinomas A- 
merikos liei-vių n uzikas An
tanas Vanagaitis gražiai įdek- 
larnavo lakūnų testamentą, ku
ris buvo plokštele išleistas. At

likta visa eilė kitų lakūnų drą
sos įamžinimų.

Pati Dariaus - Girėno žuvi
mo tragedija visuomenei ne
buvo kaip reikiant išaiškinta. 
Nustatyta tik, kad “Lituani
ca” nukrito ne dėl lakūnų ne
apdairumo, ne dėl benzino (ga
zolino) trūkumo. Vis daugiau 
buvo manoma, kad jie buvo pa 
šauti. Šis reikalas ir ligi šiol 
nėra oficialiai paskelbtas, nors 
ir dar šiais metais mūsų spau
doje (“Tėviškės Žiburiuose”) 
buvo paskelbta įtikinančios 
medžiagas.

*
Šiais įsikals perskristi lėk

tuvu Atlantą nėra didelis da
lykas ir daugelis iš mūsų skai
tytojų tai yra ne kartą atlikę. 
Tačiau j patį skridimo ir pasi
ruošimo faktą reikia žiūrėti
ano meto akimis. Tuo laiku 
Darius su Girėnu daug kur 
buvo tokio skridimo pradinin
kai. Jie be keičiamo įstrižumo 
propelerio pakilo su labai dide
liu svoriu; blogomis sąlygomis 
skrido tiksliau, kaip žymūs ki
tų tautų lakūnai; labai blogo
mis oro sąlygomis, be radiio 
ir be roboto, skrido lygiai taip 
tiksliai kaip garsus amerikie
čių lakūnas W. Postas, aprū
pintas moderniausiais techni
kos instrumentais; be sustoji
mo jie nuskrido kelis ši ntus 
mylių toliau kaip W. Postas. 
Navigacijos tikslumu Daria is 
- Girėno skridimas prilygsta 
garsaus Lindbergo skridimo 
tikslumui. Darius su Girėnu 
laimėjo antrą tolimo skridimo 
vietą tuojau po Boardmano ir 
Polando. Tokiu būdu lietuviai 
lakūnai prisidėjo prie oro pa
naudojimo žmonijos reikalams 
ir prie naujai išrastų navigaci
jos būdų ir priemonių pritai
kymo ikašdienini aras reika
lams, taip pat visame pasau
lyje išgarsino Lietuvos vardą.

Tačiau mums dar svarbiau, 
kad kelyje suklupusių lakūnų 
žygis pakėlė lietuvių tautos 
nuotaikas, paskatino mūsų tau 
tiečius aukotis ir ryžtis auko
tis. Darius su Girėnu liko di
džiausiu Tėvynės meilės pavyz 
džiu, ypač okupacijų metais. 
Visų laikų mūsų laisvės kovo
tojai bei partizanai, eidami i 
didelį žygi .turėjo prieš aMs 
ir “Lituanicos” herojų žygį bei 
auką savo tautai.

Net po 36 metu džiugu kad 
ir dabar okupuotoje Lietuvo
je mūsų lakūnai nepamiršta- 
’i Tiesa, okupantui niekas ne 

buvo šventas: nepatiko rusam 
ir Dariaus-Girėno atminimas 
nes netolima istorija rodė, kad 
rusų tautos žmonių nebuvo ta
da pirmaujančiu lakfmu tar
pe. Buvo paniekinti ir Dariaus 
- Girėno paminklai ir kitoks 
atminimas. Sakysime viena 
Lietuvoje neseniai buvusi mo
terėlė patyrusi, kaip buvo oku
pantų niekinami skulptoriaus 
V. Pundziaus Puntuke iškalti 
Dariaus - Girėno biustai. Ruso 
karininko vadovaujami kom
jaunuoliai parinko šį paminklą 
šaudymo pratyboms ir gerokai 
juos apdaužė. Už tai mus džiu 
gina mūsų pavergtų brolių pas 
tangos lakūnus “reabilituoti”, 
pastatant jiems paminklą. Jau 
dina ir atėjusi iš Žemaitijos 
žinia, kad Dariaus ir Girėno 
gimtinėse šią vasarą ’š įvairiu 
Lietuvos vietų suvažiavę lietu
viai jaunuoliai savo rankomis 
lakūnų garbei, prisiminę kaip 
mūsų protėviai gerbė savo did
vyrius. supylė pilkapius. Visa 
tai rodo, kad lietuvių tauta 
nežus — ją stiprins ir visada
lydės Dariaui ir Girėno dvasia.

b. kv.

Naujasis Prancūzijos minis- 
termis pirmininkas Jacąues 
Pierre Michel Chaban-Delmas 
(tarti šaban Delma) padarė už
sienio politikos aptarimą parla
mente. Jis skambus, bet prieš
taringas.

Jį Chaban-Delmas plačių po
lėkių vyras. Jis generolas, po
grindžio kovotojas, žymus spor
tininkas, ilgametis Bordeaux 
miesto galva. Pastaruoju metu 
buvęs parlamento pirmininkas. 
Buvo artimas de Gaulle, nors 
svetima jo laikysena ir galvo
sena.

Užsienio politikos gairės
Prancūzijos ministeris pirmi

ninkas parlamente pareiškė: 
“Mes sieksime glaudaus bendra
darbiavimo Šiaurės Atlanto san
tarvėje, JAV draugystės ir ge
rų santykių su Rytų Europos 
valstybėmis, o ypatingai su So
vietais”.

“Išskirtiną dėmesį Prancūzi
ja kreips į Europos reikalus siek 
ti ūkinių ir politinių tikslų. Pran 
cūzijos - Vokietijos bendravimas 
gali būti pavyzdžiu kitoms val
stybėms. Ūkinės Europos bend
rijos išplėtimas, naujų narių, 
o ypač Anglijos įsileidimas tu
rės būti netrukus svarstomas 
bendrijoje. Anglijos įstojimas 
bendrijon neturi pakenkti euro
piečių apsijungimo minčiai ir 
europiečių pašaukimui. Europos 
svarbiausiems klausimams tarti 
Prancūzijos prezidentas linkęs 
dalyvauti valstybės pirmūnų pa 
sitarime”.

Valstybės aukštųjų pareigū
nų pareiškimai visuomet dailiai 
suklostomi. Iš suglausto pareiš
kimo matyti, kad Prancūzija 
atsisako buvusio didybės sieki
mo, tačiau neaišku, kaip Pary
žius prisitaikys JAV ir Sovie
tams. Nežinomi keliai skubiai 
siekti sąmoningos Europos, kuri 
apspręstų savo lemtį. Anglijos 
įstojimas į bendruomenę kelia 
klausimus, kurio negali būti iš
spręsti vienu mostu.

Mūsų transatlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno-bareljefai, skulptoriaus 
V. Pundziaus iškalti akmenyje, netoli Anykščių.
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Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIČIENĖ
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Mieste yra keli geresni pastatai, net mūriniai, su 

langais, bet daugiausia apskritos, pajuodusios molio ar 
rudos žemės landynės žolių stogais. Aplinkui knisasi ir 
žaidžia vaikai, tokie pat nešvarūs ir rudi kaip žemė. Už 
miestelio, palei kelią auga papiruso švendrės. Anksčiau 
iš jų darydavo popierių, o dabar stovi be tikslo ir gadi
na vaizdą. Prie Tanos ežero iš jų dar kartais stato lai
velius, kokius prieš 3000 metų statydavo Egipte. Jie tuo 
nepaprasti, kad niekada neskęsta — vanduo įbėga ir išbė
ga. Kaip tik šiomis dienomis Thor Heyerdahl, Kon-Tiki 
autorius, tokiu papiruso švendrių laiveliu ruošiasi plauk
ti per Atlantą. Kiek tai protinga, tai jau kitas dalykas.

Taisomas kelias dulka dar daugiau nei apleistas. 
Darbininkai pila smalą ant išlyginto grunto, rankomis 
beria sumaltus akmenukus, o volas ritasi ten ir atgal ir 
lygina juos. Čia pat prie kelio vyrai skaldo didžiulius 
akmenis į mažesnius gabalus ir mala juos mašinoj. Vi
si smaluoti, dulkini ir sušilę, nes saulė negailestinga.

Tai kelias į imperatoriaus rūmus, kurie aptverti 
stovi ant kalno. Pro tvorą matom apskritą modernų, 
balkonais ir verandomis apvedžiotą namą, kur keliems 
mėnesiams į metus atvažiuoja Haile Salassie.

GEDIMINAS GALVA

Nauji vairuotojai
Pompidou ir de Gaulle du 

skirtingi pasauliai. De Gaulle 
ne tiek lenkė, kiek laužė. Jo kai 
kurios užsienio politikos sva
jonės liko neišryškintos, jo mos
tai ne visuomet pasižymėjo nuo 
seklumų, bet jis žinojo ko no
rėjo. Jis pasižymėjo dramatiš
kumu I mėgo William Shake- 
speare ir Maurice Barres raš
tus. Pirmojo didingumas, psi
chologiniai lūžiai, meistriškas 
intrigos apvaldymas, antrojo 
asmens, žemės ir tautos kultas, 
besiekiąs mistiškumo, sukaustė 
jo dėmesį. Pompidou žavisi pra
ėjusio šimtmečio estetu, lyriku 
Charles Baudelaire, meistru ne 
turinio, bet išraiškos.

De Gaulle tarpsnyje užsienio 
politika buvo jo vieno apspręs
ta. Ministeriu taryba ir užsienio 
reikalų ministeris neturėjo žo
džio užsienio politikos klausi
mais. Užsienio reikalų ministe- 
riui teliko kulnis sudaužti, nusi
lenkti ir vykdyti prezidento įsa
kus. Jis turėjo pasižymėti ne 
minties originalumu, bet suae- 
bėjimu vykdyti svetimą valią.

Šio tarpsnio Prancūzijos vai
ruotojai neturės pajėgaus užsie 
nio politikos vairuotojo. Ji bus 
ne valstybės prezidento, bet mi- 
nisterių tarybos apsprendžiama. 
Galima tarti, kad naujieji Pran
cūzijos vairuotojai bus žymiai 
nuosaikesni, o krašto užsienio 
politika bus žymiai santūresnė, 
jei ne sustingusi.

Prieštaravimai pareiškime
De'Gaulle buvo bedarąs nau

ją posūkį užsienio politikoje. 
Bėdos verčiamas jis ištiesė ran
ką R. Nixonui. Tai buvo ne JAV
prezidento laimėjimas, bet Pran 
cūzijos nelemties vaisius.

Naujasis ministeris pirminin
kas iškyliai šneka apie Šiaurės 
Atlanto santarvės galią ir bi
čiulystę su JAV. Ar Prancūzi
ja siekia vėl savo karinius dali

nius įjungti į santarvę ir ame
rikiečiams kariams suteikti tei
sę įsikurti Prancūzijoje? Labai 
abejotina.

Kaip suderinti du skirtingus 
posūkius: vakarus ir rytus? De 
Gaulle ne pigia kaina atsiekė 
bendravimo su Sovietais. Nau
joji Prancūzijos vadovybė tu
rės dairytis ir į vidaus galingą 
komunistų jėgą, kuri susilaiky
dama rinkimuose Pompidou 
pastūmėjo prezidento krėslan. 
Pasipiršimas Sovietams nesida- 
rina su pastangomis remti Šiau
rės Atlanto santarvę.

Europinis sąjūdis
Naujoje Prancūzijos vyriau

sybėje esama ir naujų vėjų. De 
Gaulle siekimą tautos didybės 
“La grandeur d’une nation”, jo 
pasekėjai anksčiau peikė ir net 
niekino. Plevenas aiškino, kad 
ir tautos didybės siekimas ne- 
atpalaidoja valstybės rūpintis 
taika ir pažanga.

Plevenas, Giscard d’Estain- 
gas, Duhamelis, naujieji minis
teriai priklauso žinomajam Jean 
Monnet vadovaujamam Europos 
Jungtinių tautų komitetui. Poli
tinio Europos apjungimo šali
ninkai laimėjo. Ar jie sugebės 
suderinti prancūzų skirtingus 
polėkius ir apvaldyti kitų tau
tų nesutarimus vardan Europos 
vienybės ?

Galimas dalykas, kad Prancū
zijai atsisakius primestinio pir
mavimo Europoje, bus atvirai 
pasikeičiama skambiais saki
niais ūkiškai ir politiškai Eu
ropą apjungti, tačiau Europos 
vienybės įgyvendinimas gali il
gai užtrukti.

Prancūzijos užsienio politika 
pareis nuo darnos krašte. Bu
vęs ministeris kultūros reika
lams Andre Malraux sukrankė 
juodvarniu: “Šiais metais Pran
cūzijos neramumuose kris 50, 
000”. Mes žinome, kad Pran
cūzijai prieš akis didelis sunk
metis. Galima prileisti naujus 
neramumus Prancūzijoje, bet 
vargu patikėtina kad juodvar
niais kranktų tikro pranašo bal
su.

SUĖMĖ AMERIKIEČIUS
Viename Kolumbijos mieste 

vietos policija padarė kratą Tai 
kos korpuso būstinėje ir užklu
po tris amerikiečius (korpuso 
narius) ir vieną kodumbietį, (be- 
spaudinančius revoliucinius atsi 
šaukimus. Amerikiečiai aiškino
si teisme, kad talkininkavo ko- 
lum'biečiams, nežinodami ką jie 
spausdina. Kaip ten bebūtų, ko- 
lumbiečių nusistatymas prieš 
taikos korpuso narius auga. 
Daug šilčiau priimami sovietų 
agentai, kurie čia atvyksta į- 
vairių tedhmikų pavidalu.

Grįžtant pravažiuojam politechnikumą, kurį remia 
rusų valdžia. Čia dėsto ir keli rusų profesoriai. Studentų 
yra 620, kurių tarpe tik 4 merginos. Tai joms gyveni
mas!

Per gatvę bėga vaikas, o pro kelnytes švyti užpaka
liukas, kaip du mėnuliukai. Jo draugai ne ką geriau 
apsirengę. Mažesnieji tik su marškinėliais, kuriuose dau
giau skylių nei sveikų vietų.

Netoli mūsų viešbučio YMCA ir mokyklos pastatas. 
Vaikai per aerodromą eina namo. Kai atskrenda lėk
tuvas, išeina tarnautojas su švilpuku ir visus nuvaiko.

Moterys neša ant pečių didžiules naštas žabų ir mal
kų, o vyrai sėdi palei kelią saulėje, apsidengę ožkos kai
liais. Lauke temperatūra apie 90 laipsnių.

Prekybos centre krautuvės. Tai tokios pat landynės 
kaip ir gyvenvietės, bet matau lentynas, kuriose kažkas 
išdėstyta. Yra net fotografas. Policijos uniforma — bal
tos susuktos marškos, iš po kurių kyšo baltos kelnės ir 
basos kojos.

Visą miestą apžiūrim per valandą.
Einu prie ežero, nes ten vėjelis ir nupučia muses, 

kurios kitur neleidžia gyventi. Sėdžiu medžio pavėsyje 
ant suolelio, lengvai talaskuoja vanduo, o tolumoje — 
akmens salelės ir žali krantai. Ir čia ramu, niekas ne
skuba. Apie gėlynus kapstosi du vyrai. Atrodo, ravi. 
Ant šiaudinių kėdžių sėdi kelios storokos vietinės mo
terys. Jos gražiai apsirengusios ir vargas, atrodo, joms 
svetimas. Čia pat pievoje ritasi du riebuiliai vaikai, mė
lynom trumpom kelnytėm ir margom bliuzelėm.

Žydintys krūmai užstoja dulkiną kelią ir sukrypu
sias lūšnas.

Amerikiečiai astronautai Ed Aldrin. Mike Collins ir Neil Armstrong ga
lutinai pasiruošia savo kelionei į mėnulį.

RAUDONASIS ARTIMŲJŲ 

RYTŲ VORATINKLIS
DR V. LITAS

Izraelio ir arabų karo laimėto-, Vakarai iš pietų pusės praran-
jas yra Maskva. Kremlius gera 
valia artimiausiu laiku iš Arti
mųjų Rytų nesitrauks. Nė Jung
tinės Amerikos Valstybės, nei 
Anglija ar Prancūzija, nei Izrae
lis ar arabai Kremlių iš Artimų
jų Rytų be karinių priemonių ne- 
išstums. Vakarų pasaulis greitu 
laiku turi gerai apsigalvoti, kaip 
išvengti padėties pablogėjimo. 
Politinės ir karinės padėties pa
blogėjimas artinasi: rusų karo lai
vai pirmą kartą istorijoje pro 
Gibraltaro sąsiaurį plaukioja į 
“klasišką Okeaną”. Izraelio ir a- 
rabų karo operacijos ateity gali 
išplėsti ne tik rytiniame, bet ir 
vakariniame Viduržemio jūros 
baseine. Kremlius nori patogiai 
“įsikišti” Alžyro uoste Mers-el 
Kebir. Galimybių daug yra.

Rusai plečia savo įtaką

Vakarų padėties pablogėjimas 
gali įvykti po to, kada rusai už
dės geležinį lanką ant visos šiau
rinės Afrikos nuo Sueso iki Gįb- 
raltaro. Pietinis Europos saugu
mo sparnas liks be apsaugos. 
Maskva aplink Europą deda rau
donas reples.

Washingtono viltys remtis 
prieš kurį laiką buvęs įtakingas 
Maskva aplink Europą deda rau
donas reples.

Washingtono viltys remtis 
Husseinu yra pavėluotos: dar 
prieš kurį laiką buvęs įtakingas 
Jordano karalius siekė garbingos 
taikos, bet dabar jo sostas svy
ruoja. Husseinas lankėsi Washin- 
gtone. Pasiūlytas taikos planas 
liko be atgarsio. Husseino padė
tis šiuo metu yra labai silpna. 
Kai Husseinas lankėsi Washing- 
tone, Palestinos išlaisvinimo or
ganizacija “Al- Fatah” visai ra
miai apšaudė Izraelio uostą Ei- 
lath iš Jordano teritorijos. “Al- 
Fatah” Husseino karalystėje da
ro, ką nori. Tarp gyventojų ir ke
lia nepasitikėjimą ir nepasiten
kinimą karaliumi. Karalius liko 
bejėgis. Vakarų politikos tragedi
ja: Vakarai atsistoję Izraelio pu
sėje, prarado arabų pasaulį ir tuo 
būdu sukūrė tuštumą, kurią da
bar sėkmingai užpildo sovietai.

I Gondarą

Iš lėktuvo platus Tanos ežeras (40 and 60 myl.) 
atrodo rudas ir negražus. Kelionė labai nemaloni, nes 
lėktuvas mėtosi į šalis, krenta žemyn ir vėl pusiauke
lėj susilaiko.

Lengviau atsikvepiu, kai nusileidžiam. Jokios sto
ties nėra, tik lentinė būda ir šalia suolas. Bet mūsų 
jau laukia.

(Bus daugiau)

Gondare žydų palikuonys, kurių kilmė vedama nuo Salia
mono laikų, pardavinėja savo darbo molio stovylėles

da saugumą. Raudonas voratin
klis greitai apims visą šiaurinę 
Afriką.

Susitarimas sunkiai įmanomas
Geležinis lankas eina nuo, 

Somalijos Rytų Afrikoje per Rau
donąją jūrą iki Gibraltaro. Kari
nių bazių statyba Vakariniame 
Viduržemio jūros bazeine prasi
dės artimiausiu laiku. Iš vakari
nių Viduržemio jūros bazių Mas
kva ties rankas į Vakarinę Afri
ką, į Nigeriją, kuri Maskvai rodo 
vis daugiau simpatijų. Vakarai 
ligčiol neįstengė užgesinti pilieti
nį Nigerijos karą.

Bet ką gali Vakarai daryti? Po 
visų pražiopsojimų ir apsileidi
mų padėtis atrodo beveik bevil
tiška. “Keturių Didžiųjų” (Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos ir So
vietų Sąjungos) pasiuntiniai 
New Yorke tarėsi Artimųjų Rytų 
taikos klausimais. Bet Egiptas ir 
Izraelis kiekvieną taikos planą, 
kaip diktatą, atmeta. Taikos vil
tys gali ateiti tik iš Washingtono 
ir Maskvos susitarimų. Bet kas 
šiuo laiku gali tikėti gera Mas
kvos valia? Maskva dar nėra pil
nai pasiekusi savo tikslų Arti
muose Rytuose.

ŠV. TĖVO ATSTOVAI

Popiežius Paulius VI paskel
bė raštą, 'kuriuo naujai nusta- 
tomos popiežiaus atstovų — 
nuncijų bei delegatų — parei
gos. (Taip yra išpildomas Vati
kano II susirinkimo išreikštas 
pageidavimas. Rašte yra pabrė 
žiama dvasinė popiežiaus atsto
vo misija. Popiežiaus atstovui 
pirmoj eilė yra pavedamas už
davinys palaikyti atskirų kraš 
tų bažnyčių ryšį su krikščiony
bės centru ir padėti vyskupams, 
kunigams bei tikintiesiems 
vykdyti jų misiją. Šalia šio už
davinio popiežiaus atstovai at
liks ir diplomatinę misiją prie 
įvairių kraštų vyriausybių, siek 
darni tarnauti tautų taikai, pa
žangai bei gerovei.

BAŽNYČIOS ROMOJE ič5ai augančiuose Romos prie- 
j miesčiuose kasmet yra pastato-

Buvęs sovietinių darbo sto- ma apįe io naujų bažnyčių, 
vykių kalinys, ukrainiečių arki 
vyškupas kardinolas Slipyj Ro-1
moję iškilmingai pašventino i _  JAV sekretorių kabinete
naują Šv. Sofijos garbei dedi- yra 9 milijonieriai ir trys ne
duotą parapijos bažnyčią. Spar 1 milijonieriai.
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Rugsėjo mėnesį Pan American oro linija paleis skraidyti milžinišką lėk
tuvą, kuris galės gabenti 490 keleivių ir skris į valandą 625 mylias. Pak- 
tinai lėktuve tebus 58 pirmos klasės vietos ir antros 362 vietos. Viršuj 
matyti lėktuvas virš miesto, apačioje jo vidus.

KULTŪRINGA ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO VEIKLA

Chicagos Anglijos lietuvių 
klubas, besireiškiąs savo gyva 
veikla, daro savo susirinkimus, 
ruošia banketus su kultūrinė
mis programomis, piknikus ir 
kitas pramogas, tikslu sustip
rinti avo iždą. O pinigai klubui 
reikalingi kultūrinei progra
mai įvykdyti, nes klubas yra už 
eimojęs keletai ne eilinių dar
bų.

Vienas iš pirmųjų klubo veik 
los darbų yra Literatūros va
karo ruošimas. Gi vakaro pro- 
gamos išpildymui vaidyba pa
kvietė lietuvius literatus iš An
glijos. Maža to — valdyba pri
žadėjusi apmokėti atvykstan
čių programos išpildyto jų kelio
nės išlaidas! Sutikimą atvykti 
jau yra davę poetas Vladas Šiai 
tas ir rašytojas kun. Jonas 
Kuzmickis. Literatūros vakaras 
įvyks š. m. lapkričio 9 d. Jau
nimo centre.

Teko nugirsti klubo valdybos 
paaiškinimą dėl kvietimo sve
čių —- literatų iš kitos pusės 
Atlanto. Lygiai gerų rašytojų, 
sako, turime ir vietoje, bet, be 
kita ko, tai esąs sentimento 
ryšys bendrų išgyvenimų ana
me kontinente.

Kitas kilnus .klubo ryžtas yra 
išleisti Anglijoje gyvenusio, ži
nomo visuomenės veikėjo ir žy-, 
maus žurnalisto a. a. Algirdo1 
Kaulėno monografiją. Aišku, 
jog šis darbas taip pat parei
kalaus nemažai darfao, talkos 
ir lėšų. Monografijai leisti jau 
sudarytas komitetas ir yra ren 
karna medžiaga. Monografijos 
išleidimui vadovauja Stefa Kau 
lėnienė su kitais.

Be to, klubo valdyba paskyrė 
tris stipendijas, studijuoti Pe
dagoginio Lituanistikos institu
to neaJkyvaizdinio dėstymo kur 
są Anglijoje gyvenantiems lie
tuviams. Stipendijos būtų ap
mokamos už vissų trijų metų 
mokslą. Neteko sužinoti, ar šio 
mis stipendijomis Anglijoje gy
veną lietuviai pasinaudojo.

Šiems darbams įvykdyti klu
bui reikia lėšų. Ki visos mūsų 
organizacijos ir klubai iždus 
papildo geraširdžių lietuvių au
komis arba pramogų ruošimu.

A. -f- A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI

didžiai gerbiamą p. MOTIEJŪNIENĘ, mielas dukras 
DANUTĘ jr Kollegą dr. JARĄ, ALDONU ir dr. RA- 
SUTĮ su šeimomis, bei visus gimines giliai užjau
čia ir kartu liūdi

Birutė ir Valentinas Bagdonai

Anglijos lietuvių klubas lėšų 
telkimui turi tik vieną galimy
bę _  ruošti banketus ir pikni
kus. Bet klubo ruoštas Sekmi
nių piknikas kasos nepagerino. 
Tą dieną oras buvo šaltas, dan 
gus apsiniaukęs ir grasino lie
tumi. Darbšti klubo vadovybė 
suplanavo ruošti kitą pikniką, 
kuris liepos 5 d. (šeštad.) pra
ėjo su geru pasisekimu. Automo 
bilių prisirinko abi didžiulės 
aikštės, o A. Artmonas ir J. 
Mėžinskas, argemtinietišku pa
tyrimu, lauže kepė svečiams di
džiulius avinus. Prie muzikos 
ir spalvotų lempų iliuminacijos 
suvažiavę nariai ir svečiai pra
mogavo iki 11 vai. nakties. Klu
bo iždas sustiprėjo keliais šim
tais dolerių.

Pikniko darbininkams atsidė
koti, sekančią dieną (sekmad.)
kl. v-toa sukvietė J. Jokubkos 
rezidencijon (Brighton Parke) 
apie 30 veikliųjų narių, kur be- 
sivaišinant buvo pasikalbėta 
apie klubo veiklą. Vaišes prave
dė vicep. B. Sebastijonas.

Klubo valdyba leidžia savo 
mėnesinį biuletenį (redaguoja 
p-kas L. Venckus), iš kurio na
riai sužino apie narių džiaugs
mus bei vargus ir apie valdybos 
planuojamus darbus.

Klubo valdybą šiuo metu su
daro: L. Venckus (pirrnin.), S. 
Kaulėnienė, B. Steibastijonas, J. 
Šidlauskas, V. Bilitavičius, J. 
Jokubka ir B. Blekys.

J. Šlajus

1967 m. auto nelaimėse ‘ žuvo 1,600 
vaiką, turinčių mažiau 14 metų ir 
buvo sužeista 100,000. Važiuojant 
vaikus taip pat pririškime diržu. 
Norj gauti saugaus vairavimo tai
syklių knygutę, turi rašyti Illinois 
sekretoriui: Paul Powell, Secreta
ry of State, Springfield, UI., 62606

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA
ĮSIGYKITE* D A BAR

“Drauge” įau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ
Ir šį kartą autorius nustebina 

visai nauja tematika, paimta iŠ 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku- 
ioje vaizduojama kenčianti tau- 
a ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuris, gyvendamas 
aisvėje, negali, nenori ar nesu- 
eba padėti belaisviui?”
Veikalas tinka kiekvienai sce- 

ai, nes jame y-a daug erdvės 
asireikšti statytojo vaizduotei.
Knyga gražiai išleista, kietais 

viršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna- 
na DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri- 
lėti 5 proc. mokesčiams.

SEPTYNIASDEŠIMT
SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS
Kai jumoru išsakomi vargai, 

skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

MISCELLANEOUS

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago ft, HI. 

Telefonas VI 7-3447

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal Free delivery 
5622 So. Racine, 454-1113

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą “tuek- 
pointing”. Pilnai apsldraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

lllllllllllllllllllllllllilIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlI

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
IIItllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIII*

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — TeL CL 4-1050

M O V I N G
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ogų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Ulinois

IVI O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

APDRAUDŲ

J. B A C E
6455 So. Kedzie

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi.
inok&iin.o sa
lygos.

VIČIUS
Avė., PR 8-2233

,W "'ir .ii 11 d 1 'I Ii.1 h-J "ll

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I, MIGLINAS

Krautuvė Marąuette Pke. 

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

Perskaitę "Draugą", duo-

3457 West 60th Street 
TeL HE 4-7482

kitę ii kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE HIGH RATES

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Dl. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo. —

REAL ESTATE

Marąuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, lĮ/2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
Skambinkite savininkui 434-8441

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7450
BRIGHTON PARKE

a po 4 kamb. meti. Visas atnau
jintas. 2 priegonklai. Garažas. 
$16,000.

Svarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

0, 4 ir 2-Jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $13,500.

Du mūro namai ■— 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra lr valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $65,000

Maisto krautuves su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5% kamb. lr 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet Cicero apyl. $47.500.
šimaitis Realty

Insurance — Inoome Tai 
Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Ineome Tai

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mflr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

72 ir 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
tini). 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

l‘/2 aukšto, 10 metų mflr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca- 
litornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga- 
į-ažas. $41,000.

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

6 kamb. .modernizuotas mūr. bun
galotv prie 71 ii- California. 23,500.

5% kamb. ft metų. Geras mūr. 
bungaldw. prie 67, J vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

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

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

<> kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St Tel. 925-6015

Mastančiam žmogui
Paveldėtas. Gražus 2-jų butų mū

ras. Naujas gazu šildymas, garažas 
Tuoj galite užimti. $27,900.

7 didelių kamb. mūras. Naujas 
gazu šildymas, air cond., uždari por- 
čiai, garažas. Pora blokų nuo Mar
ąuette pko. $21,000.

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butą,i. Garažas. $41,000.

Apartmentinis mūras. 2-Jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 Įmokėti, o pajamų $14,000

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

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

REAL ESTATE

Parduodamas pelningas mūras.
3 butai po 5 kaimb. ir modern. ta- 

j verna. Kaina greitam pardavimui, 
į 523-7364.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Kambarys su centr. vėsinimu ir bal
dais. Privati vonia ir įėjimas, nau
jame name prie Marąuette Parko. 
2953 W. 71 St. Tel. 778-6698.

MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nno ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 % VVest »5th Street 
Chicago, Ulinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUBTTE GIFT PARCEL SERV. 
2008 Oftth St. Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Jvairlu prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8*2781
METALO IR “
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
uiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3697 
P. Rudėnas K. šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

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

DRAUGI S
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

4.75%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

INSURED

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8248

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos: . • z .
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT .............................................. $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ....... ............. .......... .... $7.00

atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams, 
miiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuio

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 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 Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr 
dienraštis “Draugas”.

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

HELP W ANTED — MOTERYS

GENERAL
OFFICE

Young lady for receivables and 
payables department. Light book- 
keeping experienee necessary.

HOURS 9-5, 5 DAYS
GOOD STARTING SALARY

1200 W. BELD.EN AVENUE 
TEL. — 477-9800 

M R. S M I T H
\ OFFICE GIRL

General office work. — Book- 
keeping, payroll, etc.

Apply in person
ENGLEVVOOD STOVE & APPL.

7928 So. Ashland Avė.

HELP VVANTED — VYRAI

Reikalingi

Trailer Repairmen 
Mechanics

1-mai ir 2-rai pamainai
Union scale. 10 valandų antva- 
landžių per savaitę. Dirbti 5 ar 
6 dienas savaitėje.

Northlake, Illinois
TEL 343-2240

EXPEI«ENCED
AUTOBODY MAN

Plenty of wonk, oommtssion or sala
ry. Apply

CALUMET PARK 
AUTO REBUILDERS 

12056 So Asland 385-7«55

BRAZER
Need lead man in department. Mušt 
be familiar with heli-arc and gas 
brazing. N.W. side plant. Fringe 
benefits.
_______ TEL. — 472-6166_______

Tractor Drivers
Experienced. Over 25 years of age. 
Apply in person —

į. karzen trucking co. 
900 No. Kedzie, Chicago, UI. 
Remkit tuos biznierius, kurie

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

DĖMESIO!

5.25%
PER ANNUM 

ON investment 
BONUS

$1,000 MIN.

7
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MOŠŲ KOLONIJOSE
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Worcester, Mass.
VAŽIUOJAME Į GAMTA
Organizuojamas autobusas 

važiuoti į pikniką pas Nek. Pra
sidėjimo seseles Putnam, Conn., 
kuris įvyks liepos 27 d.

Nuvažiavę galės atsigaivinti 
gražioje gamtoje ir susipažinti 
su naujais seselių planais, kurie 
Vyksta nupirkus neseniai jauni
mo stovyklą gražiose Vermon- 
to apylinkėse. Norintieji važiuo
ti autobusu kreipkitės pas Wat- 
kins, telefonas: FL. 6 - 0356,. ar 
J. Miliauskas, telef.: 755 -1894.

Antras autobusas organizuo
jamas važiuoti į pikniką pas 
tėvus pranciškonus Kennebunk- 
port, Maine, kuris įvyks rugpiū
čio 3 d. gražioje Tėvų pranciš
konų vienuolyno sodyboje, e- 
sančioje prie Atlanto pakran
tės.

Pasinaudokime proga ir visi 
važiuokime vasaros laiku į gam
tą paliekant nors kelioms va
landoms miesto triukšmą ir dul
kes.

Nuvažiavę kvėpuosime tyru 
pušų oru, maudysimės Atlan
to bangose ir naudosimės Dievo 
malonėmis, teikiamomis kun. 
Degučio, OFM, neseniai įšven
tintą į kunigus.

Norintieji autobusu važiuoti 
kreipkitės pas Mancevičius, tel.: 
754 - 0555.

Daug bilietų išparduota, pa
skubėkite. Autobusai išvažiuos 
nuo Šv. Kazimiero parap. baž
nyčios. J. M.

New Haven, Conn.

KUKLIOS MOTERS
GARBINGO JUBILIEJAUS 

PAMINĖJIMAS
Vietos kolonijoj 1965 m. mi

nėjome ALRK Moterų s-gos 50- 
ties metų jubiliejų, 1967 m. vie
tos 33-čios kuopos auksinį jubi
liejų, o šiais 1969 m. — kuopos 
pirmininkės jubiliejų kuopai iš- 
pinminin'kavus 50 metų! Mažai 
rasime žmonių, taip pasišventu
sių per penkiasdešimt metų eiti 
atsakominigas organizacijos pir
mininko pareigas. Tai įvertinda
mos kuopos narės suruošė pa
gerbimą. Dalyvavo 40 viešnių.

Kun. A. Zanavičius sukalbė
jęs maldą, pirmasis pirminin
kę pasveikino. LMKF vietos klu 
bo pirm. dail. L. Židonytė labai 
gražiais žodžiais apibūdino ju
biliatės darbus. Su sveikinimais 
.teikė ir klubo dovaną, savo pai
šytą paveikslą.

Moterį} gildos vardu sveikino 
A. Meškinienė, tretininkų — 
R. Kisielienė, šv. Onos — M. 
Ramanauskienė, Wateburio kp. 
pirm. Poderienė, 33-čios kuopos 
— A. Lipčienė. Raštu prisiųstus 
sveikinimus skaitė Emilija Šau
lienė. Su kiekvienu sveikinimu 
sekė ir dovana. 33-ji kuopa sa
vo ilgametę pirmininkę apdo
vanojo drožinėtu lietuvišku kry
žium, amžinom šv. Mišiom ir ta 
proga, kuopos narės sudėjo 
$109 ir kuopa įstojo nariu Lietu
vių fondan.

Šia proga norėčiau trumpai 
perbėgti jubiliatės praeitimi. 
Jono ir Izabelės Jokūbaičių šei
moje pirmasis kūdikis buvo Ma
relė, mums žinoma panelė Ma
rytė Jokubaitė. Pasauli išvydo 
savo mylimoj Lietuvoj, Gargž
duose. Nesulaukus nei metukų 
tėvelių atvežta Amerikon. Au 
go ir n'okėsi šiame krašte. Bū
dama vyriausia šeimoje, įsipa

SVEIKATA
(Atkelta iš 2 psl.)

rus viščiuko. Jei inkstai tvarkoje, 
tai galima raudonos mėsos bujlo- 
nas, tik jis turi būti be druskos, 
reiškia iš šviežios (ne rūkytos, 
ne sūdytos) mėsos virtas. Senas 
neteisybes meskime iš savo galvų 
ir padėkime artimui taip pasielg
ti. Psisavinkime šių dienų medi
cinišką tiesą. Tik tada pajėgsi
me sava sveikata džiaugtis ir ki- 
lus džiuginti.

reigojo paliegusius tėvelius ir 
šeimą globoti, atsisakydama 
daug r o savo jaunystėje.

Marijona Jokubaitė yra kuo
pos m, tina — 19 i m. jos rū
pesčiu u pastangomis kuopa į- 
*t?igia. 1921 m., sąjungos VII 
seime išrinkta c. va dybos pir- 
: Jonike. 1923 m. lX-tam seime 
pakeLf ma į sąjungos garbės na
res, *u25 m. išrenkama Connec- 
t'cut \aktijos direktore.

1926 — 1929 m. ją matome 
centro valdybj jaunimo reika
lams. Kaip motina, su džiaugs 
mu kiekvieną narę priima kuc- 
ųon, su skausmu kurios nors 
netekus. Nesvetimi ir kiti lietu
viški reikalai. Daugel metų gie
dojus ir dainavus parapijos cho 
'e, paklausius vaidintojų gru
pei. Y- a LB narė ir šia proga 
buvo apdovanota medaliu. Jos 
gyvenimas pilnas džiaugsmų, 
Kuriuos ištikimai lydi ir skausm 
mai. Ir jai, kaip ir kiekvienam 
visuomenininkui veikėjui, ne 
laurai pe kojom klojami, ten
ka daug ir kartėlio pajusti, kuo 
mūsų mylima sukai tuvininkė 
niekada nesiskun Ižir, priešui

a; — kiekvienam blogy ieško 
gero.

Krikščionė - katalikė pilna žo
džio prasme. Vargu ar yra ko
lonijoj sirgęs lietuvis, kurio ne
būtų ligoj aplankius ar laišku
čio neparr/ius. Mažai yra ir į 
kapus iškeliavusių, kurių Ma
rytė nebūtų lydėjus. Nelaimės 
ištiktiems padės, skausmo pri
spaustus paguos. Nėra skirtu
mo tarp senųjų ir naujų jų lie
tuvių ateivių — visi jai bran
gūs broliai ir sesės lietuviai.

Pykčio jausmas jai svetimas. 
Meilė Dievui, žmogui ir bran
giai tėvynei jos gyvenimo kel
rodis. Penkiasdešimt metų — 
ilga darbo diena.

Tikimės, kad panelė Marytė 
dar greit nepails ir su pasidi
džiavimu (kap paskutiniame lo
jalumo parade New Bnitain, 
Conn.), dar ilgai neš lietuviš
ką vėliavą. Nejučiomis galva len 
kiasi šios nepaprastos kuklios 
moters pagarbai, o šiluma lie
jasi širdin Ją turint savo tarpe.

Albina Lipčienė

— Amerikoje iš moterų pa
auglių yra tik 11%, tačiau jos 
išperka 30% visų kosmetinių 
prekių.

Alvudo išvykoje lavina plaučius lietuvaites. Nuotr. inž. Juozo Šlaboki

Prez. Nixon nutarė vieną moterį paskirti į aukščiausią teismą. Čia yra penketas kandidačių. Iš k. į d. apy
gardos teismo teisėja Hufstedler, Patricia Harris, buvusi Hovvard universiteto teisių fakulteto dekanė, M. 
G. Jonės, valstybes prekybos komisijos narė, V. M. Brown, tarptautinės komercijos komisijos narė, 
kongr. M. M. Heckler iš Mass. -i .

KANADOS ŽINIOS
Toronto Ont.

VĖL VIENA JAUNA PORA
1969 m. liepos 5 d. Toronte 

buvo sutuoktas Raimundas Pun- 
krys su dr. Liuda Rita Kuolaite.

Toronte kas savaite sutuokia
ma, mažų mažiausia, po vieną 
lietuvišką porą. Džiaugiamės, kad 
lietuvių su lietuviais tuokimasis 
— ne retenybė, bet dauguma. 
Mišrių šeimų žymiai mažiau pa
sitaiko, negu lietuviškųjų. Tai 
tikrai džiuginantis ženklas.

Jaunoji Liuda - Rita Kuolaitė 
yra medicinos duktarė, o Rai
mundas Punkrys — Viduriniųjų 
Mokyklų tarybos (Education 
Board) patarėjas, dirbs Miniaso- 
toje, Amerikoj. Kaip matome, tai 
stiprių intelektualų jauna pora.

Vestuvinės vaišės įvyko tą pa
čią dieną Town and Country - 
Barmoral, 145 Mutual St. To
ronte. Svečių buvo per 300. Vie
na šių vaišių dalyviams buvo 
itin maloni staigmena, pasaky
čiau, tikra atrakcija, tai tų vai
šių vadovas - pranešinėtojas po
etas Stasys Santvaras. Jis, šalia 
pranešinėjimO “oficialių daly
kų”, davė po frazę -— ką ir savos 
poetiškos kūrybos, be to, nors 
piršliui nedalyvaujant, perskai
tė ir jo, pasakytume, iškilmingą 
(labai kūrybiškai humoristišką) 
žodį ir t.t.

Prieš vaišes maldą sukalbėjo 
kun. Žilinskas.

Vaišių metu jaunuosius sveiki
no kun. P. Ažubalis, gen. kons. 
dr. J. Žmuidzinas, jaunosios dė
dė Aloyzas Kuolas, jaunojo tė
tis (nors jau 75 -rių metų am
žiaus), bet labai dar jaunuoliš
kai atrodąs džentelmenas Justas 
Punkrys, kuris gražiai kėlė ben
drai lietuviams ir jaunajai porai 
(abrėžtinai) ypač lietuviškai pa
triotinę gyvenimo pusę. Padėkos 
vardan, savo ir ponios Matildos 
vardu, kalbėjo Augustinas Kuo

las, kuris abu gražiai išugdė ir 
išmokslino dvi atžalas — dukte
ris. Pirmoji — dantų daktarė - 
ištekėjo jau prieš dešimtį metų.

Laiškais ir telegramomis svei
kino jaunuosius PLB pirm. St.
Barzdukas, JAV LB tarybos pirm.
J. Kapočius, žurn. H. Žemelis, 
komppzitorius Bronius Budriū- 
nas, rašytojas Ant. Gustaitis, 
montreališkiai Kęsgailos ir visa 
eilė kitų. Dvi sveikinimo teelgra- “į’ £7
mos gautos ir is Lietuvos. Ilgiau
sių metų Jaunajai porai.

Pranys Alšėnas

— JAV respublikonų partija 
įsteigta 1854 m. liepos 6 d.

Brangiam tėvui ir seneliui

A. -j- A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, mūsų mielai sesei ALDONAI RASUTIENEI bei 
jos šeimai ir pp. JARŲ šeimai jų didžiam liūdesy 
nuoširdžią seserišką užuojautą reiškia

Kernavės Skaučių Tumias

A. -Į- A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, velionies žmonai, dukroms DANUTEI JARIENEI, 
ALDONAI RASUTIENEI ir jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia

Alė, Vita ir Adolfas Ruibiai 
Paulina Lenkauskienė

ŠI. Juozą Laurinaitį
mylimai žmonai mirus, nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Vytauto Didžiojo Kuopos 
Valdyba ir Šauliai

Pranešama giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. liepom mėn. 11 d., 10:45 vai. vakaro mirė

A. -f- A.
JUOZAS MOTIEJŪNAS

Prof. Dr., Veterinarijos Gydytojas
Gyveno 9308 Indianapolis Boulevard, Highland, Indiana.
Gimęs Lietuvoje Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyve

no 21 metus.
Paliko giliai nuliūdę: žmona Anele, po tėvais Snarskytė, 

dvi dukros: Aldona Rasutienė,, žentas dr. Petras, ir Danutė 
Jarienė, žentas dr. Pranas ir šeši anūkai.

Lietuvoje liko brolis ir sesuo su šeimomis.
Priklausė Profesorių ir Veterinarijos Gydytojų Sąjungoms, 

Savanorių Kūrėjų S-gos ir buvo Liet. Bendruomenės narys.
Velionis pageidavo vietoje gėlių aukoti lietuvių reika

lams.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South 

Western Avenue.
Laidotuvės įvykis trečiadienį, liepos 16 d., 9:30 vai. ryto 

iš laid. koplyčios į Liet. Tautines kapines.
Praneša nuliūdusi ŠEIMA
Laidotuvių direkt. Mažeika - Evans, Telef. RE 7-8600.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiinii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEO.VAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijas, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

lllllllllllililllllllllliuillllllllllllllllllllllll

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms 

GUŽAU SKŲ 
BEVERLY HII.I.S GfildNYCIA 

2443 W. OSrd Street, Chicago, Illinois 
Tek PR 8-0833 — PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(UAOKAWIOZ>

2424 W. 69th Street TeJ. RKpublic 7-1213
2314 VV. 23rd Place Tel. VIrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIONAS

4348 S. Califomia Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, DI. Tel. OL 2-1063

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

sKELBinrras “drąuge".

Sault Ste. Marie, Ont.

LIETUVIŠKOS VESTUVES 
KATEDROJE

Vncas Žurauskas ir Ona No- 
waik - Cėkytė liepos 5 d. šio mie 
sto katedroje padarė sutuoktu
vių priesaiką. Santuokos apei
gas atliko lietuvių kalba kun. 
Aug. Sabas.

Visi galėjo pasidžiaugti kuk
lumo vaisiais; abu naujavedžiai 

ir vestuvėse 
dalyvavo veik visi mūsų koloni
jos nariai. Buvo svečių ir iš to
liau: Onutės teta Teofilė su duk
ra ir anūke atvyko iš Brookly
no ir J. Vinslovas iš Wawos. 
Taipgi dalyvavo ir nemažai ka
nadiečių. Koresp.

ARBATĄ KEIČIA KAVA
Japonai nori Pietų Amerikos 

kraštuose pirkti didelį kavos 
kiekį. Tuo reikalu langėsi iš 
Tokijo atvykusi speciali komi

A. -Į- A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, p. MOTIEJŪNIENĘ ir dukras DANUTĘ JARIENĘ 
ir ALDONĄ RASUTIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Aldona ir Gedas 
Griniai

Mielam kolegai, buvusiam Kauno Veterinarijos 
Akademijos rektoriui

A. -j- A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 
mirus, ŠEIMAI ir GIMINĖMS reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Amerikos Lietuvių Veterinarijos-Gydytojų 
Draugija Išeivijoje

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubllc 7-8600

MAZEIKAsEYANS

FUNERAL HOME

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

f KfiPTtinis g
t $ .»

1 ......J

EUDE
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South Califomia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

sija, kuri ieškojo geros koky
bės kavos ir tarėsi dėl jos už
pirkimo. Kaip žinome, Japonija 
buvo žinoma kaip arbatos kraš
tas.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių.



DRAUGAS, antradienis, 1069 m liepos mėn. 15 d.

X Dr. J. B.'Jerome, Amerikos 
Lietuvių R. Kat. federacijos 
pirm., T. Blinstrubas, Amerikos 
Lietuvių tautinės s-gos pirm., J. 
Pakalka Amerikos Lietuvių so
cialdemokratų sąjungos pirm.,
M. Vaidyla Tautinės sandaros ir 
>P. P. Dargis SLA prezidentas 
Alto valdybos pakviesti būti 
Amerikos lietuvių kongreso gar
bės komiteto nariais. Alto val
dyba kviečia visų organizacijų 
atstovus ir visus lietuvius Ame
rikos lietuvių kongrese dalyvau
ti. Taip pat prašo organizacijas 
darbo dienos savaitgalyje atski
rų suvažiavimų ar didesnių pa
rengimų nerengti.

X Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas, savo darbovietės siunčia
mas, liepos 14 d. išskrido trims 
dienoms į Los Angeles. Ta pro 
ga ten susitiks su LB veikėjais 
ir lietuviais profesoriais, kurie 
rūpinasi lietuvių mokslininkų 
suvažiavimu, įvykstančiu šį ru
denį.

x šv. Kryžiaus ligoninėje 
medicinos technologiją baigusių 
iškilmės įvyksta liepos 27 d. 
sąrašuose yra ir šios lietuvių 
pavardės: Julius Algimantas 
Blažys, Arlene Theresa Kyrsa, 
Regina Maria Minkevičius.

X Anastazija Palijauskienė 
iš Baltimorės atvyko pasisve
čiuoti pas savo brolį Leoną Ra
dauską ir vaišingą brolienę Oną, 
gyvenančius 6223 So. Albany, 
Chicagoje. Aplankė ir savo se
serį Agotą Zakarienę ir jos vy
rą Kostantą, gyvenančius Ke- 
noshoje. A. Palijauskienė dau
giau kai 30 metų Bailtimorėje 
laikė Pennington viešbutį. A. 
Palijauskienė kilusi iš Gikonių
km., Smilgių parapijos. Ameri
koje gyvena jau 56 metai.

X Kapt. Petro Kęstučio ir 
Dalios Bojevų sūnus liepos 13 
d. buvo pakrikštytas Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje Vy
tauto Antano vardais. Krikšto 
tėvai buvo Betty Morkūnaitė ir 
Gediminas Nacius (jam esant 
P. Amerikoje, atstovavo jo tė
vas — Kazimieras Nacius). Po 
krikšto apeigų tėvų namuose 
buvo jaukios krikštynų vaišės, 
kuriose dalyvavo būrys giminių 
ir artimųjų. Ta pačia proga bu
vo atsisveikinta su kapt. P. K. 
Bojevu, kuris liepos 15 d. iš
skrido tarnybai į Vietnamą. 
Chicagoje lieka žmona ir du 
sūneliai.

X Atsisveikinimas su a. a. 
prof. dr. Jnozu Motiejūnu bus
liepos 15 d. 8 vai. vaik. Mažei
kos - Evans laidojimo koply
čioje. Laidojamas iš koplyčios 
liepos 16 d. 10:30 vai. ryto.

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

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Bames & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja, kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. |3tuinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (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, bičiulius ir pla
čiąją lietuvišką visuomenę lie
pos 26 d., šeštadienį atsilankyti 
į šį rengiamą balių ir gražiai 
praleisti laiką. Baliaus, bilietų 
ir kitais reikalais prašom kreip
tis į P- Eleną Matutienę, 2022 
W. 51 str., Chicago, UI. 60609. 
Tel. PR 8-4236. (pr.)

X Dariaus - Girėno minėji
mas. Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šįmet, bus minima Da
riaus ir Girėno tragiško žuvi
mo trisdešimt šešių metų su
kaktis. Minėjimas ruošiamas 
liepos 20 d., sekmadienį, ir vyks 
prie Dariaus ir Girėno pamink 
lo Marąuette Parke, prie 67-tos 
gatvės ir California Avenue. 
Programa prasidės 2:30 v. p. 
p. Visa Chicagos ir apylinkės 
lietuvių visuomenė yra kviečia
ma dalyvauti.

x Chicagos Lietuvių operos 
oficialus pašto adresas yra: Li
thuanian Opera of Chicago, 6752 
So. Campbell Avė., Chicago, III. 
60629. Pirmininko darbo valan
dos: antrad., trečiad., penktad. 
ir šeštad. — 9-12 ryto, tel. PR 
6-9428. Reikalui esant galima 
skambinti vakarais vicepirmi
ninkams telefonais 582-9391 
arba 434-7165.

LIETUVAITĖ AUKŠTAM 
POSTE IŠ ARTI IR TOLI

Rūta Mockutė, baigusi 1963 
m. psichologiją Illinois univer
sitete Urbanoje, dirbanti Chi
cagos Tinley Park Mental 
Healith ligoninės administraci
joje, kovo mėn. ibuvo paskirta 
naujai įsteigto South ISUburban 
Mental Health centro direkto
re. Taip pat ji antrus metus 
moko Mental Health Associate 
Degree praktikos studentus iš 
Thomton Junior kolegijos. Ne
seniai ji buvo pakviesta į Chdca 
gos pietų apylinkės Communi
ty Service Center Advisory 'ko
mitetą. Laikraštis “Harvey Tri 
fcune” birželio 12 d. įsidėjo pa
sikalbėjimą su R. Mockute, ku
ri labai išsamiai paaiškino Men 
tai Health centrų veiklą.

Kadangi R. Mocikutė yra re
gistruota ir turi teisę dirbti ir 
“sočiai work”srityje, tai drau
ge su psichiatru ir psichologijos 
daktaru planuoja artimoj atei
tyje ir privačioj praktikoje va
dovauti grupinės terapijos se
sijoms mergaitėms.

Rūta Mockutė yra baigusi 
lituanistinę mokyklą, dirbo su 
jūrų skąutėmis ibei eilę metų 
šoko tautinius šokius Clevelan
do “Grandinėlėj”. Yra korp. 
“Neo-Lithuania” filisterė.

Visi draugai linki Rūtai ge
riausios sėkmės jos pamėgtam 
darbe. Š.

TEISMAS IŠRINKO 200 TŪKS
TANČIŲ DOL. PABAUDŲ
Teismas surinko 200 tūkstan 

čių iš 240 automobilių vairuo
tojų, kurie peržengė automobi
liams pastatymo (“parkinimo”) 
nustatus. Tai pareiškė teismo 
pareigūnai praėjusį šeštadienį.

Tokia suma buvo gauta šeš
tadienį, kai Eismo (trafiko) 
teismo pirmininkas Raymond 
K. Berg nubaudė 90 asmenų 
aštuoniasdešimt trim tūkstan
čiais dolerių dėl nepaisymo su
mokėti bausmių už automobilių 
pastatymo nuostatų sulaužymo. 
Tij nuostatų pažeidimas siekia 
1967 metų rugsėjo mėnesį. Tai 
buvo trečioji speciali teismo se
sija, kurioje būna apklausinėji
mai kiekvieną šeštadienį, kol 
bus išrinkta daugiau kaip 5 mi
lijonų dolerių užsilikusių pabau
dų, pasakė Berg.

S

Roselando lituanistinės mokyklos 
mokytojai Valerijai Sparkytei mo 
kyklos vedėja M. Peteraitienėįtei- 
kia diplomą, duotą PLB valdybos 
ir švietimo tarybos, kaip padėkos 
ženklą už darbą lituanistinėje mo
kykloje ir pasiaukojimą Lietuvos 
reikalams.

Chicagos lietuvių delegacija pas merą Richard Daley, Pavergtųjų Tautų savaitės minėjimo proga.
Nuotr. J. Kasakaičio

J. A. VALSTYBĖSE
— Inž. Alfonsas ir Anelė Šu

kiai, Petras ir Jadvyga Putriai,
Donatas ir Irena Lisauskai, ii 
Marija Gindvilaitė, gyveną De
troite, Mich., pasinaudodami 
trijų dienų savaitgaliu, atvyko 
aplankyti savo draugus įsikū
rusius Omahoje, Nebr. Ta pro
ga Lietuviškos kepyklos savi
ninkai Vytautas ir Marija Mac 
kevičiai pakvietę savo apylinkės 
kaimynus, iškėlė atvykusioms 
svečiams šaunų priėmimą. Po 
švenčių Šukiai išvyko į Colora- 
do kalnus atostogauti, o kiti 
sugrįžo į savo namus.

VOKIETIJOJ
— Romuvos Raganėlių rate

lis, kuriam priklauso šešiolika 
Vasario 16 gimnazijos mergai
čių, pasižadėjusių stengtis visa- 
»dos kalbėti lietuviškai, suruošė 
šokius su įdomia menine pro
gramėle. Gabiai suvaidino ir gra 
žiai padainavo Aldona Šaduiky- 
tė ir Živilė Vilčinskaitė komiš
ką duetą Palvą arklį. Angelė

Lietuvos gen. kons. dr. P. Daužvardis i vysk. A. Deksnys ir dr. K. Am- 
i brozaitis dalinasi įspūdžiais LB surengtame priėmime LB c. v. pirm. 
inž. Br. Nainio namuose. Nuotr. A. Gulbinsko

CHICAGOS ŽINIOS
VAGIA” PAKRANČIŲ ŽEMŲ

Michigan ežero vanduo kyla. 
Tokio pakilimo nėra buvę per 
20 metų; tai esąs ciklinis van
dens pakilimas; be to, žinoma 
ir smarkus lietus pakelia van
dens lygį. Dėl kilimo vandens 
nukenčia paplūdimiai ir ežero 
pakrantės. Vandens skaleni- 
mas ir graužimas ežero pakran 
čių kenkia ekonominiam gyve
nimui, nes ežero pakrantėse 
daugelis asmenų turi savo nuo
savybes — žemės sklypus, ant 
kurių pavojinga statyti koks 
nors prabangesnis pastatas, kai 
ežero bangos “pavagia” dide
lius kiekius smėlio iš savinin
kų nuosavybės.

Vien tik Michigan’e 1951— 
1952 metais buvo padaryta 20 
milijonų dolerių nuostolių. Da
le Granger, hydrologijos Sky
riaus viršininkas, įsitikinęs, kad 
ateinantieji (1970 metai) būsią 
siaubingesni.

Ežero vanduo kyla ir krin
ta nuo 12 iki 14 metų cikle.

Vilčinskaitė ir Ingrida Henin- 
gaitė papasakojo sąmojų iš gim
nazijos gyvenimo, šešios kamin
krėčiais persirengusios “raga
nėlės” pašoko kaminkrėčių šo
kį, kurio choreografiją sukūrė 
mokyt. E. Tamošaitienė pagal 
čim-čimini filmo muziką. Ispa
nišką tango .pašoko R. Tamo
šaitytė ir E. Budrys. Komišką 
šokį šarlstoną išpildė Norntan- 
taitė, ISluibačiūtė, šimkevičiūtė, 
Vilčinskaitė ir Sonsas. Progra
mai vadovavo ir pranešinėjo 
Kristina Sutkaitytė, salės pa
puošimui vadovavo Zelmia, Dil- 
baitė. Dalis “raganėlių” progra 
mos buvo įjungta vėliau į joni
nių programą.

—< Vasario 16 gimnazija šį
met baigė Petras Bunačas, gi
męs 1949. VI. 17 Wangene (Ba
varijoj). Baigęs vokiečių pra
džios moikyklos IV skyrius, 
1960 įstojo į Vasario 16 gimna
ziją. Dalyvavo skautuose, 
Evang. jaunimo rately, tautinių 
šokių grupėje. Žada studijuoti 
mediciną ar chemiją Heidelber-

NELAIMĖ
Arlington Heights vyras, jo 

žmona ir dvylikos metų sūnus 
žuvo šeštadienį automobilio ir 
sunkvežimio susidūrime netoli 
Palatine.

MENO PARODA
Penkta metinė Andersonville 

paroda bus šeštadienį ir sekma
dienį palei Clark tarp Balmoral 
ir Foster.

Šiais metais meno parodoje 
dalyvaus apie 120 menininkų iš 
šešių valstijų, kurie išstatys 
daugiau kaip 500 tapybos, škulp 
tūros ir kitų meno darbų.

TRUMPAI

— šeši asmenys buvo sužeis 
ti sekmadienio vakare, paleidus 
šūvius vakarinėje Chicagos da 
lyje. Marąuette apylinkės poli
cija pareiškė, (kad jaunuolis iš
lipęs iš automobilio apšaudė 
praeivius priešakyje 1423 So. 
Karlov.

ge. Antanas Juodzevičius, gi
męs 1949. IX. 1. Oohsenfurte 
(Bavarijoj). Baigęs vokiečių 
pradž. mok. VII skyrius, 1962 
įstojo į gimnaziją Hl kl. Daly
vavo mokinių chore ir šoko tau 
tinius 'šokius. Žada skristi į 
JAV-bes, pabūti ten kokius me
tus ir grįžti Vokietijon studi
juoti pedagogikos. Petras Ne
vulis, gimęs 1951. TV. 3 Bava
rijoj, Bamberge. Baigęs vokie
čių pradž. mokyklos IV skyrius, 
1961 įstojo į Vasario 16 gimna
ziją. Priklausė ateitininkams 
(dvejus metus buvo kuopelės 
pirmininku), skautams (buvo 
Aušros tunto adjutantu), daly
vavo mokinių chore ir tautinių 
šokių grupėje (dvejus metus 
buvo jos seniūnu). Neseniai iš
rinktas Vokietijos LB jaunimo 
sekcijos valdybos sekretorium. 
Žada studijuoti anglistiką, litu
anistiką ir istoriją Muenchene. 
Visi trys absolventai yra miš
rių šeimų vaikai, atėję į gimna
ziją nė kiek nemokėdami lietu
vių kalbos, kurią čia gerai iš
moko ir gavo už ją gerus pažy
mius brandos atestatuose. Visi 
trys yra pilnateisiai Vokietijos 
Lietuviu bendruomenės Romu
vos apylinkės nariai.

PERU
— Lietuvaitė misionierė Ma

rija Širdies Jėzaus rašo: “Grį
žau iš Limos, kurioj buvau apie 
mėnesį įvairiais reikalais, dau
giausia mokyklų ir prieglaudos. 
Kai mums atėmė mergaičių mo
kytojų seminariją, tai nemažai 
asmenų liko be daribo. Maniau, 
kad galėsiu ką nors sutvarkyti, 
bet labai sunku. Gaudavom pa
šalpą neturtingoms mergaitėms, 
gyvenančioms prieglaudoj. Ir 
tas pajamas sumažino* iki pu
sės. Jiems aiškinau, kad nema
noma su ta pašalpa išlaikyti 80 
neturtingų mergaičių. Atsaky
mas — sumažinkite mergaičių 
skaičių. Iš pašalpos galėtumėm 
išlaikyti tik apie 20 mergaičių, 
o kur kitas dėti?

'Bendrai žmonės labai nepa- 
tenlkinti, visur riaušės ir nema
žai aukų. Kad tik nebūtų blo
giau.

Šiuo laiku čia žiema ir Limoj 
gana šalta. Grįžus gi čia — la-

Kaimynai nesiskundė, kad tai 
jau trečias toks iš eilės jauna- 
mečių siautėjimas.

— Apie 200 South Shore re
zidentų ir the Black Stone Na- 
tion narių užėmė sekmadienį 
katalikų vienuolyną, 1340 E. 72 
Str., pareikalaudami vienuoly
ną paversti bendruomenės cen
tru. Demonstrantai ketina ten 
pasilikti, kol Chicagos arkivys
kupas ir kardinolas Cody ne
duos jiems atsakymo dėl jų rei 
kalavimo vienuolyną paversti 
bendruomeniniu centru.

— Ciceroje iš Chicago Heigts 
policininkai streikuoja, reika
laudami jiems pakelti atlygini
mą.

JULIE EISENHOWER PRISIMENA 
LIETUVIŲ TAUTINIUS ŠOKIUS

Jaunų respublikonų tautinė 
konvencija buvo užbaigta Chi
cagoje priėmime liepos 9 d., tre 
čiadienį, 8 v. v. Conrad Hilton 
viešbuty. Wil'liford salėje. Jame 
turėjo dalyvauti prezidento dūk 
tė Julie Nixon - Eisenhovver, 
kuri atvyko 11 min. pavėlavusi. 
Atlydėta iš Washingtono kon- 
gresmanės Charlotte Reid 
(resp. iš III.), ji pasakė trum
pą kolbelę susirinkusiai publi
kai, daugiausia jaunų žmonių 
500 delegatų (jų tarpe atsto vau 
jančių gražuolių, kaip "Miss 
Young Republican”, Miss Ala-

Įbama” ir kit.) Įėjimas buvo su 
bilietais ($10.—), kurie buvo 
išgraibstyti prieš kelius mėne
sius. Tai buvo lėšų sutelkimo 
pobūvis.

Apsupta pusės tuzino kon- 
gresmanų, Julie, gestikuliuoda
ma lieknom rankom, prabilo 
laisvai:

— Dar vakar nežinojau, kad 
čia būsiu šiandien. — Pabaigai 
pasakė:

— Ką tik mačiau šerifą 
Woods, ir, jei nežinote, kas jis 
yra, jis yra Cook apskrities še
rifas ir puikus mūsų šeimos 
draugas (jo sesuo panelė R. 
Woods yra prezidento privati 
sekretorė per daugel metų. 
red.).

Jis taipgi yra tas vyras, ku
ris prižiūrėjo, kad meras Daley 
nesuktų.

Išreiškusi norą susitikti su 
visais asmeniškai, ji, kaip gera 
politikė, įsimaišė į publiką pa-

bai karšta ir labai drėgna. Tie
siog du skirtingi klimatai.

Važiuodama į Limą per ląui- 
tos buvau sustojus kelioms die
noms. Man didelį įspūdį padarė 
bažnyčioje - katedroj, kurią vie
nuoliai Augustionai tvarko. 
Ėjom vakarines šv. Mišias. Pil
nutėlė bažnyčia žmonių. Labai 
daug kas ėjo šv. Komunijos, 
ir tai iš didelių žmonių, kaipo 
inžinierių, banko direktorių, mo 
kytoju, profesorių ir kt. Keletas 
jaunų energingų kunigų dažnai 
veda tam tikras rekolekcijas, 
vad. “cursillos”, gausu atsiver
timų. Prieš keletą metų čia nie
kad nemačiau vyrų, einančių 
prie šv. Komunijos ir tik vieną 
kitą moterį. Dabar tiesiog ne
įtikėtina. Tikrai likau sužavėta! 
Sakoma, kad ląuitos yra labai 
žemos dorovės. Ačiū Dievui, kad 
jau prasidėjo toks didelis dva
sinis judėjimas, jaučiamas toks 
pamaldumas”. Amerikos organizacijos, besirūpi-

... i nančios švara, tarnautoja kelia už-Musų misionierei paramą ga- rašą „Help keep America Beauti. 
Įima siųsti per kun. J. Prunskį j fui” — padėk išlaikyti Ameriką 
"Draugo” adresu. - gražią.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
tu Certificatų sąskaitas

Minimum $5,000.00

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

..mos PIRMAD lr KETVIRTAD.............. 9 v. r. Al 9 V. V.VALANDOS: ANTRAD. lr PENKTAD.....................9 v. r. Utį B V. ▼.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

spausti ranką.
Julie, kuri visų buvo taip ten 

vadinama net viešai kalbose, 
yra daug gražesnė, kaip jos 
fotografijos rodo. Natūralaus, 
be grimo ar kosmetikos, gražiai 
nudegusio veido, su jaunatviš
ku rausvumu skruostuose, bliz 
gančiais tamsiai gelsvais ilgais 
plaukais, vos virš kelių sukne
le (ne “mini”, kaip dera kon
servatyvaus tėvo dukrai), jos 
asmenybė švietė iš akių ir nuo
širdžios įkalbos.

Entuziastingai pasveikinusi 
“Draugą” atstovavusią St. Se
mėnienę ir šalimais stovinčią 
akt. B. Briedienę, ji linksmai 
pasakė:

— O, alš gerai atsimenu jūsų 
šokių festivalį. Man nepapras
tai patiko. Niekad nebuvau ma 
čiusi lietuvių taut. šokių — tai 
Ibuvo pirmą kartą mano gyve
nime. Jie nuostabiai sspalvingi 
(very colorful)! Vakare 9 v. 
šioji lieknutė moteris su aukšta 
kakta, anot aplink stovinčių 
šnabždančių nuomonių, rodan
čią aukštą inteligenciją, išskri
do atgal į Washin.gtoną. :S. L.

— Jis pripažįsta, kad kiekvienas 
klausimas turi dvi puses, jo pusę, ir 
priešingą pusę. . C. Pollock

— 1777 m. (birželio 14 d. pri
imta dabartinė JAV vėliava.

— Amerikoje yra 19 mil. jau
nuolių, kurie per mėnesį perakai 1 
to nuo vienos ligi 5 knygų.

Naujas aukštas divi
dendas mokamas ui 

investavimo sąskaitas.


