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R. NIXONAS AZIJOJE
Prez. Nixonas jau šeštoji diena Azijos srityse — Šiandien atvyksta į Thai (Siamą) 
~ 24.000 — myliųj kelionė aplink pasaulį, žymiai pakilus JAV vardui — Kelionės 
tikslas — įtikinti JAV sąjungininkus Azijoje JAV rūpesčiu, dabar bei ateity, tų kraš
tų svoriu bei saugumu — Poryt lankysis Vietname — Nelaukiama jokių politinių 
susitarimų ar naujų įsipareigojimų
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Dr, P. Vileišis

Dr. P. Vileišis —
PLB Prezidiumo pirm.

J. Kapočius pasitraukė iš 
Tarybos

“Draugui” pranešama: įvyku
siame PL Bendruomenės Tary
bos posėdyje įvyko pakeitimų. 
Ligšioliniam Tarybos pirminin
kui Juozui Kapočiui dėl ligos pa 
sitraukus iš Tarybos, naujuoju 
pirmininku išrinktas dr. Petras 
Vileišis (Waterbury, Conn.). 
Naujuoju Tarybos nariu į Tary
bą įėjo Vilius Bražėnas iš Stam- 
ford, Conn.

Čekoslovakijoje
Vėl pratimai
Invazijos sukakties išvakarėse

LONDONAS. — Britų spau
dos žiniomis, Varšuvos sutar
ties kraštų organizacijos kraš
tai numato naujus karinius 
pratimus Čekoslovakijoje — jie 
prasidės rugpiūčio 18 d., taigi, 
porą dienų prieš invazijos meti
nes-

Esama žinių, kad pratimuose 
dalyvaus ir Rumunija, pernai 
atsisakiusi dalyvauti invazijoje.

Prahos režimas prieš 
vakariečių keliones

Bijosi galimų demonstracijų
PRAHA. — Čekų įstaigos šiuo 

metu varžo užsienio studentų ir 
žurnalistų keliones į Čekoslova
kiją. Diplomatinių sluoksnių nuo 
mone, tie varžymai turį ryšio su 
galimomis demonstracijomis rug 
piūčio m., artėjant rusų invazi
jos metinėms.

Sunkumai Italijoje
Vis nesudaro vyriausybes

ROMA. — M. Rumor, siekiąs 
sudaryti naują vyriausybę, va
kar pranešė negalėjęs dėl naujos 
vyriausybės susitarti su socia
listais — komunistų priešininkų 
bei jų šalininkų sparnais. Šiuo 
metu tebėra dvi išeitys: sudary
ti mažumos vyriausybę ar skelb 
ti naujus rinkimus.

Kraštą ir ypač turistus užva
kar skaudžiai palietė 48 vai. vy
kęs restoranų padavėjų ir ligo
ninių tarnautojų streikas.

• “Pravda" pirmame pusi įdė 
jo trijų astronautų nuotrauką 
su užrašu “Uždavinys įvykdy
tas”.

Čiang-kai-Šek, laisvosios Kinijos 
prezidentas Formozoje — jį lan 
ko JAV valst. sekretorius W Ro
gers

Jau penkios dienos Azijoje

Liepos 24 d. pasibaigus istori
niam “Apolio 11” erdvės žygiui j 
mėnulį, šiuo metu, jau penkios 
dienos, vykdomas politinis JAV 
prezidento R. M. Nixono mostas 
— kelionė į penkis Azijos kraš
tus ir, grįžtant, dar šuolis j komu
nistinę Rumuniją ir Angliją.

Tuo būdu, amerikiečiai, astro
nautai ir politiniai vadai — nuo 
liepos 16 d. keliauja erdvėje ir pa 
šauly, tik skirtingais tikslais.

Kiekvienu atveju, prez. Nixo- 
nui lankantis Azijoje, jo kelionę 
žymi, nusileidimo mėnulyje dė
ka, aiškiai pakilęs JAV prestižas, 
vardas pasauly. Tai turi reikš
mės lankantis Azijos penkiuose 
kraštuose, tai turės dar didesnį 
poveikį Nixonui, rugpiūčio 3 d., 
kalbantis su kom. partijos vadu 
bei krašto prezidentu — N. Cea
usescu.

Tikslas — kelti JAV rūpestį 
Azija

Politiniai sluoksniai VVashing
tone pažymi, kad ypatingai Azi
joje ryškėja susirūpinimas būsi
ma JAV politika užjūry. Tą rū
pestį dar didino krašte vykstan

ASTRONAUTAI AMERIKOJE
Nuo šeštadienio — JAV žemėje , Vakar atskrido į Houstoną
HONOLULU, Havajai. — Šalia 
prez. Nbcono, minių sveikinto 
Filipinuose ir vakar Indonezijo
je, dar tris amerikiečius triukš
mingai sveikino 6,000 Havajų — 
50-sios valstijos, sostinės Hono
lulu gyventojų.

‘Homet” lėktuvnešis į Hava
jus atplaukė užvakar. Grojant 
maršams, gyventojai tik iš tolo 
tegalėjo pamatyti laikinąsias tri 
jų astronautų patalpas. Iškelta 
vėliavėlė žymėjo: “čia gyvena 
astronautai.”

“Pravda” ir menulis 
su Nixonu

Washingtonas “išnaudoja 
erdvės laimėjimą"

MASKVA. — “Pravdos” dien 
raštig vakar piktai prikišo Wa- 
shingtonui: esą, JAV vyriausybė 
išnaudojanti laimėjimą erdvėje, 
nes kaip tik jam pasibaigus 
prez. Nixonas išvyko lankyti ke
lių Azijos ir Europos kraštų.

• Fed. Vokietijos viešosios 
nuomonės apklausinėjimo biu
ras neskelbs patirtų duomenų 
apie gyventojų simpatijas par
tijoms, artinantis parlamento 
rinkimams, rugsėjo 28 d. Teigia 

'ma, kad skelbiant tokius duome
nis, tai paveiktų krašto rinki
kus.

KALENDORIUS
Liepos 28 d.: šv. Viktoras I, 

šv. Ada, Agaras, Atė.
Liepos 29 d.: šv- Olavas, šv. 

Morta, Manvydas, Jundilė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir apylinkėse šiandien debe
suota. vėsiau, temp. sieks 70 ir 
daugiau 1. F., ryt — giedra, šil
čiau.

Saulė teka 5:40, leidžias 8:13.

čios diskusijos apie įsipareigoji
mų peržiūrėjimą, dalinių atitrau
kimą ir pan.

R. Nixonas, JAV politinės va
lios reiškėjas, pasiryžęs įtikinti A- 
zijos kraštus ir ypatingai JAV są
jungininkus, kad šis kraštas pasi
ryžęs ateity ir karui Vietname pa
sibaigus — pasilikti jų veiksmin
gu partneriu.

Prezidentas nori patikinti Pie
tų Azijos kraštus, ne komunistų 
draugus, kad JAV nežada visiš-

Prezidentas R. Nbconas jau lankė
si Filipinuose ir Indonezijoje, ryt 
bus Thai (Siame), iš ten — į Viet
namą

HOUSTON. — Astronautai 
su savo “nameliu” šeštadienį bu 
vo perkelti į didžiulį transporti
nį lėktuvą C-141 ir vakar anksti 
rytą atskrido į Ellington bazę 
Houstone. Čia juos sveikino 
5,000 žmonių, atvyko ir apie 200 
erdvės tyrinėjimų įstaigos atsto
vų bei šeimos narių.

Perkelti į specialų karantino 
pastatą, su 14 kitų gyventojų 
(gydytojais, slaugėmis, virėjais 
ir kt.) trys astronautai čia pra
leis 16 dienų — ligi rugpiūčio 
11 d-

Rugpiūčio 12 diena skirta 
laiką leisti šeimų tarpe, nuo 
rugpiūčio 13 d. gi prasidės 
triumfo dienos JAV miestuose, 
New Yorku pradedant.

Paryžiuje
Sutarė susitikti pastoviai

PARYŽIUS. — JAV amba
sadorius Prancūzijoje S. Shri
ver lankėsi pas naująjį prezi
dentą G. Pompidou. Tai buvo 
protokolinis vizitas, visiems at
stovams apsilankant pas nau
jai išrinktą krašto prezidentą.

Pompidou ir Shriver sutarė 
susitikti dažniau ir aptarti klau 
simus, abu kraštus liečiančius. 
50 min. pasikalbėjime abu po
litikai aptarė eilę klausimų, jų 
tarpe palietė skrydį į mėnulį,' 
Europos apjungimo ir žemės ū- 
kio klausimus. Pompidou nuro
dė, kad Prancūzija jos ūkinius 
bei finansinius sunkumus ne
žadanti spręsti pati viena ir tei
ravosi, kokia būsianti JAV lai
kysena Prancūzijos klausimų 
atžvilgiu.

• Belgijos užsienio reik. mi
nisteris P. Harmel po dviejų die
nų pasitarimų Maskvoje grįžo į 
Belgiją. Su A. Gromyko tarėsi 
7 valandas.

kai išnykti iš horizonto, jis ma
no juos įtikinti, kad JAV mielai 
juos rems ir ateity, jei ... jie su
gebės ir save paremti.

Laukiama šuolio ir į Vietnamą

Prezidento dienotvarkėje numa 
tyta viešėti dieną ar ilgiau kiek
vienoje lankomo krašto sostinė
je — Maniloje (Filipinai), Jakar- 
toje (Indonezijoje), kur Nixonas 
jau lankėsi, toliau — Bangkoke, 
New Delhi (Indijoje), Lahore 
(Pakistane), Bukarešte (Rumu
nijoje), pagaliau, dar Anglijoje, 
Mildenhall oro bazėje.

Nors Washingtone neigiama, 
kad Nixonas užsuktų ir į P. Viet
namą, tačiau vyrauja įsitikini
mas, kad Nixonui į Thai (Siamą) 
atvykus net apie trims dienoms, 
jis kelioms valandoms apsilankys 
ir P. Vietname. Apie tai anksčiau 
neskelbta saugumo sumetimais, 
mais.

Žinomas politinis komentato
rius J. Reston šiomis dienomis 
primygtinai siūlė, grįžtant namo, 
dar “užsukti” ir į Maskvą, nes, 
esą, tai būtina vykstant į komu
nistinę Rumuniją. Bet., tai siūly
mas ir jis vargiai bus priimtas.

Ne tik Washingtonas, bet ir 
Maskva skelbia, kad abiejų kraš
tų vadų pasimatymai turėtų būti 
paruošti iš anksto ir visų rūpes
tingumu.

Nelaukiama jokių naujų 
susitarimų

Krašto politiniai sluoksniai tei
gia, kad vykstant Nixono kelio
nei, jis nenumato sudaryti jokių 
naujų susitarimų, ar atnaujinti 
senus įsipareigojimus bei sutartis. 
Tai ypač liečia šios Azijos srities 
saugumo klausimus.

Jis išklausys Azijos kraštų va
dų nuomones, pareikš JAV dė
mesį tų kraštų svarbai ir dabar 
ir laikotarpy Vietnamo karui pa- 

; sibaigus.. Js apsvarstys Vietna-

Prez. R. Nbconas Azijos kraštuose 
— visi laukia ‘‘dėdės Šamo” dova
nų.

mo karo klausimus bei tai, ko 
laukiama jam pasibaigus- Žino
ma, aiškinami ir prekybos klausi
mai.

Nuo prekybos ligi skydo prieš 
komunizmą

Penkių kraštų norai bei pagei
davimai —skirtingi. Pvz. Filipi
nai pirmieji, liepos 26 d., iškėlė 
prekybos ryšių bei JAV bazių rei
kalą — jie nori didesnio savaran
kiškumo. Indonezija vakar ir šian 
dien kėlė ūkinės paramos svarbą.

Toji parama itin svarbi ir 
kitiems kraštams, kaip Indijai bei 
Pakistanui. Visai kitokia Thai 
(Siamo) krašto padėtis bei lai
kysena.

Thai vadai yra labiausiai susi
rūpinusių, dėl JAV traukimosi iš 
P. Vietnamo, tarpe, jie rūpinasi

Kaina 10 e.

Prezidentas R. Nbconas keliauja aplink pasaulį. Pradėjęs kelionę iš Washingtono, per San Francisco jis pasie
kė Johnston salą, liep. 24 d. "Hornet” lėktuvnešy stebėjo astronautus, jiems nusileidžiant j žemę, vėliau — Guam 
sala ir iš eilės penki Azijos kraštai: Filipinai, Thai (galimas dalykas, šuolis ir į P. Vietnamą), Indija, Pakista
nas ir, Europoje, grįžtant į Washingtoną •— Rumunija ir Mildenhall aviacijos bazė Anglijoje, kur Nbconas 

l susitiks su min. pirmininku H- Wilsonu.

Nixonas lankėsi Filipinuose ir Indonezijoje
“Naujas karas' tegali kilti 

Azijoje"...
MANILA, Filipinai. — JAV 

prezidento R. Nixono pirmoji 
viešnagė Azijos kraštuose — 
Filipinuose laikoma sėkminga- 
Nixonas buvo šiltai sutiktas, 
nors pirmąją atvykimo dieną, 
šeštadienį, vykus priėmimui pre
zidento rūmuose, ka'rieji demon 
strantai grūmėsi su policija ir 
sudegino penkias JAV vėliavas.

Gatvėse, svečiui vykstant į 
sostinę, buvo matyti užrašai: 
“Tegyvuoja astronautai” ar “Ni- 
xonai, nuskraidink mus į mėnu
lį”.

Vienoje kalbų Nixonas pažy
mėjo bei įspėjo, kad naujasis 
pasaulinis karas, greičiausia, 
kiltų Azijoje. Siekiant taikos, 
lauktina iniciatyvios Azijos bei 
Ramiojo vandenyno kraštuose, 
žinoma, ir JAV-se.
Sutarta: JAV bazės turėtų likti

Prezidentas Marcos pritarė 
prez. Nixono pažiūrai: nekomu
nistiniai kraštai Azijoje turėtų 
labiau susirūpinti savo pagrin
dine gynyba, be to, tose srityse 
turėtų likti JAV karinės bazės. 
Jų trys veiks ir toliau Filipinuo
se.

Nixonas, šalia pasitarimų su

savo saugumu ateity bei ameri
kiečių bazėmis pokario metu. 
Svarbiausia, siamiečiai atvirai 
prašys JAV politikos vadovo: juos 
paremti kovoje prieš išorės prie
šus — komunistus ir prieš maiš
tininkus krašto viduje.

Kongreso nuomonės ir laivai į 
Kubą

Būdinga, kad Kongrese ir spau
doje buvo neigiamų nuomonių, 
ypač pradžioje, dėl numatytos R.' 
Nixono viešnagės Bukarešte. E-į 
są, toji kelionė tik suerzins Mas
kvą... Vėliau kritikos balsai nuš
čiuvo.

Washingtonas ypatingai panei
gia paskleistą pažiūrą dėl Sovie
tų laivų, liepos 20 d. atvykusių į 
Kubą. Tai, kaip spėliota, buvęs 
rusų atkirtis dėl Nixono būsimos 
kelionės į Bukareštą.

Tai netiesa, pažymi politikai 
Washingtone, nes prezidento ke
lionė buvusi paskelbta po penkių 
dienų, laivams jau išplaukus. Ki
tas reikalas, tai tų laivų plauki
mas netoli JAV oakraščių.

Tai savotiškas diplomatinis 
pokštas, bet ir jis, manoma, artė
jant santykių “atlydžiui”, tebu
vo demonstracija. V.A.

Marcos, kalbėjosi ir su opozici
nės liberalų partijos politikais. 
Sveikino tūkstančiai gyventojų

JAKARTA. — Prez. Nixonas 
vakar atvyko į Indonezijos sos
tinę Jakartą. Nors karštis sie
kė daugiau kaip 90 1., pakeliui 
prezidentą šiltai sveikino tūks
tančiai gyventojų. Nixonas, 
kaip ir Filipinuose, netrukus 
pradėjo pasitarimus su preziden 
tu Suharto Nepriklausomybės 
rūmuose.

Egipto aviacija puola
Egipto aviacijos junginiai 

puolė Izraelio bazes
KAIRAS. — Egipto aviacija 

praėjusią savaitę vystė gyvą 
veiklą- Penkias dienas iš eilės 
egiptiečių MIG lėktuvai puolė 
Izraelio artilerijos bazes Suezo 
kanalo srity, į rytus nuo Izmai- 
los ir įsiveržė į Izraelio okupuo
tas Sinajos sritis. Kairas paskel
bė: praėj. savaitę Izraelis nete
kęs 32 lėktuvų.

Lėktuvų nelaimes
Du “pagrobti" į Kubą

Du lėktuvai, vienas Meksi
koje, kitas JAV-se užvakar ir va 
kar oro piratų buvo “pagrobti” 
ir nukreipti į Kubą. Meksikos 
lėktuve buvo per 30 keleivių. 
JAV Continental keleivinis lėk
tuvas negro — užpuoliko “pa
grobtas” Midland mieste, Texas 
valst., jam atskridus iš Kalifor
nijos. Išlaipinus keleivius bei pa 
lydoves, lėktuvas tik su lakūnais 
ir užpuoliku papildė kurą ir nu
skrido į Havaną. Abu lėktuvai 
vakar grįžo atgal.
Du sudužo

Liepos 27 d. Pomona, Kalif. 
valst., sudužo keleivinis Boeing 
70 lėktuvas ir žuvo penki lakū
nai. Jie vykdė bandomąjį skri
dimą. ,

Liepos 26 d. Alžirijos pietuo
se, ties žibalo šaltiniais, sudužo 
keleivinis Caravelle lėktuvas su 
30 keleivių, daugiausia prancū
zų — žibalo specialistų.

• Rusai už dirbtiną apvaisini
mą. Gydytojų grupė “Literatur
naja Gazeta” straipsnyje pasi
sakė už dirbtiną apvaisinimą. 
Jis galįs būti naudojamas ište
kėjusių ir neištekėjusių moterų 
tarpe. Esą. toks būdas esąs mo
ralus ir žmogiškas. Pridurta, 
kad 20% vedusių porų Sovietuo 
se neturi vaikų.

Nr. 175

Indonezijoje suimta daug 
įtariamųjų

Prieš jam atvykstant, vyriau
sybė suėmė šimtus įtariamų as
menų, daugiausia komunistų bei 
kairiųjų. Jie iš anksto grasino 
trukdysią JAV prezidento vieš
nagei ar net sieksią jį nužudyti.

Prez. Nixonas Jakartoje bus 
ligi šios dienos popiečio. Iš čia 
vyksta į Bangkoką.

Merginos žudomos , 
Michigane

Aštuntoji nužudyta mergina — 
studentė

ANN ARBOR. — šeštadienį 
netoli Ann Arbor, Michigan 
valst.., rastas C. S. Beineman, 
18 m. amž. studentės lavonas. 
Tai naujas nesusekto piktadario 
žmogžudystės atvejis — per dve 
jus metus šioje srity, Ann Arbor 
— Ypsilanti, nužudyta jau aš
tuntoji mergina — studentė. Va 
kar netoli nužudymo vietos su
imtas įtariamas jaunuolis.

TRUMPAI
Per metus pakilo 1,5 proc.

Ottava. — Kanados gyvento
jų skaičius š.m. balandžio 1 d. 
buvo pasiekęs 21.007..000 Per vie 
nerius metus, nuo 1968 m., gy- 
\entojų skaičius pakilo 1,5 proc.

• Rumunijos ambasadorius 
Maskvoje T. Marinescu liepos 
21 d. lankėsi pas A. Kosyginą.

• Olandijos užs. reikalų mi
nisteris J. Lu is trečiadienį ta
rėsi su britų min. pirmininku
H. Wilsonu. Svarstytas britų 
įsijungimo į Europos Bendrąją 
Rinką- klausimas.

J: Reston, politinis komentatorius 
siūlo: Nbconas turėtų apsilankyti, 
kelionės metu, ir Maskvoje..*



S DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. liepos men. 28 d.

LIETUVOS NEMATĘS DIRBA 
LIETUVIAMS

Kunigas S. Saulėnas švenčia 
25 metų kunigystės jubiliejų 

ELENA VASYLIŪNIENĖ

Švęsdamas 25 metų kunigystės 
sukaktį kun. Simas Saulėnas galė
tų pasidžiaugti ir mesti žvilgsnį į 
savo kryželius.

Kun. Simonas Saulėnas, gimęs 
Amerikoje, gali pasidžiaugti sa
vo tėvų garbinga lietuviška kil
me. Jo tėvelis Jonas, dar ir šian
dieną gyvas, atvyko į šį kraštą 
1901 metais, būdamas pranašes
nis už daugelį savo brolių lietu
vių: jis buvo baigęs pradinę mo
kyklą Lietuvoje. Tas įvykis pada
rė kunigo tėvelį šviesuoliu, susi
pratusiu lietuviu ir labai inteli
gentišku-

Kunigo Simono vaikystė, kaip 
ir visų ano laiko ateivių, nebuvo 
lengva. Šeimoje buvo 8 vaikai, o 
tik vienas tėvas pelnė duoną. Ku
nigo mamytė Viktorija Mortonai- 
tė buvo kilusi iš tos pačios Val
kininkų parapijos, kaip Vilniaus 
krašto ir tėvelis. Jų moterystės 
Sakramentas suteiktas Šv. Roko 
parapijoje, Brocktone, 1907 m.

Abu tėveliai buvo gilūs katali
kai ir toje dvasioje auklėjo savo 
vaikus. “Mano motina buvo 
šventa”, prasitarė kunigas Simo
nas, ir tuos jausmus jis jai tebe
turi ir dabar, nors motina mirė 
Simonui būnant 12 skyriuje.

Į klausimą, kodėl Simonas ta
po kunigu, kas turėjo įtakos į jo 
pašaukimą, jis pamąstęs trum
pai atsakė: altorius. Pradedant 
6-tuoju skyriumi Simonas buvo 
mišių patarnautojas ir mėgdavo 
žiūrėti į altorių, į degančias žva
kes, į gėles. Altoriaus vaizdas nu
teikdavo jį ramiai ir džiugiai. 
Kartą įsižiūrėjęs į altorių jis nus
prendė tapti kunigu. Jis tai pasa
kęs “motinai, bet motina vargu į- 
tikėjo. Kada Simonas išdykauda
vo, motina mėgdavo pajuokauti: 
“toks tu būsi ir kunigas, matai 
ką dabar darai”. Simonas nuty- 
lo, šią mintį pasiliko tik sau vie
nam ir nieko nesakė, kol baigė 
valdžios gimnaziją North Abing- 
ton ir įstojo į Bostono kolegiją, 
o vėliau į Šv. Jono seminariją. 
Savo gyvenimą Dievui paaukojo 
ir Simono sesutė, įstodama į Šv. 
Juozapo vienuolyną, kur ji da
bar gyvena ir mokytojauja. Kiti 
šeši Saulėnų šeimos nariai liko 
pasauliečiais.

Kunigas Simonas buvo įšven
tintas 1944 metais arkivyskupo 
R. Cushing, dabartinio kardino
lo. Gavęs šventimus kun. Saulė
nas pradėjo darbą Šv. Petro baž
nyčioje So. Bostone pas a.a. kuni
gą P. Virmauskį, kuris buvo vi
siems gerai žinomas savo dosnu
mu, lietuvybės meile, aktyvios 
veiklos rėmimu. Iš So. Bostono 
kun. Saulėnas buvo perkeltas į 
Brocktono Šv. Kazimiero para
piją pas a.a. prel. Strakauską 
Iš kiekvieno savo klebono ko 
nors išmokdavo. Jei iš kun. Vir- 
mauskio išmoko kantrybės, iš

Jeruzalėj daromos plastikinės at
matų dėžės, nes kai arabų teroris
tai j tokias dėžes) paslepia laiko 
bombas, jos sprogdamos nepadaro 
tiek žalos, kaip tada, kai sprogsta 
metalinėse dėžėse.

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

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

nepražus,
B. Sruoga

2.50

Kon-Tiki
Thor Heyerdahal

3.75

Naktys Karališkiuose,
L. Dovydaitis

2.00

Rytų pasakos,
Vincas Krėvė

2.50

Šen kareivis Matatutis
J. Jankus

3.00

Trys sakalai,
A. Vambutas

2.00

Ukee- Waguu, 2.00
A. Colbachini, SDR

Knygos gaunamos DRAUGE, 
prie kainos prašoma pridėti 5 
proc. mokesčiams. ■ ...

prel. Strakausko išmoko organi
zuotumo ir energingumo. Iš Broc
ktono kun. Saulėnas buvo pas
kirtas į svetimšalių Šv. Juozapo 
par. Pepperell. Ten išbuvo tik 
vienerius metus ir atsikėlė 6 - 
iems metams į Nekalto Prasidėji
mo parapijos Cambridge pas 
kun. Jušfcaitį, kuris rūpinosi lie 
tuvylbe, kaip ir jo draugas kun. 
Virmauskis. Vėliau kunigas Sau
lėnas buvo perkeltas į Lawrence, 
Mass., pas prel. P. Jurą, dar vė
liau pavadavo kunigą Petrauską 
Haverhill, Mass. Pagaliau liepos 
15 d. buvo paskirtas kelbonu ir 
antrą kartą atvyko į Cambri
dge. Mass., Nekalto Prasidėjimo 
parapiją, užimdamas klebono pa
reigas ir tuo užbaigdamas įpras
tą vikarams kelionę. Kun. Simo
nas Saulėnas turi gerą eilę metų 
dirbti ir aukotis lietuviams Cam
bridge, Mass.

Jubiliatas kun. S. Saulėnas yra 
giliai įsitikinęs lietuvis, gerai kal
ba lietuviškai, skaito lietuvišką 
spaudą ir remia lietuvišką veiklą. 
Jis domisi Lietuva, kurios nieka
da nėra matęs, bet norėtų ją ma
tyti ir nepriklausomą. Su užside-

Kun. S. Saulėnas
girnų sako pamokslus, priminda
mas Lietuvos kančias ir rusų da
romą skriaudą, meldžias, kad 
Lietuva vėl būtų laisva. Jis domi
si savo lietuviška kilme. Kiek są
lygos leido, pasinaudodamas tė
velio žiniomis, yra sudaręs savo 
kilmės medį. Įdomu, kad kun. 
Saulėno. senelis buvo baigęs gim
naziją Lietuvoj ir buvo įstojęs į 
kunigų seminarija, bet iš jos tu
rėjo išstoti, matyti, dėl rusų per
sekiojimo. Iš savo tėvelio kun. 
Saulėnas yra surinkęs nemaža me
džiagos, kuri galėtų būti įdomi ir 
šiaip Lietuvos istorija besidomi- 

, nančiam.
Kun. Saulėnui, Nek. Prasidė

jimo parapijos iklebonui, linki
me neužmiršti kunigiško džiau- 

i gsmo ir toliau tyliai nešti savo 
kryželius. Linkime jam plėsti sa
vo veiklą Dievo, protėvių žemės 
Lietuvos ir Amerikos naudai.

Prez. Nixono žmona Havajuose sutinkama studentų atstovų.

PAVOJINGASIS DDT
/. VENCKUS, SJ

Niekada nebuvo žinomas toksi 
cheminis junginys kaip taip va- 
namasis DDT, kuris taip lengvai, 
greitai ir pigiai, tik nedidelį kie
kį tepavartojus, galėtų užmušti - 
sunaikinti tiek daug įvairių rū
šių vabzdžių. Žinoma, kad DDT 
naikina apie 40-50 vabzdžių 
rūšių, jų tarpe muses, uodus 
(moskitus), utėles, blusas, bla
kes, amalus ir net termitus, kurie 
paprastai kitiems chemikalams y- 
ra atsparūs. DDT nevartojamas 
kaip baktericidas (kaipo priemo
nė naikinti mikroorganizmams), 
kaip sakysime, 70 laipsnių alko
holis, kai kas klaidingai mano, 
kad alkoholis juo stipresnis, tuo 
labiau užmuš bakterijas, pav., 
96 laipsnių. Tai netiesa. Absoliu
tūs alkoholis sutraukia bakterijų 
paviršių ir užkerta sau kelią įei
ti į bakterijų vidų. Vėliuu bakte
rijos atsigauna. Alkoholis 70 1. 
medicinoje laikomas labai gerai 
baktericidas. Visokį kiti perfu- 
muoti skystimai, kuriuos pataria 
komercijos skelbimai, vartoti nu
siskuto ir pan. mažai teturi de
zinfekuojančios vertybės. Tuo 
tarpu DDT naikina vabzdžius 
kurie perneša mikroorganizmus 
nuo sergančio ant sveiko: pvz. 
uodas įkanda vieną, kuris turi 
maliariją, pačiulpia, paskui kitą, 
kur parazitas jau galutinai vys- 
tos kraujo kūneliuose, kuriuos ir 
subado. Su DDT mes nepalie
čiame tiesioginiai tifo bakterijų, 
bet naikiname utėles, kuris per
neša bakterijas kitiems.. Kur nė
ra tam tikros rūšies uodų (Ano- 
pheles), nebus ir malerijos (Ita
lijoje nėra utėlių, - nebus kam 
kam pernešti tifo bakterijų (Ric- 
kettsia), nebus dėmėtosios šilti
nės.

DDT gali būti miltelių forma, 
gali būti skystų, ištirpintų gali 
į orą purkšti (aerosol); tirpsta 
riebaliniuose skystimuose; pras
tai arba visai netirpsta vandeny
je, todėl ilgainiui gali vandenyje) 
susikoncentruoti ir pasidaryti la
bai pavojingas, pav., žuvims, 
paukščiams kurie geria vandenį.

*FRANK’STVand"RAMOj RiČT
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

...MIDLAND B-v« patar
nauja taupant lr duoda 
namams įsigyti paskolas. 
DSkojame už pasitikėjimu 
lr esame pasiruošė Jums 
patarnauti ateityje. AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60032 

PHONE: 2544470Frank Zogas, President

PASSBOOK SAVINGS
--- o —

AU Accounts Paid and 
Compounded Ouarterly

fl-MONTH SAVINGS 
CERTIFICATES 

Minim uni 81,000)
INSLRf 0

Nėra reikalo DDT purkšti tie
siai ant vabzdžių; užtenka papur- 
kšti ant sienų, ant lubų, ar ant 
rūbų, vabzdžiai sykį ant jų nu
tūpę dings. DDT veikia ilgiau 
kaip du mėnesius, o drabužiai, 
net kartą išplauti, dar kenkia 
vabzdžiams. DDT yra dar akty
vus net milijoną kartų praskies
tas.

DDT Istorija

Daugelis klaidingai mano, kad 
DDT junginį padarė vienas che
mikas šveicar. (Paul Mueller 
(gimė 1899) 1939 metais. Jis to 
junginio nepagamino, bet kito 
buvo pagamintas 1873 metais 
Austrijoje. Paul Mueller beieško
damas insecticido augalų viso
kiais tyrinėjimais užklupo ir DD 
T, kuris pasirodė “stebuklingai” 
geras. Už tą Paul Mueller gavo 
1948 metais Nobelio premiją.

DDT ypatingai pasitarnavo 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
Amerikiečių kariuomenė labai 
plačiai naudojo DDT visur ir vi
sada. Chininas ir DDT šiltuose 
kraštuose buvo universalūs vais
tai.•i J, . , '■ «* V • • | i- -L. .. ir V ■ I

Seniau maliąęjja ir dėmėtoji 
šiltinė daugiau kariuomenės su
naikindavo, kaip priešo kulkos ir 
patrankos.

DDT yra populiarus vardas, 
sutrauktas iš pirmųjt) mokslinio 
sudėtinio termino. Jo moksliškas 
vardas —dichlpro-diphenyl-tri- 
chloro-etban.
Kodėl DDT po 29 metų pasirodė 

pavojingas?

Perdaug jį vartojo; dabar jį ga
lima visur rasti, net ir motinos 
piene, jau pavojingame kiekyje. 
DDT vandenyje netirpsta, t.y. 
chemiškai neskyla, todėl koncen
truojasi.

Išaiškėjo, kad jis ardo celių 
chromozomus, ne tik somatines, 
arba kūno, bet ir lytinių celių 
chromozomus, tokiu būdu fun- 
damentališkai pakeičia celių struk 
turą, kaip vėžys tą daro.

Svarbiausia žala ta, kad DDT

nutraukia enzimų arba fermen
tų seriją ar grandinę. Užtenka, 
kad vienas enzimas iš rikiuotės 
iškrenta — kiti enzimai nebega
li veikti ir gyvis miršta. Dabar ei
na didelė kova fedaraliniame 
kongrese ir atskirų valstybių se
natuose, ar leisti toliau vartoti 
DDT. Jau visa eilė valstybių už
draudė, (Arizona, Michigan ir 
kitos). Todėl atsargiai su DDT.

— Egiptiečiai turėjo teatrą 
jau prieš 4.000 metų. Kartą per 
mettis jie ruošdavo vaidinimą, 
kuriame būdavo vaizduojama® 
dievo Ozirio nužudymas ir pri
sikėlimas.

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alima gauti DRAUGE. Kaina 
.00 dol.

Likusių egzempliorių skaičius 
ra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri, 
ad knygą tikrai gausite.

Knygos tematika “persekioja- 
nų ir persekiojančių žmonių san- 
ykiai” niekad nepasens, tuo 
Jaugiau šiais laikais, kai beveik 
isą žmonija suskilusi į tuos du 
rontus.

Prie knygos kainos prašom pri- 
’ėti 5 proc. mokesčiams.

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

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

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

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

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAISO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
VaJ,: kasdien 10—12 va.1. ir 7—9 v. 
/ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
llenf uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0583 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Boute 25, Elgin, Hlinofa

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos ir California 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5842, rez 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 71st Street

Y*L: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie-

nata t—9 yi. šeštadieniai, lo—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal ausltarlrna
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• Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

BR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6260
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6446 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

Bez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AkušerUa lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRospect 8-6081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
.T O K S A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 tkl 8 vai Ir nuo 6 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PB 6-6022 Bez. PB 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 Bez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 6Srd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. — REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Įlietu vis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4156

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 ilki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTĄ 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai lkl 1 vai. p. p. Ir nuc 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nut 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
__________ Rez. tel. 236-2619__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545

t Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

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

Prllmlnlla ttk su.ltarua

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS■————— i

mėn.
2.00
1.75
2.25

* Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

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

Ofiso HE 4-1818 Bez PB 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
MM W. OSrd SL. GB 6-7M4 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 625-7067
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir
Šeštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidenc)

Atostogose nuo liepos 28 Iki 
rugpiūčio 18 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, 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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 832-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. RUlunoc 5-4410 
Rez. GRovellilll 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad.’ ir trečiad, uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3096
4

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA KR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai,: Pirm., antr., Treč. lr
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja Ugonlus tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

f

■4

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: nirm.. antrd.. ketv. <—8 vai 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą. v
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. lr 7 lkl 8 ▼. ▼. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
įr 6-8 v. v.. ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



25 metų sukaktis ir

LENKIJOS SIENOS
IŠ. m. liepos 22 dieną komu

nistinė Lenkija atšventė savo 
“liaudies respublikos” 25 me
tų sukaktį. Tą dieną 1944 m., 
rusams užėmus siaurą rytinės 
Lenkijos žemės ruožą, Helmo 
apskrities mieste buvo paskelb 
tas manifestas apie komunisti
nės valdžios sudarymą. Karui 
'baigiantis išryškėjo ir rusų iš
vestos Lenkijos sienos, apie 
kurias anglų politikas W. Chur 
chilis yra pasakęs, kad jos po 
I pasaulinio karo buvo perdaug 
pasistūmėjusios j rytus, o po 
ji pas. karo — perdaug į va
karus.

Tai vaizdžiai sako ir skai
čiai. 1939 m. Lenkijos valsty
bės plotas (drauge su okupuo
tomis, jų tarpe ir Lietuvos, že
mėmis) siekė 389,685 kv. km. 
Fo H pasaulinio karo rusai pa
sistengė prijungti prie Ukrai
nos ir Gudijos sovietinių res
publikų rytines Lenkijos že
mes. Užtat Lenkija buvo kom
pensuota vokiečių žemėmis, ku 
rios senų senovėje lenkams pri
klausė. Vakarinė Lenkijos sie
na buvo nustatyta Oderio- 
Neissės upėmis. Lenkija gavo 
102,663 kv. km. šių sričių. Da
bar jos plotas siekia 311,370 
kv, km. Taigi pokarinė Lenki
ja yra 77,955 kv. km. mažesnė 
už prieškarinę Lenkiją, tačiau 
ji dabar turi labai platų išėji
mą i Baltijos jūrą, iš vokiečių 
gavo didžiulius geros žemės plo 
tus, didžiulę pramonę, gausius 
gąmtos turtus. Dabartinė Len
kija ypač turtinga akmens an
glimis, švinu, kitais metalais 
ir mineralais, net nafta ir de
gančiomis dujomis. Lenkams 
ištrėmus kelis milijonus vokie
čių, daugybei lenkų repatrija
vus iš Rusijai tekusių sričių, 
Lenkija, buvusi tautiniu požiū
riu mišri valstybė, dabar vir
to vienalyte lenkų tautos žmo
nių gyvenama valstybe: lenkai 
sudaro net 96 proc. visų gy
ventojų ir tik 4 proc. tenka ki
toms tautybėms (vokiečiams, 
lietuviams, žydams).

*
Pravedant naujas Lenkijos 

sienas buvo labai nuskriausta 
Vokietija: ji neteko labai gerų 
ir derlingų žemių rytuose. Ne
tekimas buvo aiškinamas no
ru atlyginti lenkams už didžiu
les skriaudas, kurias jai pada
rė hitlerinė Vokietija, kon
centracijos stovyklose ir kitu 
Ibūdu nužudydama milijonus 
lenkų, nežmoniškai spausda
ma gyventojus, niokodama 
kraštą. Pokarinė Vokietija šias 
skriaudas gerai žinojo ir tu
rėjo atsiteisti: žydams vokie
čiai mokėjo įvairiomis prekė
mis ir pinigais, Lenkijai — že
mėmis.

Hgą laiką vokiečiai šios 
skriaudos užmiršti negalėjo. 
Vokietijoje buvo milijonai pa
bėgėlių iš Lenkijai tekusių sri
čių, kurių įkurdinimas buvo 
didžiulė našta karą pralaimė
jusiam kraštui. Pati Vokietija 
buvo padalyta į dvi valstybes. 
Lenkijai tekusios žemės fak
tiškai buvo atskeltos ne nuo 
Vakarų, bet nuo Rytų Vokie
tijos. Gausios vokiečių pabė
gėlių organizacijos, turėdamos 
savo atstovus Vak. Vokietijos 
parlamente ir vyriausybėje, 
nuolat judino vokiečių žemių 
sujungimo klausimą. Tačiau 
ilgainiui ši akcija ėmė silpnėti: 
vis daugiau pabėgėliai įsigy
veno Vak. ar R. Vokietijoje, 
sukūrė šeimas su ne iš Lenki
jai tekusių sričių vokiečiais. 
Daugelis buv. žemių ir kitų tur 
tų savininkų per ketvirtį am
žiaus išmirė, akcija už “žemių 
grąžinimą” ėmė vis mažėti, bal 
sai silpnėti ir šiandieniniai va
kariniai vokiečiai bei jų vy
riausybė vis mažiau suka gal
vą dėl netektų žemių grąžini
mo. Atsitiktinės, primestos šie 
nos vis labiau ima virsti pas
toviomis. Vis daugiau Vokie
tijoje pasigirsta balsų, kad

reikėtų pripažinti dabartines 
sienas su Lenkija, jas pavers
ti nuolatinėmis ir tuo pagerinti 
amžių bėgyje sujauktus vokie
čių - lenkų santykius.

1945 m. Posdamo sutartis 
sako, kad sritys iki Oderio - 
Neissės linijos pavedamos lai
kinai Lenkijos administracijai. 
Tas pats ir su Rytprūsiais, 
kurių pietinė dalis laikinai pri
skiriama Lenkijai, o šiaurinė 
— laikinai pavedama Sovietų 
Sąjungai administruoti.

Tačiau nuo Posdamo sutar
ties praėjo beveik ketvirtis 
šimtmečio; II pasaulinio karo 
taikos sutartis nebuvo pasi
rašyta. Dar blogiau — niekas 
dėl jos rimtai nė nesiderėjo. 
Lenkai sau ramiai ne tik ad
ministravo, bet ir plačiai ko
lonizavo jai tekusias vokiečių 
žemes. Teisė turėjo nusilenkti 
rusų ir lenkų jėgai. Vokiečiai 
rytiečiai emigrantai, seniau 
smarkiai judinę rytinių žemių 
atgavimo klausimą, jau 1950 
m. viešai atsisakė “keršto ar 
atlyginimo” už jas.

*
Pastaruoju metu lenkų poli

tikai ėmė įvairiais keliais ieš
koti būdų ir įtaigoti vokiečius, 
kad jie laikiną Oderio - Neissės 
liniją pripažintų Lenkijos va
karine siena. Rytinė Vokietija, 
rusų įsakyta, tai seniai jau pa
darė. Tačiau lenkams ypatin
gai rūpi išgauti ir iš Vak. Vo
kietijos tokį ar panašų pripa
žinimą. Tačiau čia susitinkama 
su kelių rūšių kliūtimis: vienos 
jų yra vokiečių tautinės, kitos 
grynai teisinės. Daugelis vo
kiečių vis dėlto nėra linkę taip 
lengvai atsisakyti savo krašto 
rytinių žemių ir jas perleisti 
Lenkijai. Didžiausia teisinė 
kliūtis yra ta, kad Vak. Vokie
tija nepripažįsta R. Vokietijos, 
kurią pripažįsta Lenkija.

Vakarų Vokietijoje pripažin
ti Oderio - Neisės liniją siena 
yra linkę vokiečių socialdemo
kratai ir kitos kairiosios parti
jos. Jeigu ateinančių rinkimų 
metu socialdemokratams pa
vyktų paimti V. Vokietijos val
džią, pripažinimo klausimas 
daug greičiau spręstųsi. Tai 
žinodami lenkų politikai palai
ko su vokiečių socialdemokra
tais vis glaudesnius ryšius. 
Šiuo metu vis labiau išaiškėja 
ir neseniai buvusio Lenkijos 
užsienio reikalų ministerio Jed- 
ruchowskio pasikalbėjimų de
talės su Vak. Berlyno burmist
ru Schuetz, vienu iš didžiausių 
Bonnos socialdemokratų poli
tikų.

Lenkija stengiasi stiprinti 
su Vak. Vokietija ir prekybi
nius ryšius. Abiejų kraštų sa
vitarpio prekyba pastaraisiais 
metais padidėjo 20 proc.

Praktiškai Lenkija su Vak. 
Vokietija bendros sienos netu
ri. Kadangi Rytų Vokietija 
naująją sieną jau yra pripa
žinusi, atrodytų, kad lenkams 
nebeturėtų rūpėti tokį pripaži
nimą iš Vak. Vokietijos išgau
ti. Tačau taip nėra: lenkai, 
matyt, nėra tikri pačia R. Vo
kietijos egzistencija, jie tiki, 
kad ilgainiui abidvi Vokietijos 
galės susijungti, todėl visomis 
išgalėmis stengiasi sienos pri
pažinimą ir iš Vak. Vokietijos 
išgauti. Kalbama, kad tuojau 
po Vokietijos rinkimų tuo rei
kalu buvo pradėtos derybos.

Lenkijos vakarinių sienų pri 
pažinimo klausimas domina ir 
mus, nes jis savaime išspren
džia ir kai kurias mūsų vaka
rinių sienų problemas, ypač 
Klaipėdos krašto ir eventua
liai Mažosios Lietuvos reika
lus. Drauge išmuša iš lenkų 
rankų jų argumentus Vilniaus 
klausimu ir duoda mums tei
sę, be ko kita, ginti Vilniaus 
klausimą tais pačiais argumen
tais, kuriuos lenkai naudojo 
gindami savo senųjų etnogra
finių sienų teisę. b. kv.

LAOSO ĮTAMPOS ŽIDINYS
Šiaurės Vietnamo karinis spaudimas ir politinis pakrikimas

VAKARŲ VOKIETIJOS PAŽANGA
Kraštas tvirtas politiškai ir ekonomiškai 

J. VAIČEUCNAS
Tarp kongreso ir valstybės 

departamento bevykstant trin
čiai išsiaiškinti slaptus įsiparei
gojimus Laosui ir kitiems kraš
tams kariškai remti, prasidėjo 
veiksmai.

Šiaurės Vietnamo kalnų divi
zija, besinaudojanti Sovietų ga- 
mvbos 60 šarvuočių danga, pra
dėjo mūšius Muong Soui apy
linkėse. Mūšiuose dalyvavo ir 
amerikiečiai. Jie prarado du 
bombonešius ir kelis malūnspar 
nius. kurie talkininkavo pasi
traukti Laoso kariniams dali
niams.

Laoso sostinėje Vientiane vy
raująs sąmyšis. Laoso kariuo
menės vadas gen. Vang Pao tei
gia, kad krašto šiaurinėje sri
tyje jo vadovaujami kariniai 
daliniai nepajėgūs priešintis už
puolikui.

Šiaurės Vietnamo tikslai
Laosą karas nualino. Teliko 

tik atsiminimai apie turtingųjų 
milijono dramblių karalystę. 
Niekas nesirūpina skaičiuoti La 
oso gyventojų, nors tariama jų 
esant 3 mil., o ką jau kalbėti 
apie dramblius. Laosiečiai per
gyvena netikrumą ir vidaus ka
ro nelaimes. Apie 200,000 lao- 
siečių pabėgėlių naudojasi JAV 
parama.

Vidaus nesutarimai ir savy
bės kovos ginklu taip neslėgtų, 
jei Šiaurės Vietnamas nesiųs
tų įginklų ir karių. Jis siekia dvie 
jų tikslų. Pirmasis jo tikslas — 
remti Laoso komunistų karinę 
organizaciją Pathet Lao ir ko
munistų partiją, siekiant politi
nių tikslu. Antrasis jo tikslas 
— ginti pietiniame Laose kelius, 
kuriais prasiveržia šiaurės Viet
namo kariai į Pietų Vietnamą.

1962 m. sudarytoji Genevos 
BUtartis jau seniai sulaužyta. 
Tą sulaužė Šiaurės Vietnamas 
įsipareigojęs nesikišti į Laoso 
reikalus. Sutarti mažeidė ir JA 
Valstybės, nes atšaukė 666 ka
rinius stebėtojus iš Laoso ir įsi
pareigojo nepanaudoti ginklo. 
Amerikiečių spauda nutvli ko
vas, kuriose dalyvauja ir ame
rikiečiai ‘kariai. Protarpiais te- 
skaitome anie amerikiečiu lėk
tuvų panaudojimą žvalgybos tik 
slams, nutylint, kad sunkieji 
bombonešiai B-52 dažnai puola 
kalnu praėjimus, kuriais vyks
ta Šiaurės Vietnamo kariai.

Palaidota 1962 m. sutartis
Laoso ministerio pirmininko 

Souvanna Phouma žodžiais, Ge
nevoje sudarytoji sutartis esan 
ti tobula, jei ji būtų vykdoma. 
Ją griauna komunistai siekdami 
savo politinių ir ideologinių tiks 
lų.

Komunistų partija Neo Lao 
Hak Sat teigia, kad 1962 m. 
sutartis jau seniai prarado veik

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIČIENfi

34
Paskutinis taškas

Džiaugiuosi, kad tai jau paskutinė mano kelionė 
DC-3 lėktuvu. Greit juo skristi nebenorėsiu.

Į Asmarą nusileidžiam apie 12 vai. Esu vieninte
lė ekskursantė Touring Co. globoje, todėl, nors ir di
deliame aerodrome, gidas mane tuojau suranda ir ga
bena į viešbutį. Susitariam po poros valandų važiuo
ti apžiūrėti miesto.

Asmara jau didelis miestas, jei ne amerikietišku 
mastu, tai bent etiopietišku. Čia jaučiama vakarietiš
ka dvasia. Gal įtakos turėjo italai, kurių pirmieji čia 
atsirado 1886 metais. Nemažai jų liko čia gyventi ir 
Etiopijai atgavus nepriklausomybę. Jų įtaką pajutau per 
pietus, kai menu perskaičiau: “makaronai su mėsos pa 
dažu ir sūriu”.

Gidas labai tamsus ir jaunas. Sakosi mokąs pen
kias kalbas. Važiuojam nauja Fiat mašina. Užsukam 
į gazolino stotį, kur patarnautojas nublizgina langus. 
Jau buvau užmiršusi tokius civilizuoto krašto patar
navimus. Visai kaip Amerioje.

GEDIMINAS GALVA

smingumą. Tarptautinė priežiū
ros komisjai, pasak komunistų, 
turėtų būti panaikinta.

Laoso komunistai 1962 .m. 
sutiko dalyvauti vyriausybėje, 
tikėdamiesi sąlygų pakitimų. A- 
nuo metu bešališkas Souvanna 
Phouma sudarė vyriausybę, ku
rioje dalyvauja 8 bešališki, 4 
komunistai ir 4 dešinieji. Phou- 
mos pusbrolis Souphanouvon- 
gas buvo paskirtas ministerio 
pirmininko pavaduotoju. Net
rukus jis pasitraukė į Pathet 
Lao karinę buveinę Sam Neua 
ir ėmė kovoti prieš Laoso vy
riausybę.

Pathet Lao ir komunistų par
tija puola, o laimėjusi reikalau
ja, kad pasitrauktų bešališkieji 
ir vyriausybėje jie gautų 12 vie
tų.

Komunistų puolimas
Praėjusių metų sausaisiais 

mėnesiais komunistai pradėjo 
puolimą. Šiaurėje jie sumušė 
Laoso kariuomenės dalinius ir 
užėmė Narni Bacą. Pietuose ap
supo Saravane ir kitas vieto
ves. Šiais metais dėjo pastan
gas įsigalėti Jaro plokštumoje. 
Birželio mėnesio pabaigoje Pa
thet Lao užėmė svarbią vietovę 
Muong 'Soui. Po šio laimėjimo 
prasidėjo politinis spaudimas.

Pathet Lao ir Šiaurės Viet
namas dėjo ir tebededa pastan
gas apsupti Laoso karinius da
linius. Po kiekvieno karinio lai
mėjimo seka politiniai reikalavi
mai Laoso vyriausybei.

Šiaurės Vietnamas, pasiteikęs 
Pathet Lao 40,000 pajėgų, ga
lėtų išblaškyti pakrikusią Lao

Prof. Brian Skinner, Yale geologijos mokslininkas demonstruoja kaip 
bus tiriamos uolėnos, astronautų atgabentos iš mėnulio. Jis yra vienas 
iš 135 mokslininkų, kurie tirs mėnulio žemę.

so kariuomenę ir užimti kraš
tą. Jis susilaiko nuo šio žygio 
dėl eilės priežasčių; nenoro pa
kenkti kovoms Pietų Vetiname, 
baimės JAV atviro karinio įsiki
šimo Laose ir nepalankios tarp
tautinės viešosios nuomonės. Pa 
gailau Šiaurės iVetnamui telktų 
nelengvas uždavinys valdyti 
biedną kraštą ir vesti neužsibai
giančią kovą prieš vietos gy
ventojus.

Tarptautinės painiavos
JAV deda pastangas išlaiky

ti pusiausvyrai ir remti bešalių 
vadovaujamą vyriausybę. Sovie 
tų ambasadorius Mininas ban
do sutaikyti nesutariančius pus 
brolius ir stiprinti nūdienę vy
riausybę. Maskvai rūpi ne Lao
so reikalai, bet Kinijos užma
čios.

Kinai Junano srityje ėmė ties 
ti kelių tinklą į Laosą ir Šiau
rės Vietnamą. Šiuo metu kelių 
tiesimo tikslas nežinomas. Spė
liojama, kad kinai ruošiasi 
spraustis Laosu iki Siamo.

JAV ir Sovietų uždavinys — 
išlaikyti nešališką Laosą ir tarp 
tautinėmis sutartimis ginti jos 
saugumą.

Ramūs ir taikūs laosiečiai, 
gaminantys opiumą, siekia ra
mybės, kurią sudrumstė užsie
nio jėgos.

— (Kristupas Kolumbas 1493 
m., keliaudamas Ameriką, įme 
tė į jūrą butelį su kelionės apra 
šymu. Tas jo raštas buvo adre 
suotas Ispanijos karalienei. Ka
ralienė mirė, nesulaukusi bute
lio. Butelis buvo surastas po 
359 metų prie Gibraltaro.

Eurapoje V. Vokietija yra 
Vienintelis kraštas, kurs po II 
pas. karo padarė milžinišką 
žingsnį visose gyvenimo srityse: 
politinėje, ekonominėje, susisie
kime, moksle ir t. t. Tuo atžvil
giu ji pralenkė net savo nuga
lėtojus Europoje; Angliją, Pran 
cūziją, o ypač Sov. Sąjungą.

Politinėje srityje

Pralaimėjusi II-jį pas. karą, 
Vokietija atsirado nepavydėti
noje padėtyje. Ją suskaldė ir 
valdė to karo laimėtojai per sa
vo karinius komisarus. Bet to
kia padėtis tęsėsi neilgai. Kai 
vakariečiai pradėjo labiau ir la
biau nesutikti su sovietais, at
sirado dvi Vokietijos. Rytų Vo
kietija tapo Maskvos satelitu, o 
Vakarų Voketija pasidarė ne
priklausoma valstybė. 1949 m. 
priimta nauja konstitucija, kuri 
nustatė Vakarų Vokietijos tvar
kymosi sistemą. Dar prieš me
tus išleista nanja valiuta davė 
pagrindą jos ekonominiam gy
venimui.

1955 m. gegužės 5 d. V. Vo
kietija Paryžiuje pasirašė su
tartį su JAV, Anglija ir Pran
cūzija, tapdama nepriklausoma 
valstybe. Dabar ji galėjo vesti 
nepriklausomą vidaus ir užsie
nio politiką. Ji buvo pirmoji val
stybė, kuri uždarė komunistų 
partiją, nes komunistai visuo
met rausiasi po valstybės pa
matais. Pasirašydama tą sutar
tį, ji tapo ir NATO nariu. Tų 
metų rugsėjo 8 d. V. Vokietijos 
kancleris K. Adenauer Mask
voje pasirašė sutartį su Sovie
tų Sąjunga, užmegzdamas su 
tuo kraštu diplomatinius san
tykius. Ta proga Sovietų Są
jungos valdovai N. Chruščiovas 
ii- N. Bulganinas pažadėjo pa
leisti Vokietijos karo belaisvius.

Nors V. Vokietija nėra Jung
tinių Tautų narys, bet ji yra 
narys įvairių tarptautinių or- 
ganizacių, kurios stengaisi pa
gelbėti pasauliui ypač atsiliku
sioms tautoms. 1967 m. Jungti
nės Tautos per savo atskiras 
organizacias pasaulio pagalbai 
išleido 5,6 bil. dolerių, kurių 20 
proc. buvo Rytų V. Vokietijos 
įnašas. Rytų Vokietia prie to
kios labdaros prisidėti negali, 
nes ji nėra savaranki valstybė.

Dabartiniu metu V. Vokieti
jos politinis svoris jaučiamas ne 
tik Europoe, bet ir visame pa
sauly®. Neveltui sovietai Vakarų 
pasaulio politikos liniją pavadi
no Washingtono - Bonnos linija.

Ekonominis pajėgumas
Ekonominėje srityje V. Vo

kietijai teko išspręsti dvi proble 
mas. Kaip atstatyti sugriautą 
kraštą ir kaip išvystyti gamy
bos produkciją, kad kraštas ga
lėtų tvirtai atsistoti ant kojų.

Iš kito viešbučio paimam dar vieną ponią, kuri 
jau 3 metai važinėja po pasaulį ir nežinia, kada baigs 
keliones. Kai per daug nuvargsta, važiuoja į Šveicariją 
pailsėti. Tai bent gyvenimasl

Kaip beveik kiekvienam iki šiol lankytam Etia 
pijos mieste, taip ir čia yra Haile Salassie rūmai. Kai 
karalienė Elzbieta lankėsi Asmaroj, ji juose buvo ap
sistojusi. Atrodo, kad ta proga visa Etiopija buvo gero
kai pasitempusi ir ne tik rūmus, kuriuose laukė sve
čių, atsiremontavusi, bet net kelius, kur jų anksčiau 
nebuvo, pravedusi, kad nereikėtų tokiai didelei viešnei 
per duobes trankytis. Tik gaila, kad visa tai buvo jau 
senokai ir duobių vėl atsirado.

Asmaroj yra nemažai katalikų, ne tik italų, bet 
ir vietinių gyventojų tarpe. ITodėl yra ir kelios kata 
kų bažnyčios bei katedra. Nors viduje ir nebuvom, bet 
iš lauko katedra labai įspūdingai atrodo ir yra viena 
iš žymiųjų vietų Asmaroje.

Didesnė betgi gyventojų dalis yra koptų religijos 
ir 35 proc, musulmonų, kurie turi savo mečetę.

Pragyvenimo šaltinis — industrija ir biznis.
Istorinių atrakcijų čia beveik nėra, nes miestas ga

na naujas. Išsiskiria tik viena kita ypatingesnė staty
ba, tarp kurių dėmesį patraukia H.I.M. mokykla ir 
imperatorienės Menen, dabartinio imperatoriaus miru
sios žmonos, stovyla ant aukšto piedestalo. Sulaukęs 
virš septyniasdešimt metų, imperatorius, tur būt, jau 
neves, nors su tiek rūmų net kelias žmonas galėtų tu
rėti ir išlaikyti tarp jų taiką, nes ne drauge gyvenda- 
damos ir nesusitikdamos, neturėtų progos nė susipykti.

Važiuojam į užmiestį vadinamuoju Snake keliu,

| Tos problemos buvo išspręstos 
Į vokiečių tautos darbštumu ir
JAV parama. Tokios JAV pa
ramos gavo ir kiti Europos kraš 
tai, bet jie jos nepanaudojo taip 
efektingai, kaip V. Vokietija.

Atstatyti moderniški V. Vo
kietijos fabrikai išvystė didelę 
produkciją nebrangių gaminių, 
kurie galėjo konkuruoti pasau
linėje rinkoje. Dabar Vakarų 
Vokietija vien automobilių kas
met eksportuoja daugiau kaip 
porą milijonų, kurių apie 600. 
000 į JAV. Vien tik automobi
liams išvežti į užjūrio kraštus 
reikalingas apie 70 laivų preky
binis laivynas.

V. Vokietija kasmet pagami
na per 40 mil. tonų plieno, iška
sa apie 150 mil. tonų anglių. 
Vokietis angliakasys savo pa
mainos metu iškasa apie 4 to
nas anglių. Kadaise sovietai skel 
bė, kad jų angliakasys Stacha- 
nov per pamainą iškasęs per 
100 tonų anglių. Tai yra nublu
kęs mitas, kur sovietai norėjo 
labai išnaudoti savo darbinin
kus, ypač angliakasius.

Elektro inžinerinė pramanė 
taip pat išplėsta. Daug vokiečių 
gaminių išvežama į užsienį. Bra
zilijoje vokiečiai pastatė spalvo
tos televizijos perdavimo stotį, 
Argentinoje — atominės ener
gijos stotį. Pastatyta radijo sto
čių Turkijoje, S. Arabijoje ir ki
tur. Toje srityje pirmauja Sie
mens ir AEG — Telefunken fir
mos. Pačioje V. Vokietijoje vie
nas televizijos aparatas tenka 
keturiems asmenims.

V. Vokietijoje veikia trys a- 
tominės jėgainės po 300 mega- 
watų. Dvi dvigubai galingesnės 
stotys statomos, o trečioji, kuri 
bus tris kartus galingesnė, pro
jektuojama.

Laivų statyboje V. Vokietija 
stovi prie toje srityje pirmau
jančių valstybių: Japonijos, An
glijos, Švedijos ir kitų, neskai
tant jau JAV. Cheminės pramo
nės apyvarta siėkia 44 bil. DM. 
V. Vokietija kasmet įsiveža per 
100 mil. tonų žemės alyvos, kuri 
(perdirbami krašto- valyklose. 
Dalis tos alyvos gaminių vėl iš
vežama į kitus kraštus.

Per karą sugriautos V. Vo
kietijos atstatymas beveik baig
tas. Dabar daugiau kreipiama 
dėmesio į miestų senų rajonų 
atnaujinimą, perstatymą. Butų 
problemą apsunkino iš Rytų Vo
kietijos atbėgusių apie 3 mil. 
vokiečių, kimių 27.000 atbėgo 
nuo 1961 m., t. y. nuo gėdos 
sienos pastatymo Berlyne.

Vakarų Vokietija ekonominiu 
atžvilgiu yra tiek pakilusi, kad 
ji pajėgė ne tik karo reparaci
jas išmokėti, bet skolina pini
gus tą karą laimėjusioms vals
tybėms.

kuris visai atitinka savo vardą ir raitosi apie kalną 
kaip gyvatė. Kelias geras ir mūsų gidas dumia lyg per 
lenktynes. Iš tikrųjų jis ir dalyvauja automobilių lenk
tynėse, kurios kasmet čia vyksta. Iki šiol tik vienas 
užsimušė, bet aš dėl atsargos perspėju jį, kad neban
dytų pakeisti tuos davinius.

Lyg vėjas pradumiam pro indų krematoriumą, net 
kvapo nepajutę. O jį pajusti labai lengva, nes indai 
savo mirusius degina tiesiai ant laužo ir, kas neišky
la su kibirkštim į dangų, pelenais išbyra po laukus.

Aplink aukšti kalnai, stačios tarpukalnės, o slė
niai apaugę kaktusais, kurie, pražydę geltonais žiede
liais, nudažo visą apylinkę. Tuos kaktusus ėda karvės, 
nes žolė išdžiuvusi. Nežinau kaip, nes spygliai aštrūs 
ir ilgi kaip adatos. Bet gamtoje viskas prisitaiko ir tai, 
kas atrodo neįmanoma, yra galima.

Matom geležinkelį, kuris, neradęs praėjimo, duria 
tiesiai į kalną ir, tuneliu jį praskrodęs, išlenda kitoj 
pusėj. Iš tolo viskas atrodo kaip atvirutėj.

Aukščiausioj kalno viršūnėj yra vyrų vienuoly
nas. Ir jie prieš moteris nusistatę — neįsileidžia.

Atrodo, kad musės nepripažįsta vakarietiškos įta
kos, kuri jaučiama Asmaroj, ir spiečiais apipuola tik 
išlipus iš mašinos. Todėl ilgai gražiu vaizdu nesiža- 
vim ir grįžtam į miesto centrą. Ant šaligatvio susėdusi 
moterų eilutė. Čia kirpykla. Iš tikrųjų ne kirpykla, bet 
plaukų sušukavimo salionas, kad ir ant šaligatvio. 
Etiopietės plaukus supina į, tur būt, iki šimto skai
čiuojamų plonų kasyčių, kurių galus iššukuoja ir iš
pučia.

£Bus daugiau}
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Kaip išsaugoti sveikatą
CLASSIFIED GUIDE

APSINUODIJIMAS MAISTU

Šiltomis vasaros dienomis ap 
einuodijirno maistu pasitaiko 
gausiau kaip ibet kada kitu me
tų laiku. Dažniausia to apsinuo
dijimo priežastimi yra stafilo
kokai ar saimonela — pavojin
gos bakterijos. Stafilokokai bū
na pūliuojančioje žaizdoje. Dėl 
to Chicagos sveikatingumo ko- 
mieionierius dr. M. J. O’Connell 
perspėja, kad, jeigu asmuo, 
kuris ruošia maistą, turi su
žeistą, pūliuojantį pirštą, gali 
apkrėsti maistą. Paprastai nu
rijimas tokių užkrėtų nesuke
lia komplikacijų, tačiau jeigu 
užkrėstas maistas, 'kaip kremas, 
kiaušinių ir pieno mišinys, pyta 
gaičiai su grietine, mėsa pasto
vi ketfetą valandų kambario tem 
peęatūroje, bacilos tame maiste 
sukelia nuodus, kurie žmoguje 
iššaukia vėmimą ar sugadina 
vidurius.

Paprastai nuo to visi išgyja, 
tačiau taip nukentėjusis pasilie
ka silpnas keletą savaičių. Kas 
turi atvirą, pūliuojančią žaizdą 
rankose, neturi ruošti maisto, 
kol žaizda sugis. Maisto likučiai

tuojau turi būti dedami į šaldy
tuvą ii' taip laikomi šaltyje iki 
bus paduoti valgyti.

Salmonelos infekcijos plinta 
iš žmonių, kurie jas patys turi, 
nors liga juose gali ir nepasi
reikšti. Didžiausias šių užkrėtų 
šaltinis būna įtiūkę ir nešvarūs 
kiaušiniai ir žalias maistas iš 
ten, kur salmonelos užkrėtų yra. 
Šios užkrėtęs užmušamos rūpės 
tingu virinimu. Kadangi kai ku
rie įdužę kiaušiniai naudojami 
gaminimui kiaušinių miltelių, 
susirgimai pasitaiko naudojant 
patiekalus su nepakankamai iš
virtomis kiaušinių dalimis.

Vengiant salmonelos užkrėtų 
reikia nuplauti vartosimą mais
tą ir taip pat nusiplauti rankas 
kilnojus žalią, nevirintą maistą. 
Naudojant greitai užšaldytą 
maistą, reikia laikytis patarimų, 
išspausdintų įpakavime. Maisto 
likučius, paėmus iš šaldytuvo, 
prieš valgant reikia vėl getai 
pakaitinti. Tokius patarimus 
duoda dr. M. J. O’Connel.

J. Daugi.

LIETUVOS VANDENINIAI PAUKŠČIAI

Rudagalvis kiras (Larus ri- 
dibundus) yra laukinio karve
lio didumo. Jo balta spalva gra
žiai suderinta su kavinės spal
vos gaubtuvėliu, melsvais spar
nais įr vyšnių spalvos snapu 
bei kojomis. Švelnus rausvas 
viršutinis atspalvis daro jį puoš 
niausiu Dietuvos krašto paukš
čiu. Plunksnų danga stora, tan
ki, visiškai nepermerkiama. 
ISparnai ilgi, jų galai prie uode
gos susikryžiavę, uodega taip 
pat ilga. Tatai rodo, kad kiras 
geras lakūnas. Kojos yra ties 
kūno viduriu gerai palaiko pu
siausvyrą, todėl kiras gerai ga
li vaikščioti. Kojų pirštai su
jungti plaukiojamomis plėvė
mis. Tas rodo, ikad jis yra van
deninis paukštis. (Tai jis yra ge
ras plaukikas. Snapas ilgokas, 
stiprus, pritaikintas stambiam 
grobiui imti.

Kiras minta visokiais smul
kiais gyvūnėliais, vandeniniais 
vabzdžiais, jų vikšrais ir minkš
takūniais, kuliuos gaudo van
dens paviršiuje, seklumose, nes

nardyti kiras nemėgsta ii’ men
kai moka.

Rudagalviai kirai gyvena že
mės rutulio šiarinėje dalyje. Iš 
šiaurės kraštų jie žiemai pasi
traukia į pietus, o šiltesniuose 
kraštuose gyvena ištisus metus. 
Lietuvoj daugiausia rudagalvių 
kirų galima užtikti pavasarį, iš 
ėjus Nemuno ledams, kai jie 
kartu su kitais paukščiais ap
gula upės pakrantes n* patvi
nusias pievas. Kirai mėgsta ben 
druomeninį gyvenimą ir peri iš
tisomis kalonijomis. Lizdus jie 
suka pelkėtose ežerų pakrantė
se ir iš vandens išsikišusiuose 
kupstuose. Patelė padeda du, 
dažniau tris kiaušinius. Peri pa 
telė ir patinas pakaitomis.

Nors kirai sulesa daug jaunų 
žuvelių, betu kadangi jie su
lesa nepaprastai ūkiui kenks
mingų vabzdžių ir jų vikšrų, 
tai yra žmogui naudingi. Kirai 
turi daug priešų, ypač daug jų 
jauniklių sunaikina plėšrieji 
paukščiai ir žvėrys. J. Mškns

MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS D fi M E S I O !

Heating Contractor
IreDgiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūfiių namo apšildyme 
pečius ir air-oonditionlng — J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. \Vestera, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34tb PLACE 
Telef. FRontier 6-1882
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I, MIGLINAS 

Krautuvė Marąuette Pke. 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

CK

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPItESS 

MARŲUETTE GIFT PARCEL SERV. 
anos OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2787
3383 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas

E. lr V. ŽUKAUSKAI

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

MOVING
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

A. ABALL ROOFING CO.
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- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu. gyvybes, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios
moktUiihu
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2283

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR (t-3134 a r bu GR B-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

-sr

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

10% — 20% — 80% pigiau mokčslt 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 % VVest 95th Street 
Chlcago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4389

RADIO PROGRAMA

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 ir 
dienraštis “Draugas”.

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

IŠNUOM. 4 kamb. butas, 3 aukšt. 
užpak. 833 West 33rd Street. 
Skambinti po 5 v. v. 376-3951

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

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevrood Av., CL 4-7450

5į£ kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

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

18 vienetų mūr. atnaujintas room 
ing house prie Lincoln Parko. 2 
bloką Iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2737 W. 48rd St. — CL 4-2390

ĮSIGYKITE DABAR

■■■•■■■■■■■•■■■■•■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■S
MIGLOTAS RYTAS

V. RAMONAS
Tai apysakų rinkinys, kuris 

patraukia ne tik savo tematika, 
bet ir išimtinai gražiu stiliumi 
bei kalba.

Autoriaus išleistų knygų skai
čius nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstytą ir ap
dirba, kas yra charakteringa ir 
šiam rinkiniui. Juo pasidžiaugs 
kiekvienas jį įsigijęs ar gavęs do
vanų.

Liet. knygos klubo leidinys, 
gaunamas DRAUGE, kaina 2.00 
dol. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro
centus mokesčiams.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPIES

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200. 
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
iiiiiiiiimiiimiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiiiii

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

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

HELP VVANTED — VYRAI

ROUTEMEN
Excellent opportunity to advance in 

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

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

CHICAGO, ILLINOIS

REG’D PHYSICAL THEKAPIST
Full time

Phone Miss Carravvay 
Suburban Convalescent Center

120 VVest 26th Street 
So. Chicago Heights, Illinois

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct.

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.
oaMMBsanaMOMMBHai

HELP VVANTED — MOTERYS

experienced 
SHIPPING ROOM 

HELP
Permanent - Siek - Benefit 

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

Hrs — 8:30 to 5 p. m.

Contact Mr: Karas at 
SU 7 0977

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Batų nuomavimas — Income Tas

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

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

Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir ntš-

BINOERY GIRLS
Experienced or will train.
Fu U time, steady work.

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

— Pikiruodami paukščiai iš
vysto labai didelį greitį. Pavyz
džiui, sakalas, vydamasis auką, 
Skrenda apie 360 kilometrų per 
valandą greičiu.

— Senovės Romoje veikė 
privati gaisrininkų draugija. Jei 
gu atvykę gaisrininkai nesusi
tardavo su degančio turto savi
ninkais, tai sustodavo nuošalyje 
ir stebėdavo gaisrą.

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Salia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istoriniu laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

—
= REZIDENCINIAI,

KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI =

2457 West 60th Stzeet 
TO HE 4-7481

MOVING
ŠERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

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

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun
galovv. 13 metų senumo. $21,200.

Mflr. 2 butai po 4 kamb. ir raš- 
tlnS. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas Ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $85,000.

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

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

L.P.N/S BY EDUCATION 
3 p. m. to 11 p. m.

Phone Miss Cammay 750-5200 
Suburban Convalescent Center

120 VVEST 26th ST.
SO. CHICAGO HEIGHTS

BINDERY GIRL
Experienced tvith numbera 

General form work 
35 hr: vveek, plūs benefits

lst or 2nd shift 
TEL: — 225-2491

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
JOBS VVITH A FUTURE! 

Excellent Immediate Openings!

EXPERIENCED
CATERPILLAR
MECHANICS

Work vvith nevv fnodern shop vvith 
the latest shop eąuipment, Top pay. 
liberal retirement program, paid va- 
catlons and holidaya, outstanding 
Insurance program for employees 
and dependents. Good vvorking con
ditions, steady emptoiymont.

Write or Wire Harvey Shulte
FOLEY TRACTOR COMPANY

Caterpillar Dealer 
1550 South VVest Street 
VViehita Kansas 67213

Phone (816) WH 8-4211
An Eąual opportunlty employer

GARBAGE DRUMS
VVTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
S622 So. Racine, 434-1113

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

llllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

iiliiilllllliliiiiilillillliiiliiiiiillilliiilliiill*

Platinkite “Draugę”.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HELP VVANTED — VYRAI

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

mirus, jo dukrai ALDONAI ir DR. PETRUI RASUČIAMS 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Kristijono Donelaičio 
Mokyklų Mokytojų Taryba 
ir Tėvų Komitetas

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

■■■BUMininnuiiiiiiiHHniliiiiiiiMiniiiiiiiiiiniliiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHnHHiiiiiiinilniiiiiiiiiiiinniuiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiinlinmmuiiumniluuimūiiMiunnHmBtmmniBmnBluranBnB

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas ji užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti

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

Main offiee 5727 W. Cermak Rd., Cicero, UI. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakarininose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų ištaigą 
į « katalogo.

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

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

6 kamb. modernizuotas mūr. bun
galovv prie 71 lr California. 23,500.

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

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

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

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-jų

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemės 
paskirta sodui ir alėjoms. Pamaty
kite.

2-jų butu mūras. Garažas, alumin. 
langai, Platus lotas. Marąuette pke. 
$21,900.

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

4 kamb. nedidelis medinukas, apyi 
59 lr Pulaski. Pirkite už $11,900, 
jmokčję $3,500.

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

4 batų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Lotas SO p. Marąuette Parke.

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

Perskaitę “Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti. 

Skelbkites “Drauge”.

★
★
★
★

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

2.74 per hr.

2.50 per hr.
2.74 per hr.

WE NEED
* SPOT WELDERS 

ARC WELDERS 
DRILL PRESS 
PIPE FITTERS 
ELECTRICIANS
(Class B)

* GRINDERS
(Flexible Shaft)

* ASSEMBLERS
(With Mechanical Ability)'
Mušt have good work record. For Comincrciai mtcnen ttitjuipmeni. 
Merit raises, paid holidays and vacation, & other co: fringe benefits. 

APPLY IN PERSON
G. S. BLAKESLEE and COMPANY

1844 So. Laramie Avė., Cicero, IU. (Douglas Pk. “L”, 1% blocks)

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

Mercy Hospital, Miami, Florida
PHYSICAL THERAPIST CHIEF

Challenging opportunity for Registered Therapist to assume com- 
plete responsibility of department. Previous supe.rvdsory experleneo. 
Salary commensurate vvith education and experlence.

ASSISTANT DIRECTOR NURSING 
IN-SERVICE EDUCATION

Challenging career opportunity vvith an expanding, Progressive hos
pital ov-erlooking beautiful Biacayne Bay. Candidates for this post- 
tton should have a Master’s Degree in Nursing Education plūs ex- 
perienco deveJoping and coordinating a comprehensive program of 
in-service training. Salary commensurate vvith experletlce.

REGISTERED NURSES
Openings available on all shifts — Shift dlfferentiai.

SEND RESUME IN CONFIDENCE TO:
Mercy Hospital Personnel Department
3663 South Miami Avenue, Miami, Florida 33133
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DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. liepos men. 28 d.Viliją. Visi jie, galima drąsiai 
sakyti, užaugę Rakė, nes pvz. 
jaunesnysis sūnus Gintaras yra 
tik 6 m. amžiaus, bet jau šeštą 
vasarą šiemet stovyklavo.

Šalia stovyklos direktoriaus 
pareigų R. Račiūnas LSS ėjo 
ar tebeina šias pareigas: LSS 
tarybos narys, “Lituanicos” 
tunto iždininkas ir ūkio vado
vas, 1957 - 65 m. buvo “Litua
nicos” tunto adjutantas. Chica
gos skautijai priklauso nuo 
1949 m.

Skautininko Romo Račiūno, 
kaip ir visos eilės kitų jaunes
niosios kartos jaunimo vadovų, 
gyvenimo bruožai ir darbai aki
vaizdžiai rodo, kad 1944 m. ru- 
den. Kybartai nebuvo tas liū
nas, kur galutinai nugrimzdo lie 
tuviškoji gyvybė ir ateitis.

VI. Rmjs.

kalautų atlyginimo už savo dar
bą ar jo vietoje būtų samdo-' 
mas kuris kitas žmogus, kiek 
naujų išlaidų susidarytų tėvams 
ir skautų organizacijai. Todėl 
skautija Chicagoje turėdama R. 
Račiūną ir kitus panašius ide
alistus. džiaugiasi ir didžiuoja
si.

O stovyklos direktoriaus rū
pesčiais nepasibaigia stovykla
vimo metui praėjus. Jie jį lydi 
ištisus metus. Ateina ruduo, rei
kia išjungti vandenį, elektrą, 
sutvarkyti laidus, kabelius ir t.t. 
Vėliau viską kietai užkalti, nes 
miškas pasilieka žvėrelių ir vi
sokių pravažiuojančių padaužų 
žinioje. Kai reikia didesnės tal
kos, R. Račiūnas visada jos 
susilaukia iš vadovų ir eilės tė
vų.

Romas Račiūnas, kilęs iš Ku
dirkos Naumiesčio, Lietuvą pa
liko karo audrose, būdamas vos 
15 metų amžiaus. 1945 m. Vo
kietijoje pradėjo skautauti. 
1955 m. Chicagoje vedė žemaitę 
Vidą Vielavičiūtę, augina sū
nus Edmundą, Gintarą ir dukrą

Michigan valstijos atitinkamiem 
pareigūnam fo jie jaunimo sto
vyklavietės patikėtiniams 
Budriui, dr. Aglinskui ir 
Rakui, Jr.
(Stovyklos direktoriaus 

je yra berniukų ir abiejų 
gaičių stovyklų viršininkai, pir
moji pagalba, ežero priežiūra, 
ryšys su kaimynais, policija, še
rifu ir kitais pareigūnais. Ant 
jo atsakomybė krenta už įvy
kius stovykloje, už nelaimes, 
nės už viską pasirašė kaip at
sakingas žmogus.

Čia tenka pastebėti, kad pa
tys stovyklautojai stovyklos 
direktoriui daug rūpesčio nesu
daro: jaunimas ramus, tvar
kingas ir pareigingas. Kartais 
nemalonesnių atsitikimų pasi
taiko tik iš jaunesnės kartos 
stovyklos lankytojų tarpo.

_ Dėmes iš odinio rankinuko
galima išvalyti, ištrynus jį van
dens ir acto lygių dalių mišiniu.

— Naują dantų šepetėlį pa
merkite visai dienai į šaltą van
denį. Tokia vonia apsaugo še
petėlio šerius: jie neiškrenta.

_  Skruzdėlės vartoja įvairų
maistą — augalinį, gyvulinį ir 
saldumynus. Vienas skruzdėly
nas per dieną sunaikina iki 
9000 kenskmingų vabzdžių. To
dėl kai kuriuose miškuose spe
cialiai apgyvendinamos skruz
dėlės.

zimo

•z:-,z.

ZIGMUI PAULIONIUI
Kanadoje mirus,

žmonai ELENAI, dukrai JOANAI, sūnui JURGIUI, mo
tinai TERESEI PAULIONIENEI, seseriai ZUZANAI 
ŠČEPANAVIČIENEI ir šeimai, broliams VYTAUTUI 
ir AUGUSTINUI bei jų šeimoms reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime*

Petronėle ir Ciprijonas Barkauskai 
Angelė ir Romas Nelsai 
Roma ir Petras Paparčiai 
Aldona ir Vladas Stropai

Stovyklos diretkoriaus san
tykiai su policija ir šerifu pui
kiausi, Bet taip pat reikia ne
pamiršti, kad valstijos parei
gūnai kiekvienais metais labai 
stropiai tikrina švarą, higieną, 
saugumą, stovyklautojų svei
katingumą. Tad stovykloje vis
kas turi blizgėti. Pats sunkiau
sias rūpestis kiekvienais metais 
stovyklai gauti leidimą. Tauti- 

' nės stovyklos metu valstijos pa- 
, reigūnai pastebėjo, kad tame 
plote perdaug išnaudota geria
mo vandens. Todėl šiemet lei
dimą stovyklai gauti jau buvo 
kiek sunkiau.

Stovyklavimo metu direkto
rių gula tiek rūpesčių, pareigų 
ir atsakomybės, kad jam ma
žai miegoti tenka. Jį vis matai- 
važinėjantį dviračiu, nes rajo
nas toks platus, kad pėsčias 
nesuspėtų pribūti ten, kur iš
kyla koks reikalas.

— Kiekviena praleista diena 
stovykloje man yra maloni ir 
atneša džiaugsmo, — radęs lais 
vą akimirką nusišypso s. Ro
mas Račiūnas. Taip, o jei rei-

— Ganyon ir Roosevelt eže
rai Arizonoj yra dirbtini, už- 
tvekti upių ežerai. Tarp kabių 
ir jų tarpeklių. Vietos labai gra
žios, bet vasarą karštokos.

Nuotraukoje matyti helikopteris Oregone, kur jis parengtas miško gaifc*- 
rų gesinimui. Jis iš ežero semia vandenį 175 galionų talpos kibiru. Toks 
kibiras išpilamas 'miško gaisro vietoj.

Tūkstančiai mylių permetus 
lietuviškojo jaunimo labui

Savo nariams GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI, mirus 
jų brangiai mamytei

A + A
MARIJAI* BISKIENEI,

reiškia gilią užuojautą

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Chicagos Skyrius

dirbdamas braižytojo darbą. Ra
ko stovyklavietės direktoriaus 
postas tai garbės pareigos, ir 
už tai skautija ar tėvai jam ne
moka nė cento. O jau kelinti 
metai iš eilės, kai Račiūnų šei
mos atostogos prabėga Rakė 
ten besidarbuojant, šalia to, dar 
apie 10 -12 kartų per metus 
tenka važiuoti į stovyklavietę ir 
kiekvieną kartą į abu galus su
karti per 500 mylių, šykščiai 
skaičiuojant, per metus lietu
viškojo jaunimo labui s. R. Ra
čiūnas padaro per 5,000 mylių.

Kam reikalingas stovyklos 
dirėktorius ir tokios jo parei
gos? Visų pirma reikalingas 
žmogus, kursi būtų atsakingas

Dabar pats stovyklavimo me
tas. Šimtai lietuvių jaunuolių 
stovyklavo ar tebestovyklauja 
įvairiose jaunimo stovyklose 
nuo Atlanto pakraščio iki Paci- 
fico ir Kanados šiaurės. Kaip 
lit. mokyklos, jaunimo organi
zacijos, taip ir stovyklos mūsų 
jaunimo širdyse grūdina lietuvy 
bės daigus. Jei ankstyvesnioji 
išeivijos karta kūrė savas pa
rapijas, ligonines, klubus, tai 
dabartinė konkrečiau pažvelgė 
į jaunimo ateitį: su tėvų jėzui
tų ar pranciškonų pagalba pa
statė ir dabar vėl stato Jauni
mo namus Chicagoje ir New 
Yorke, Katalikų .federacija su
organizavo ir išugdė modern ę 
“Dainavos” stovyklavietę ir vi- , 
są eilę kitų. “ '

Šį kartą žvilgsniai nukrypsta 
į Chicagos lietuvių skautijos 
turimą Rako stovyklavietę, kuri 
yra už 254 mylių nuo Chicagos, 
prie Custer miestelio, Mich. Jau 
pats mažas Cušter miestelis at
kreipia pravažiuojančio lietu
vio akį, nes vienintelė miestely 

» katalikų bažnyčia, vos prieš ke
lerius metus naujai pastatyta 
sudegusios vietoje, yra gražus ir 
išbaigtas grynai lietuviškos ar
chitektūros (arch. J. Muloko) 
kūrinys. Netoli Custerio rasi ir 
Andruliu lietuviškųjų sūrių į- 
monę, iš kur sūriai net lėk
tuvais vežami į įvairius lietuvių 
centrus JAV ir Kanadoje. Ir 
naujosios Custer bažnyčios lie
tuviškam architektūriniam an
samblyje bronzinėje lentoje į- 
amžintas Andriulių vardas, nes 
jie yra vieni iš stambia usųi tos 
parapijos fundatorių ir, kiek 

..teko girdėti, darę daug pastan
gų, kad tose apylinkėse, kur 
ankstesnės emigracijos lietuviai 
jau beveik išmirę, o lietuviškojo 
prieauglio kaip ir nebėra, būtų 
pastatyta lietuviško stiliaus baž 
nyčia.

Gretimam Scottvillės miestely 
taip pat yra lietuviškų sūrių 
įmonė, iš kur sūrius Chica
gos krautuvėms pristato stam- 

ybus skautijos rėmė.jas Adomas 
Vaitkevičius.

Tokioje tai aplinkoje yra Chi
cagos skautijos Rako stovykla, 
83 akrų miško plotas, dabar nu
sagstyta seklyčiomis, menėmis 
ir virtuvėmis. Rako stovyklos 
vardas plačiai po laisvąjį pasau
lį nuskambėjo praėjusią vasa
rą, kai čia įvyko V tautinė skau 
tijos stovykla, sutraukusi 1,500 

'■fekautų. O šią vasarą stovyklo
je buvo 400 Chicagos skautų 
ir skaučių.

Tam dideliam dvarui prižiū
rėti (ir dar taip toli nuo Chi
cagos) reikia ir vieno atsakin
go žmogaus, kuris tuo gyventų 
ir rūpintųsi. Tad Rako stovyklos 
direktoriaus pareigas nuo 1965 
metų yra patikėtos skautininkui 
Romui Račiūnui^ gyvenančiam 
Chicagoje. Jis duoną sau ir ke
turių asmenų šeimai užsidirba

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7Ist Street Tel. 4
1410 So. 50th Avė., Cicero Tol. TO 3«

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Brangiai motinai, uošvei ir močiutei 
A -|- A

MARIJAI BISKIENEI mirus, 
sūnums inž. GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI BISKIAMS ir 
jų šeimoms gilią užuojautą reiškiame ir kartu liū
dime.

Vilhelmina ir Edvardas Lapai 
Stasė Semienienė

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.

Mylimai motinai
A -f- A

MARIJAI BISKIENEI mirus, 
sūnums inž. KĘSTUČIUI ir inž. GEDIMINUI bei jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Irena ir Leonas 
Kriaučeliūnai

JAMES (IGNACAS) PAURAZAS
Anksčiau gyveno Brighton Parke, Chicagoje.
Mirė liepos 26 d., 1969 .m., sulaukęs 76 įmetu amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno apie 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna, po tėvais Ve- 

loniškis, duktė Gecelia Goldthwaite su vyru Donald, sūnus 
kun. Petras Paurazas, Nekalto Prasid. bažnyčios klebono pa
dėjėjas.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, liepos 28 d. Eudeikio 
koplyčioje, 4330 South California Avenue, Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, liepos 30 d- iš koplyčios 10:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv: Kazimiero kapines.

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

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laid. direkt. D. P. Gaidas ir G: F. Daimid, Tel. LA 3-0440.

FUNERAL HOME

A| A
URSULA SOBUTAS

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacilftlM
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600Gyveno 1413 Portland Avė., Chicago Heights, Illinois, ten 

išgyvenusi 60 metų.
Mirė liepos 26 d:, 1969 m., sulaukusi 84 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje 1884 in. rugpiūčio mėn. 22 dieną.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ursula Capps, gyv. 

Chicago Heights. trys sūnūs: Frank ir Philip, abu Chicago 
Heights ir Anthony, Downers Grove, IU., taipgi keturi anūkai 
ir penki proanūkai.

Priklausė Šv. Kazimiero parap. bažnyčiai Chicago Heights.

Kūnas pašarvotas Hub laid. koplyčioje, 1301 Otto Blvd., 
Chicago, Heights. Laidotuvės įvyks liepos 29 d. iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Kazimiero parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laidotuvių direktorius Fred C. Hub, Tel. 754-2053.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

E M M A ABRAITIS
PO TĖVAIS SPRAINIS

Gyveno 2639 W. Montgomery Street, Chicago, Illinois.
Mirė liepos *26 d., 1969 m., 9:30 vai. ryto, sulaukusi 56 m. 

amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vytaut, dvi dukterys 

Joyce Malanotvski su vyru Ronald, Betty Pendleton, keturi 
anūkai, trys seserys — Martha Bllski (jos vyras, jau miręs 
buvo Stanley), Anna Tyrone su vyru Stanley ir Mary Rickert 
su vyru George.

Kūnas pašarvotas Eudeiko laid. koplyčioje, 4330 South 
California Avė. Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 28 dieną 
iš koplyčios 11 vai. ryto bus nulydėta į Concordia kapines.

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

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laidotuvių direkt. D. P. Gaidas ir G. F. Daimid, Telef. 

LAfavette 3-0440:, — . -- ... ...  -..z.,..    ■ nr J»m"W W
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up lr Motorų Remontas
5750 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiNiiiiiiiiiiiimmiiiiii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAWIOZ)

2424 W. 69th Street TeJ. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tet Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tek YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, Rl. Tel. OL 2-1003

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 \V. OSrd Street, Chicago, alinote 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834
ANTANAS M. PHILLIPS

3807 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

‘DRAUGĖ”SKEL

g KfiPIEifliS



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. liepos mėn. 28 d.

X šv. Kazimiero seserys 
rugp. 11—13 d. Marijos Aukšt. 
mokyklos patalpose ruošia sa
vo suvažiavimą, kurio tikslas 
persvai styti vienuolyno konsti
tuciją ir perredaguoti ją Vati
kano II suvažiavimo dvasioje. 
Suvažiavime dalyvaus vyresnio
sios iš 48 vienuolynų, esančių 15 
je šio krašto vyskupijų.

x A. Kutkus, buv. Lietuvos 
operos solistas, jau visa savaitė 
guli Šv. Kryžiaus ligoninėje dr.
O. Vaškevičiūtės priežiūroje.

Po operacijos pamažu sveiks
ta 638 kambaryje.

X Audronės Lesniauskaitės 
su Juozu Timu moterystė bus 
palaiminta rugpiūčio 16 d. 5 
vai. vak. Šv. Ktyžiaus par. baž
nyčioje. Vestuvinės vaišės ibus 
Šv. Nicthotlo par. salėje, Oak 
Lawn, III.

X Kun. J. Tautkus, Omaha, 
Nebr., siųsdamas “Draugui” 20 
dol. auką, rašo: “Kunigų vie
nybės seimo proga aplankęs 
“Draugo” ir Marijonų vienuoly
no rūmus ir pamatęs marijonų 
veiklos dirvą bei vaisius, noriu 
bent maža auka paremti Jūsų 
vaisingą ir naudingą veiklą. Te
laimina Gerasis Dievas Jūsų 
darbus’’.

X Rašyt. Aloyzas Baronas 
mokytojų studijų savaitėje skai 
tys paskaitą apie okupuotos 
Lietuvos rašytojus ir jų kūrybą.

X Bernice ir David Van Be- 
vem, buvę čikagiečiai, dabar 
Floridoj turį vilą Largo apsup
tą krūmais ir vaisių medžiais, 
diuoslaikį paaukoja labdaros dar 
bams Lions klubo ribose. Jie 
ruošiasi atvykti rugpiūčio mė
nesį ir dalyvauti organizacijos 
jubiliejiniame bankete St. Kris 
tinos parap. Mt. Greenwood, 
nes David yra buvęs organiza
torius to skyriaus švenčiančio 
25 metų jubiliejų, organizato
rius. Lions klubas rūpinasi ak
laisiais.

X Liet. istorijos dr-jos val
dybos posėdis ir J. Damausko 
paskaita, aplinkybėms pasikei
tus, įvytks ne liepos 30 d., kaip 
ibuvo pranešta, Ibet viena savai
te vėliau — rugpiūčio 6 d. (tre
čiadienį), 7val. vak. A. Rūgy
tės bute, 6547 |So. Washtenaw 
Avė.

x Union Piere gegužinę rug
piūčio 2, šeštadienį, East Chi
cagos tautininkai ruošia Com
munity Hali (Berrien Rd.) pa
talpose. Pradžia 2 vai. p. p. Šo
kiams nuo 8:30 v. v. gros ge
ras orkestras. Visi kviečiami 
atvykti smagiai prtaleisti sutoat- 
vakarį. (pr.)

X Jei gyvenate Chioagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $17.500 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 108 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 86 dol., sutau
pydami 22 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

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

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

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

Susidomėję prašom kaip ga
lima greičiau kreiptis į mano 
agentūrą.

Walter Rask

X Alfonsas Krakauskas, nuo
latinis “Draugo” skaitytojas 
Philadelphijoje, Pa., dėkodamas 
už “Draugo” kalendorių, kuris 
jam ištisus metus ištikimai tar
nauja ir kalėdines korteles, at
siuntė 5 dod. auką mūsų spau
dos darbams paremti. Nuošir
dus ačiū.

X Lietuviškų vaizdų filmai.
Rugpiūčio 1 d., (penktadienį), 
nuo 7 vai. v. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, Ibus demoną 
truojamas įdomus spalvotas 
Balio Brazdžionio filmas — Va
sario 16-sios Jaunimo centre 
Chicagos Aukšt. lituanistinės 
molkyklos moksleivių ruoštas 
minėjimas. Be to, herbų paro
doje ibus išstatyta herbus piešu
sių moksleivių didelio (36“x30” 
formato, spalvotos, matyti moks 
'leiviai su savo miesto, paties 
darbo, herbu. Herbus parodai 
paskolino mokytoja Palmira 
Lampsatienė, gyv. 7754 So. 
Tioy IS/tr.

X Povilas Dirkis yra išrink
tas atstovu LAS centrinio sky
riaus atstovų LAIS suvažiavime 
ir Lietuvių kongrese Detroite.

X M. Griškėnas, “Draugo” 
prenumeratorius Chicagoje, mū
sų spaudai paremti prisiuntė 5 
dol. auką. Dėkojame.

x Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijos išleidimo komitetas 
laulkia aukų ir atostogų metu. 
Aukas siųsti Jonas Žadeikis, 
4162 So. Fairfield Avė., Chica
go UI. 60632.

X Vincas Kulbokas, mūsų 
dienraščio skaitytojas, Cicero, 
UI., pratęsdamas prenumeratą, 
pridėjo 6 dol. aukų “Draugui” 
paremti. Nuoširdžiai dėkojame.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
lietuvių republikonų 

EILĖSE

Lygos būstinė yra atidaryta 
kiekvieną antradienį nuo 7:30 
iki 9:30 vai. Reikalinga raštinės 

talka. Norintieji ir galintieji
padėti kviečiami.

Lyga kviečia lietuviu kilmės 
tautiečius į Illinois valstijos re- 
pufo’ikonų organizaciją, nes no
rima suorganizuoti lietuvių kil
mės piliečius, kurie prijaučia 
republikonų partijos idealams, i 
politinį, stiprų vienetą. Norima 
padėti ir paraginti kvalifikuo
tiems lygos nariams užimti po
litines vietas, aktyviai dalyvau
ti politinėje partijos veikloje, 
padedant išrinkti vietinius, vals
tijos ir nacionalinius partijos 
kandidatus, kelti mūsų tautos 
problemas amerikiečių tarpe ir 
jų pritarimu padėti Lietuvai at
gauti laisvę.

Planuojama suorganizuoti ly
gos centralinį komitetą, kurio 
nariai taptų lygos atstovai, re
prezentuoją lietuviškas organi
zacijas su dešimt narių.

Lietuvių republikonų semina
ras ypatingai gera proga pagi
linti žinias tiems, kurie intere
suojasi politiniais klausimais. 
Seminaras paprastai daromas 
privačiame bute. Seminaras su
sideda iš dviejų sesijų, kurios 
trunka neilgiau kaip viena ir pu- 
trunka neilgiau kaip vieną ir 
pusę valandos.

Jaunųjų lietuvių republikonų 
klubas yra dabar formavimosi 
stadijoje.

Pirminiai rinkimai prasideda

Šįmet Lietuvių Fronto bičiulių bendrinė studijų savaitė įvyksta Dainavoje rugpiūčio mėnesį. Čia matyti 
vėliavų pakėlimo iskilunėu pernai įvykusios bendrinės studijų savaitės metu: ... Nuotr*. A. Gulbinsko

Vyskupas Antanas Deksnys po kunigų seimo Marianapolyje svečiavosi 
pas Nek. Pr. M. Marijos seseris Putname, Conn. Iš kairės: Matulaičio 
namų vyresnioji sės. Felicija, motina M. Aloyza, vyriausia vienuolijos 
vadovė, vysk. A: Deksnys, sės: Augusta ir sės. Tarcizija.

/Š ART! /R TOL/
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. Antanas Saulaitis ir 
inž. Algis Zaparackas liepos 23 
d. išvyko į Europą 5-ioms savai 
tems atostogų. Jie planuoja ap
lankyti: Angliją, Prancūziją, 
Šveicariją, Italiją, Austriją ir 
Vokietiją. Be atostogų, jie at
stovaus Amerikos Lietuvių 
skautų sąjungą, Europos lietu
vių skautų-čių stovykloj, Ang
lijoj b' Pasaulio Lietuvių ben
druomenės valdybą minėtose 
valstybėse. PLB pirm. Stasys 
Barzdukas prašė perduoti svei
kinimus Europos lietuviams ir 
patilti jų veiklos ir ateities pla 
nūs. šie du energingi jaunosios 
kartos atstovai planuoja susi
tikti su Europos jaunimu ir su 
jais pasidalinti jų laimėjimais 
ir rūpesčiais, be to padiskutuoti 
artėjančio H-iojo Pasaulio Lie
tuvių jaunimo kongreso reika
lais. Jie vežasi aukščiausią skau 
tų sąjungos Geležinio Vilko or
diną, kurį įteiks Lietuvos dip
lomatijos šefui min. Stasiui Lo
zoraičiui.

— Muz Bronius Jonušas, 
Omahos lietuvių choro “Ramby- 
nae” dirigentas, ilgesnį laiką 
taisęs sveikatą ligoninėje ir na
muose, pasveiko ir vėl pradėjo 
būti matomas kolonijoje. Cho
ras yra išsiskirstęs atostogų ir 
susirinks tik vasaros karščiams 
praėjus.

— Kunigas Vladas Aleksonis, 
kuris keletą metų buvo klebo
nu St. Mary’s parapijoj Munich,
N. Dak., perkeltas tom pačiom 
pareigom į Šit. Anthony’s para
piją Selz, N. Dak. Jo naujas 
adresas: Selz. N. Dak. 58373.

ARGENTINOJ
— Lietuvių Aušros Vartų pa

rapijos sodelyje gegužės mėne
sį buvo užbaigtas statyti pamin 
klas pagerbti Lietuvos kanki
niams ir žuvusiems dėl tėvynės 
laisvės. Paminklo forma — 
Kauno Karo muziejaus sode bu
vusio paminklo imitacija su to
kiu pakeitimu, ikad priekinėj 
paminklo pusėj yra niša, ku-

rugsėjo 23 d. Keturi kandidatai, 
surinkę daugiausia balsų, daly
vaus lapkričio 18 d. rinkimuose. 
Yra pageidaujama išrinkti kuo 
daugiausia lietuvių kilmės kan
didatų. BĮ.

rioje yra patalpinta Šiluvos Ma
rijos statula. Paminklas pasta
tytas Avellanedos ir Buenos 
Aires lietuvių bei argentiniečių 
aukomis. Paminklo šventinimo 
apeigos įvylko šių metų gegužės 
25 d., dalyvaujant gausiam bū
riui lietuvių, organizacijų, at
stovams, šv. Cecilijos chorui, 
Atžtlyno ir Lietuvių centro jau 
nimui su tautiniais drabužiais. 
Jaunimas nešė Lietuvos ir Ar
gentinos vėliavas. Dalyvavo taip 
pat ir argentiniečių atstovai iš 
parapijos, spaudos ir televizijos. 
Po dešimtos valandos pamaldų 
įvyko šventinimo apeigos, ku
rias atliko šios parapijos klebo
nas kun. J. Petraitis, MIC. Po 
iškilmių svečiai apžiūrėjo lietu
višką muziejų, o po to buvo pri
ėmimas ir užkandžiai parapijos 
salėj. Brolis Pijus Gudelevičius, 
MIC, paruošė paminklo projek
tą, prižiūrėjo jo statybą ir rū
pinosi šios šventės suorganiza
vimu.

Lietuviams kankiniams paminklas 
Argentinoje

— Sedona, Ariz. ir Cave 
Creek — apie 100 mylių nuo 
Phoenixo. Nepaprastai gražios 
apylinkės, spalvoti kalnai, dide
lės uolos, krištoliniai upeliai. 
Ten vėsu, malonu vasarą. Pama 
tytina stiklinė koplyčia, kuri 
yra raudonos uolos pašlaitėje.

— Prescott, Ariz. apie 90 my
lių nuo Phoenixo, daugelio mėgs 
tama vieta vasarą. Aplinkui miš 
keliai, ežerėliai. Yra ten keletą 
lietuvių, kurie ten praleidžia va
sarą.

CHICAGOS ŽINIOS
ARMIJA TIRIA BURKĖS 

ATSARGOS STATUSU

5-tosios armijos štabas susi
pažįsta su aplinkybėmis, kurio
mis demokratas aldermanas 
Eward M. Burke (14-to tvardo) 
pateko į išimtiną armijos atsar
gos dalinį.

“Mes norime ištirti faktus 
mūsų pačių reikalams”, — pa
reiškė 5-tos armijos pareigū
nas. “Aš tai nelaikau investiga- 
ciia. Tai tėra apklausinėjimas”.

Burke, 27 metų amžiaus, ku
ris turėjęs būti paimtas į regu
liarią kariuomenę (bet jis buvo 
išimtas iš naujokų šaukimo są
rašo) paneigia teigimą, jog jis 
daręs spaudimą patekti į karinį 
atsargos dalinį.

TIK SKAMBA IR SKAMBA 
TELEFONAS

Chicagos mokytojų unijos pa
reigūnai dabar klausinėjami 
unijos narių dėl Švietimo tary
bos pasiūlymo baigti mokomo
jo personalo segregaciją Chica
gos viešose mokyklose. Vienam 
mokytojui tekę net ištisą va
landą laukti, kol telefonu galė
jo pasiekti unijos įstaigą, 201 
N. Wėlls str.; mat, įstaigas te
lefono linija vis buvo užimta ki
tų besiinteresuojančių mokyto
jų dėl savo ateities.

United States Atty. Thomas 
A. Foran pasakė, kad teisingu
mo žinyba yra paskyrusi šią 
dieną (pirmadienį) konferenci
jai su molkyklos pareigūnais jo 
ištaigoje, 219 So. Dearborn str., 
Švietimo tarybos pasiūlymams 
apsvarstyti. Švietimo taryba 
yra linkusi daugiau į savanorių 
mokytojų perkėlimą iš vienos 
mokyklos į kitą (iš juodukų mo
kyklų į baltųjų ir priešingai; 
žodžiu, norima mokyklose su
maišyti juodukų ir baltųjų mo
komąjį personalą).

Teisingumo žinyba dar neturi 
planų, pasakė Foram. kriesti 
Chicagos mokytom ūmios pasi
kalbėjimams bei diskusijoms.

KETURI AREŠTUOTI

Keturi jaunaimečiai praėjusį 
ketvirtadienį buvo areštuoti ry
šium su nužudymu liepos 17 d. 
Lincolnwoodo atleto Paul Gan- 
so. Įtartas žmogžudyste Win- 
dell McMorris Ibuvo paleistas iš 
kalėjimo, nes nerasta duomenų 
jo apkaltinimui. Jis net pats 
pasakęs “manau, kad policija 
suras nusikaltėlį”. Policija jau 
įsitikinusi, kad jos rankose jau 
yr.a nusikaltėliai.

Bėgimo sporto žvaigždė Gans 
buvo pašautas prie savo tėvo 
spaustuvės; netrukus po to jis 
mirė.

ŠŪVIS TEATRE

šešiolikos metų jaunuolis 
praėjusį ketvirtadienį mirtinai 
buvo pašautas pietinės Chica
gos judamųjų paveikslų teatre. 
Pasak policijos pranešimo, jau
nuolis buvo pašautas motinos, 
kuri jį apkaltino kibimu prie 
jos dukters.

G. Woodforko krūtinė buvo 
sužeista. Jis mirė šaligatvėje 
Metropolitan teatro, 4644 So. 
Dr. 'Martin Luther King Drive. 
Jis buvo draugų išneštas lau
kan.

Mis. Marie Chambers, 37 
metų amžiaus, 4432 So. Calu- 
met, buvo areštuota, ją artpaži- 
nus jaunuolio draugams. Ji sa
kosi šovusi į jaunuolį, kai šis 
ėmęs kibti prie jos dukters Glo
rijos, 16 metų amžiaus. Ji ati
davė policijai automatinį pisto
letą.

MOTERIS PASKENDO 
EŽERE

28 metų amžiaus moteris 
praėjusį ketvirtadienį paskendo 
Michigan ežeie, kai jos moto
rinis laivelis apsivertė pakran
tėje netoli 7©-tos gatvės. Trys 
jos bendrakeleiviai išsigelbėjo.

NAUJI MOKESČIAI
Illinois Aukščiausias teis

mas liepos 25 d. nusprendė, 
kad pajamų mokesčiai numaty
ti Ulinois valstijoje nuo šių me- 

1 tų rugpiūčio 1 d. yra teisėti —| 
nepriešingi konstitucijai. Nuo 
lUgpiūčio 1 d. įsigalioja pajamų 
mokesčiai — 2.5 proc. asme
nims ir 4 proc. korporacijoms.
Aukščiausias teismas į šalį pa
stūmė numatytus mokesčius
kapitalo pelnui, minois valstija j p Cullman .
iš pajamų mokesčių surinks rektorius, sako, kad tabako pra- 
765 milijonus dolerių, bet vis- monė žada nuo 1970 m. nutraukti
tiek valstija vis dar negali su- visas reklamas per televiziją,. Jis
balansuoti savo biudžeto, ypač philliP Morris b-vės Pareigū- 
tiūksta mokykloms pinigų. nas.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITEI PRAĖJUS

Pavergtųjų tautų savaitė pra 
ėjo. Vienur buvo suorganizuo
ta gerai, kitur blogiau. Kur ji 
buvo suorganizuota gerai, ten 
davė naudos pavergtiesiems ir 
organizatoriams bei jų koloni
joms. O kur blogai — niekam 
naudos nedavė.

Iš klaidų bei trūkumų reikia 
pasimokyt, geriau suorganizuot, 
ir kitais metais tinkamai pasi
rodyti.

Lietuviams, šalia ibendiojo 
Pavergtųjų tautų komiteto Chi 
cagoje, reikia turėti savo Pa
vergtos Lietuvos komitetą. Tas 
komitetas turėtų būti sudary
tas iš Chicagos Lietuvių tary
bos, L. B. Chicagos apygardos, 
laikraščių, radijų, TV, ir gal ki
tų atitinkamų organizacijų atsto 
vų. Jis turėtų turėti stiprius at 
stovus bendra jaun komitete, ku
ris kasmet stiprėja ir svarbes
niu darosi. Atstovai turėtų būti 
ikompetentiški ir net ryžtingi

Dariaus Girėno minėjimo metu Chicagoje liepos 20 d: Nuotraukoje ma
tyti Dariaus Girėno posto pareigūnai, kun. A: Stašys, kalbėjęs invoka- 
ciją, St. Balzekas, Lietuvos gen. kons. dr. P. Daužvardis su ponia. 
............ Nuotr. M. Nagio

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

llllllll llllllllll
CRANE SAVINGS

ANŪ LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. Lflfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas ui Vienu Me
tu Certlflcatu sąskaitas

Minimum $5,000.00

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

PIRMAD lr KETVIRTAD. .... 9 v. r. Al 9 T. V 
VAlANDOb ANTRAD. ir PENKTAD..................9 V. r. lkl B v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

užimti atitinkamas pozicijas ko
mitete.

Lietuvių komitetas turėtų pa
sidaryti lyg ir tarptautinės vie 
tinės veiklos komitetu. Jis tu
rėtų paruošti atitinkamą veik
los planą ii- pasiūlyti jį tarybos 
ir apygardos patvirtinimui ir 
vykdymui.

Paradai mieste turėtų būti su 
turiniu ii’ atitinkamu gyvumu. 
Tik tokius paradus pastebi ir 
mato kiti.

Chicagos lietuviai nori ir ga
li gerai pasirodyti, tik įeikia 
sudaryti jiems organizuotas ir 
aiškias progas. Stebėtojas

“Aš gyvai jaučiu, kad tie, ku
rie negali rasti savo entuziaz
mui peno pažindami savo pačių 
kraštą tokį, koks jis yra iš tie
sų, arka tie, kurie negali mylė-^ 
ti žmonių vien už tai, kad jie 
yra žmonės, — kuriems būtinai 
reikia rėkauti ir dievinti savo 
tėvynę savo įkarščiui kelti — 
tie myli savo įkarštį daugiau už 
tėvynę”. R. Tagorc

Naujas aukštas divi
dendas mokamas ui 
investavimo sąskaitas.


