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lygis į mėnulį
Popiežiaus žodžiai

► Sekė spalvotos televizijom
vaizdus

CASTEL GANDOLFO, Itali
ja. — Popiežius Paulius VI žmo 
gaus žygį į mėnulį sekė televi
zijoje. Jis mattė spalvotus vaiz
dus ir Vatikano observatorjioje 
stebėjo mėnulio aplinką.

Popiežius sveikino astronau- 
Į tus žodžiais: “Garbė, sveikini

mai ir palaiminimas jums, mė
nulio, to mūsų nakčių ii sapnų 
blankaus žiburio, nugalėtojams. 
Nuneškit į jį Dvasios balsą, him 
ną Dievui, mūsų Kūrėjui ir Tė
vui.

Jis pažymėjo: “Su mūsų mal
domis, esame su jumis. Popie
žius Paulius, drauge su visa 
katalikų Bažnyčia sveikina jus. 
Garbė Dievui aukštybėse ir tai
ka geros valios žmonėms žemė
je”.
“Luina 15” jau menuly

Bet... {atsitrenkė 300 mylių 
greičiu...

JODRELL BANK, Anglija. 
— J. Bank observatorija, seku
si sovietų erdvėlaivio “Luna 15” 
skrydį ir 5 dienų skridimus mė
nulio orbitoje, vakas paskelbė: 
erdvėlaivis po 1 vai. rytų laiku, 
dieną, nusileido mėnulio pavir-

* Šiuje. Observatorija teigė, kad 
nusileidimo vieta — 500 mylių 
į šiaurės rytus nuo JAV “Aro” 
nusileidimo vietos, vadinamo
je “Krizių jūroje”.

Vėliau buvo žinių, kad rusų 
erdvėlaivis nusileisdamas skrido 
300 mylių per vai. greičiu, ir 
turėjo smarkiai nukentėti.

Mėnulis
Ar astronautai turi vietos 

kapsulėje?
Jie nėra verčiami skristi labai 

ankštoje erdvėje, kaip daugelis 
mano. Pagrindiniame “laive” 
vienam astronautui erdvės yra 
73 kubinės pėdos, tuo tarpu, kai 
auto mašinoje tos erdvės tėra 
68 kb. pėdos.

Anksčiau skridę astronautai 
erdvės kapsulėj turėjo mažiau 
Pvz. “Gemini” programos astro
nautai turėjo pasitenkinti vie
nam žmogui vos 40 kb. pėdų 
erdve.

Kiek valandų praleis erdvėje?
23 JAV astronautai erdvėje y- 

ra buvę daugiau 4000 valandų. 
Tačiau rekordą pasieks dabarti
nio “Apollo 11” žygio astronau
tai, nes jie erdvėje iš viso bus
l, 860 valandų.

Paskutinis žygis, astronautams 
ilgiauisai išbuvus erdvėje, buvo 
“Gemini 7” skrydis, su F. Bor
manu ir J. Lovelliu, 1965 m., er- 
dvje praleidus 330 valandų, 
35 minutes ir vieną sekundę. 
Trumpiausią, laiko atžvilgiu, ke
lionę įvykdė Alan Shepard, 1961
m. gegužės 5 d. - jis erdvėje bu
vo 15 min. 22 sek.

N. Armstrongo žmona Janet 
moteris, kuri didžiuojasi...

Astronauto Collins laimingoji šei
ma. šalia žmonos Patricijos jų 
trys vaikai: Ann, Michael ir Kathy

Prez. R. Nixonas 

sveikino telefonu

“Dieve, jis kalba su mėnuliu”
WASHENGTON. — Viena Wa- 

shingitono šeimininkių, televi
zijos ekrane pamačiusi telefonu 
kalbantį prez. Nixoną, sušuko: 
“Dieve mano, jis kalba su mė
nuliu”.

Ji neklydo, nes JAV preziden
tas iš tikrųjų kalbėjosi su dviem 
astronautais mėnulio paviršiuje 
ir jiems perdavė žmonijos lin
kėjimus.

Jo žodžiais, “tai viso gyve
nimo labiausia pasididžiavimo 
verta diena... Šiomis akimirko
mis pasaulio gyventojai pasi
juto esą viena šeima...”

Astronautas Armstrong dė
kojęs už sveikinimus, atsakė: 
■“Mums čia būti yra didelė pri
vilegija...”

Pamaldos Balt. Rūmuose
Praėj. sekmadienio pamaldo

se Balt. Rūmuose dalyvavo 300 
kviestų svečių, vyriausybės na
riai, Kongreso atstovai ir ne
mažai diplomatinio korpuso na
rių.

Prez. Nixonas jau šiandien 
skrenda į Ramiojo vandenyno 
sritis, “Hornet” laive pasvei
kinti nusileidžiančių, ketvirta
dienį, trijų astronautų. Vėliau 
lankys Azijos kraštus, Rumu
niją ir Angliją.

2 milijonai erdvėlaivio dalių, 
dalelių

Astronautai skrisdami turi dar
bo ir įvairius instrumentus bei 
mygtukus sekdami. Pakanka čia 
priminti, kad viename erdvėlai
vy - kapsulėje (ne “Aro” prietai
se) veikia 24 instrumentai, 566 
mygtukai ar perjungikliai, 40 “į- 
vairių rodiklių” ir 71 šviesa-

Viename erdvėlaivy apytikriai 
yra 2 milijonai atskirų dalių ar 
dalelių, be to, ištisos mylios vie
lų, laidų ir tūkstančiai sraigtų.

Visos dalys yra pagrindinai iš
tirtos.
Vokiečių įnašas “Apollo” progra

moje

Vokiečiai skelbia, kad jų įna
šas “Apollo” programoje nėra 
mažas. Žinoma, didžiulis įnašas- 
tai W. von Braun pastangos 
“Saturno” raketai pastatyti bei 
ją išvystyti.

Vokiečiai teigia, kad iš 49 “A- 
pollo” programos vadovų, devy
ni arba 9 proc. tai žmonės, kurie 
į JAV pokario metu atvyko su 
vokiškais pasais.

Mėnulyje (nėra nei vėjo, nei 
lietaus.

Mėnulį tegali veikti, be saulės 
radiacijos, dar meteoritai ir vul
kaninės, vidinės apraiškos.

Tačiau astronautai ir visa žmo
nija galėjo būti ramūs: moder
nios technikos dėka, abu drąsuo
liai buvo puikiai parengti pavo
jingam žygiui - rūbai, instru
mentai, apavas ir kt. visiškai ati 

j tiko visoms sąlygoms.
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iŠ MĖNULIO ŽEMĖN
Po 22 valandų mėnulio paviršiuje, du amerikiečiai vakar pakilo ir pasiekė pagrindinį 
erdvėlaivį — Šiuo metu vyksta skridimas žemės kryptimi — Du astronautai buvo 
išlipę į mėnulio paviršių ir pasaulis juos 2 valandas stebėjo — JAV vėliava mėnuly
je — Žygis vyksta nepaprastai sklandžiai, tiksliai — Ypatingas dėmesys visame pa
sauly

“Žmonija įvykdė milžinišką 
šuolį”

“RAMYBES” BAZfi, mėnulis. 
— Du žemės planetos gyven
tojai liepos 20 ir 21 dienomis 
vaikščiojo mėnulio paviršiuje. 
Europoje buvo liepos 21-ji die
na.

Amerikietis astronautas, Nei! 
Armstrong, aparato nusileisti 
mėnulio paviršiuje “Eagle” (A- 
ras) vadovas, 10 vai, 56 min. 
rytų ar 9 vai. 56 min. vidurio 
Amerikos laiku, vakare, Euro
poje gi auštant, pastatęs koją 
“dulkėtame’’ mėnulio paviršiu
je, tarė: “Dabar apleidžiu LM 
(lunar module arba “Aro” a- 
paratas).

Tai menkas žmogaus žingsnis, 
bet tai didžiulis šuolis žmonijai”

Po 20 minučių mėnulio pavir
šiuje atsirado kitas astronau
tas, E. Aldrin, Jr. Vakar pasau
lis, išskyrus Kiniją, Sovietų 
Sąjungą, Afrikos kraštus, te
levizijoje stebėjo mėnulio nu
galėtojų “pasivaikščiojimą” bei 
eilę veiksmų mėnulio paviršiuje. 
Tai vyko 2 valandas 13 min. ir

ŽMONĖS TYLIOJE PLANETOJE
Mėnulis. — Du amerikiečiai 

astronautai, užvakar įvykdę is
torinį žygį, pasiekę mėnulį, dau
giau kaip dvi valandas vaikščio
ję bei atlikę įvairius veiksmus 
mėnulio paviršiuje, kaip milijo
nai žiūrovų pajuto televizijos 
vaizdus stebėdami, pergyveno ka
žin ką nepaprasta. Tuo metu 
saulės šviesa buvo itin ryški, 
tuotarpu pats paviršius atrodė 
visai bespalvis, su aštriais nely
giais “kauburiais” ar kalneliais.

Geroji žemė jiems atrodė ka
žin kaip per didelė, neatitinkanti 
tikrovės, be to, mėlynai - žalios 
spalvos.
Jokio garso, tik abiejų “tylos 

ardymas”
Iš tikrųjų, abu mėnulio “atra

dėjai” pasijuto esą tylos planeto
je, jie negirdėjo jokio garso ir vie 
nintelis garsas tebuvo jų pačių 
naudojamas, susikalbėti tarp sa
vęs, radijo aparatu ar — abiejų 
alsavimas.

Kadangi mėnulio trauka tesu
daro šeštadalį žemės traukos, 
tai abiem astronautam teko būti 
labai atsargiems. Jie negalėjo pa
liesti vienas kito.

Jei jie būtų metę akmenėlį, tai 
jis keliautų žymiai lėčiau, bet to
liau atsidurtų.

Jokio oro ar vėjo ,ar lietaus
Žemės trauka veikia mėnulį ir 

dėl tos traukos sąlyčio su mėnu
lio žymiai mažesne trauka menu 
lyje nėra atmosferos, nors ji gale 
jo būti ankstyvesniais laikais.

Be to, mėnulis neturi oro. Tai 
iš tikrųjų , keistas pasaulis, ku
riame negali atsirasti bei išsilai
kyti jokia gyvybė.

Norėdami nors kelias valan
das mėnulyje “pagyventi”. as
tronautai turėjo su savim turėt, 
kaip užvakar buvo matyti, atsi
gabeno deguonies atsargas, van
denį, maistą ir specialią aprangą 
bei apavą, kurie juos apsaugo-

12 sekundžių, 1:09 rytų (12:09 
Chicagos) laiku jie grįžo atgal 
į savo laikinąją 22 valandų “bus 
tinę” — “Arą”. Jo viršutinioji 
dalis, įjungus variklį, vakar abu 
■astronautus laimingai iškėlė į 
viršų, erdvėje susijungti su pa
grindiniu erdvėlaiviu, kurį nuo 
sekmadienio 1,47 vai. (12,47) 
vairavo, vykdydamas skridimus 
aplink mėnulį, trečiasis astro
nautas Michael Collins.

Michael Collins, daugiau paros 
vienas keliavęs mėnulio orbitoje, 
dabar jau drauge su Armstrongu, 
Aldrin u sėkmingai skrenda žemės 
kryptimi r

Svarbus veiksmas: po žygių mėnu
lyje įjungiamai var'kb’s ir viršuti
ne “Aro” pakopa kilo į viršų, apa
tinė lieka paviršiuje

temperatūros svyravimų (saulė
je ji gali siekti 250 1. F. karščio, 
gi šešėlyje 100 1. F. žemiau nu
lio), be to, teko saugotis ir saulės 
spindulių — radiacijos.

Kinai nieko nepaskelbė 
gyventojams

Jugoslavų žiniomis iš Kini
jos, kinai savo gyventojams nė 
žodžiu nepranešė apie žmogaus 
nutūpimą mėnulio paviršiuje.

Tuo tarpu milijonai japonų 
5 vai. ryto sekė televizijos vaiz
dus. Apskaičiuojama, kad dau
giau kaip 21 mil. Italijos gy
ventojų sėdėjo ties TV apara
tais ir sekė istorines akimir
kas.

■• Mexico City, Meksikos sos
tinė šiuo metu turi 8,7 mil. gy
ventojų.

KALENDORIUS

Liepos 22 d.; šv. Teofilis ,šv. 
Marija Magd., Jovartas, Auksė.

Liepos 23 d.: šv. Apolinaras, 
šv. Felicija, Tarvilas, Gelminė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. sieks 80 ir dau
giau 1. F., ryt — kiek šilčiau. 

Saulė teka 5:35, leidžias 8:18.

Amerikiečių Išmoningumo, 
technologijos ir ryžto triumfas

Šimtai milijonų žemės gyven
tojų, stebėdami nepaprastus, 
dar prieš metus vargiai įsivaiz
duojamus vaizdus, žmogaus žy
gį į mėnulį, buvo įsitikinę, — 
jie buvo amerikiečių išmonin
gumo, drąsos, ryžto ir ypatin
gai technologijos triumfo liu
dininkais.

Viena svarbiausių akimirkų 
buvo, kai JAV prezidentas R. 
M. Nixonas telefonu pasveiki
no, visos žmonijos vardu, du 
astronautus mėnulyje.

Abu herojai prieš kelias mi
nutes mėnulio paviršiuje buvo 
įtvirtinę atitinkamai ištiestą 
JAV vėliavą, dar prieš tai mė
nulio paviršiuje jie paliko meta
linę plokštę su užrašu: “Čia že
mės planetos žmonės pirmą kar 
tą žengė mėnulio paviršiuje, lie
pos m., 1969, AD.” Plokštėje 
yra visų trijų šio žygio astro
nautų ir prezidento R. Nixono 
parašai. Be to, jie paliko ir žu- 
vusiems astronautams — jų at
minimui skirtus medalius.

Žmonės naujame pasaulyje

Televizijos žiūrovai visame 
pasaulyje daugiau kaip dvi va
landas matė du žmones, kurie 
teikė “baltų šmėklų” įspūdį. Jie 
mėnulio paviršiuje vaikščiodami 
įvykdė visą eilę tyrimų ir su
rinko mėnulio paviršiaus “uo
lų, akmenų” pavyzdžius.

Sekmadienio - pirmadienio va 
landomis (Amerikos laiku) prieš 
vakar jiems pakilus kelionei at
gal į žemę, abu astronautai pa
liko mėnulio paviršiuje netoli 
1 mil. dol. vertės televizijos, fo
to aparatus, įvairius įrankius, 
rūbus, apavą.

Tik televizijos aparatas, per
davęs abiejų vyrų pirmuosius 
žingsnius bei veiksmus mėnulio 
•paviršiuje, kaštavo 250,000.. gi 
Hasselblad foto aparato išlai
dos — 11,176 dol.
Tikslumas, šaltakraujiškumas 

stebino žmones
HOUSTON. — 1969 m. liepos 

20 diena, sekmadienis — istori
nė diena. Tą dieną pasaulis su 
nepaprasta įtampa laukė aki
mirkų, kada “Aras” turėjo pa
liesti mėnulio paviršių. Ar jiem 
pavyks, ar nebus kokio sutrik 
kimo, gal suges kuri nors dalis? 
Tokie klausimai kamavo milijo
nus žmonių.

Tačiau viskas vyko sklan
džiai, nuostabiai tiksliai. “A- 
ras” palietė mėnulio paviršių 
4:17 (3:17) vai. ir 35 sek. Tuo 
•metu centras Houstone išgirdo 
Armstrongo žodžius: “Houston. 
Čia Ramybės bazė. Aras nusilei
do”. Žmogus buvo 238,548 my
lias nuo žemės rutulio...

Dar prieš tai, 1,47 (12,47) 
vai. “Aro’’ prietaisas atsisky
rė nuo pagrindinio, “Columbia” 
erdvėlaivio ir vėliau pradėjo lem 
tingą skrydį mėnulio paviršiaus 
link. Pasaulis vėl stebėjosi žy
gio tikslumu, jis kreipė dėmėsi 
ir į visų trijų astronautų šaltą 
kraują bei laikyseną. Ji buvo 
itin svarbi prieš nusileidžiant 
i mėnulio paviršių, per pasku
tines 12 minučių.

Kaina 10 e. Nr. 170

Trys astronautai, sėkmingai vykdą “Apollo 11” žygį, liepos 20 d. dviem 
iš jų nusileidus mėnulio paviršiuje. Iš kairės pirmasis žmogus mėnuly
je, N. Armstrong, M. Collins ir E. Aldrin, Jr., antrasis, per 20 valandų 
buvęs mėnulio paviršiuje

Atgarsiai pasauly
Liepos 20 dienos istorinis į- 

vykis buvo sukaustęs viso pa
saulio dėmesį. Kai kur gatvės 
buvo ištuštėjusios, kai kur, kaip 
P. Amerikoje, žmonės šoko gat
vėse. Visur galima buvo įžiūrėti 
gyventojų pritarimą, susižavėji
mą žygiu, Amerikos vardo stai
gų pakilimą. Tiesa, kai kuriuose 
Europos kraštuose (Belgija, O- 
landija, Italija) gyventojų dalis 
žygį vertino ir kiek abejingai. 
Buvo keliamas klausimas: “Ar 
astronautai nepadarys žmonijai 
žalos, atsivežę “ligų, bakteri
jų?”

Astronautai, ne karo įvykiai 
svarbūs • ••

Art. Rytuose arabų radijo 
siųstuvai pertraukė žinias apie 
karo veiksmus ties Suezo kana
lu ir sveikino abu astronautus 
— jie “darę istoriją”.

Tuščios sostinių gatvės
Gyventojams sėdėjus ties TV 

aparatais, kai kurių didelių mie 
stų gatvės buvo apytuštės, pvz. 
Mexico City, Oslo, Belgrade, Ro 
moję ir kitur.

Jugoslavijos televizija perė
mė TV vaizdus iš JAV ir trijose 
Belgrado gatvėse buvo įrengti 
didžiuliai ekranai vaizdams ro- 
/dyti.

Tūkstančiai kraterių, uolų, 
dykumų vaizdai

Astronautai, artėdami į mė
nulį ir jo paviršiuje atsidūrę, 
pamatė naują pasaulį. Jis buvo 
svetimas žmogaus gyventojui.

Jie matė kraterius 5 ligi 50 
pėdų skersmens, tūkstančius 
vienos - dviejų pėdų kraterių.

Bespalvis mėnulis padarė į- 
spūdį žemės gyventojams, nes 
Armstrong savo pirmuosius į- 
spūdžius nusakė žodžiais: “Čia 
savotiškas grožis. Tai primena 
dykumų vietas JAV-se. Visa čia 
— skirtinga, bet — gražu”.

“Arui’’ nusileidus, vėliau pa
aiškėjo, kad jis nusileido “Ra
mybės jūroje”, keturias mylias 
į vakarus nuo anksčiau numa
tytos nusileidimo vietos. Kita 
įdomi žinia: nusileidus, degalo 
buvo likę tik 20 sekundžių. Tad. 
jei tai būtų įvykę anksčiau, 
prieš nusileidžiant astronautam, 
būtų tekę atsisakyti nuo nutū- j

Astronauto E. Aldrin, vaikščiojusio mėnulio paviršiuje, trys. pasididžia
vimo kapini valkai: iš kairės — Janice, Andrew ir Michael

Jau nebėra mėnulio romantikos
Vienas Jugoslavijos jaunuolis 

-įkalbėjo: “Jie mums pavogė mė
nulio romantiką. Mėnulis jau 
nebebus senas, romantiškas mė 
nulis”.

Chilės gyventojai šoko...
Santiago, Chilės sostinėje, pa 

tyrus apie astronautų nutūpi
mą mėnulyje, gyventojai šoko 
gatvėse. Kai kurių Santiago res 
toranų lankytojai išbėgo į gat
vę, šaukdami “žiūrėkime į mė
nulį”, nors buvo dienos metas 
ir mėnulio nesimatė.

Beirute, Libane, karo pra
nešėjas radijo siųstuve pertrau
kė žinias, paskelbdamas: “Po
nios ir ponai, žmogus jau gali 
pasiekti mėnulį.”

pimo ir grįžti atgal į mėnulio 
orbitos skrydį.

Astronautai, mėnulyje būda
mi, pagal planą turėjo ilsėtis 
ir miegoti. Tad jie vykdė, .bet, 
iš tikrųjų, nemiegodami, o... 
snausdami. Nauja aplinka, žy
gio pergyvenimai, reikalas “mie 
goti” pasilenkus siauroje “Aro” 
erdvėje — buvo poilsio kliūtys.

Vėl šuolis, šį kartą — Į viršų
Pasaulis vakar vėl nerimavo 

— ar jiems pavyks iškilti ir su
sitikti su pagrindiniu erdvėlai
viu ? Nerimas buvo supranta
mas, nors, iš tikrųjų, nusileidi
mo akimirkos buvo pavojinges
nės bei lemtingos viso žygio sėk
mei. '

Pasaulis vakar sekė ir “Aro” 
viršutinės dalies su abiem ast
ronautais “manevravimą’’ erd
vėje ir po 5 vai. popiet rytų 
(po 4 vai. Chicagos) laiku įvy
kusį “susitikimą”. Viskas vyko 
tiksliai ir sėkmingai. Vėlai va
kare astronautai atsikratė “A- 
ro” dalimi, su kuria jie buvo 
mėnulyje nusileidę ir kuri juos 
iškėlė į erdvę. Ja “atsikračius”, 
dabar ji skrenda mėnulio or
bitoje.

Žuvo dr. Kingo brolis
ATLANTA. — Pernai nužu

dyto dr. M. L. Kingo brolis, 
vakar rastas negyvas savo na
muose, Atlantoje, maudymosi 
baseine.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS 1 SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield BlvcL, Chicago, DL 60636

TEISINGA PATARIMĄ 
{GYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

DUJOS, PUPOS, TABLETĖS 
IR 70 METŲ

Klausimas. Esu jau per 70 me
tų. Jau seniai turiu palinkimą i 
vidurių užkietėjimą. Gyvenau ir 
maitinausi visą laiką, rodos, nor
maliai. Paskutinius kelerius me
tus, suvalgęs juodos ruginės duo
nos, o gal ir pupų su žirniais ar 
panašiai, jaučiu viduriuose atsi
randant dujų ir kartais net bur
bėjimą. Pasakiau savo gydytojui, 
išrašė vaisto (jo vardo nežinau, 
tik baltos tabletės su trimis juo- 
doinis raidėmis AHR) ir pasakė 
imti tris kartus per dieną po dvi 
tabletes valgant, bet pradėti ir 
mažinti. Nuo tų tablečių geriau, 
arba ir visai gerai, o kai jų nei- 
iiau, vėl ima rastis dujų. Ir kai 
imu tų tablečių, viduriai užkie
tėja. Pone Daktare, labai norė
čiau Jūsų patarimo. Ačiū.

Atsakymas. Netvarkingai gy
venai -valgei, kad turėjai anks
čiau kietus vidurius, nors Tams
tai “rodės” kad gerai darei. 
Prie 70 metų slenksčio neatsa- 
kantis skysčių sū vaisiais- daržo
vėmis vartojimas dar labiau var
ginantis pasidarė. Čia virškinimo 
syvus, veikia. Maistas žarnose ne- 
mąlamas kaip girnomis, bet che
miškai tirpinamas- tą darbą atlie
ka viso žarnyno liaukų sekretas - 
syvai (enzimai, pepsinas, tulžis, 
pankreatinas...) Gerai gydytojas 
padarė, prirašydamas minėtų 
tamstai tablečių. Tai firmos A-H. 
Robins (iš čia raidės AHR) pa
gamintas tabletėje mišinys virš
kinamųjų syvų paimtų iš gyvu
lių. Tos tabletės vadinasi Ento- 
zyme. Kiekvienoje jų yra 250 mg. 
pepsinio (skrandžio liaukų sek- 
retd- jis Virškina baltymus, mė
sas, pieniškus dalykus...), 300 
mg. pankretino (kasos- pankreas 
sekreto - jis virškina mišrų mais
tu) fr 150 mg. tulžies druskų 
(jos virškina riebalus).

lai, tabakas, visi prieskoniai, iš
skyrus druską...), ne karštą, ne 
šaltą ir, svarbiausia, visada gra
žioj aplinkoj (švarus stalas, gė
lė ant stalo, puiki staltiesė, besi
šypsanti žmona...). Tas sužadi
na net 70-mečiui virškinimo sy
vų gamybą -lengviau duosis 
maistas virškinimui.

Nieko nepadės, jei pussausiąi 
valgysi. Tarpe kąsnių gerk daug 
skysčių -tik ne su kąsniu burnoję. 
Nevalgydamas tarp valgių -gerk 
daug vaisių sunkos, pieniškų dar
žovių, vaisių sriubų ir viščiuko 
buljono. Dar rūgusio pieno ir pa
sukų nepamiršk. Daug citrini
nių vaisių sunkų gerk, nesaldin
tų. Geriausia štame krašte gėri
mas yra nesaldinta, be preservą- 
tyVų greifrukto sūnka. Visi lietu
viai turime į jos vartojimą įpras
ti taip, kaip dabar daugelis mū
siškių yra įpratę degtinėm

Maistas turi būti ne iš “Virė
jos” bei kitų knygų paruoštas, o 
sveikai pagamintas Tamstos lie
tuvės Žmonos. Jis turi būti virtas1 
ar tušintas. Vartok šviežią mėsą, 
neriebią varškę, paukštieną, žu
vį, baltą sūrį... Raudonės mėsos 
fr kaulų sriubos (buljono) ne
liek - tik mėsą suvalgyk. Viėū 
viščiuko buljoną valgyk. Nė vie
no daikto nepirk cukrainėse -ten 
jSilna pigiausio dalyko - Saldumų. 
Dar tvarkykis su riėbalų pergau- 
sia rtrityba: gaūsi pagreitintą skle
rozę -tada jokie patarimai nepa
dės.

Suaugusiems sveiku maistu ir gaivinančia vaisių sunka stiprinantis Al- 
vudc išvykoje miškan, jaunieji pasirenka kultūringas pramogas, šito
kiam suaugusių ir vaikų užėmimui reikia visokeriopo pasiaukoji- 

Nuotr. inž. Juozo Slabokomo.

ją, sako: “Jaučiu, kad mano krau
jospūdis vėl pakilo”. Dažniau
siai tai esti tiesa.

Pilnas sveikatos patikrinimas 
labai išvargina gydytoją, už 
tai jis yra išlaidingas Čia ra- 
šąs, pvz., negali daugiau dviejų 
naujų, sunkių ligonių pilnam ap
žiūrėjimui pasiskirti vienam va
karui. Ypač emocinių sunkeny
bių turį ligoniai gydytojo jėgas 
labai išsemia. Žinoma, norint 
tokius ligonius atsakančiai gy
dyt taip išvargstama. Už tai pil
nam sveikatos patikrinimui kiek
vienas žmogus turi atsakančiai 
pasirengti: gydytojui pateiksi sa
vus nusiskundimus aiškiai ir apie 
savo praeitų laikų sveikatos sto
vį tinkamai gydytojui išdėstyti.

Tirpstančių rankų masažistė 
neatgaivina

Klausimas. Kartais žmogus pa
bunda su užtirpusiais vienos ar 
kitos rankos pirštais, o nutirpi
mas toks, kad' beveik nejaučia 
pirštų. Judinant ir krutinant pirš
tai atsigauna, bet pasitaiko, kad

.„. .v. i • , • & ilgiau palieka užtirpę. Vienam
Visapusiškai šiandien kiekvie-. žmogui tokius užtirpusius pirš- 

nas lietuvis turirrie pradėt sava tus speejajį masažistė atgaivino,

jas normaliai ir palengva užtir- 
pimas praėjo. Negalima masa
žuoti aštraus uždegimo, kraujo 
gyslų užsikimšimo, ar galūnės iš
narinimo atvejais. Vyk pasitikrin
ti sveikatos pąs gydytoją. Tai ga
lūnių aptirpimas būtų dėl arte- 
rio sklerozės, imki ją gydytis jau 
čia aprašytu būdu: dieta, cinko 
sulfato kapsulės, alertonic skys
tis, jodo tabletės, prieš kraujo 
krešėjimą gyslose vaistas Hep- 
Nine B ir japoniškas vaistas An- 
ginin- tabletės. Jei nervų sutri
kimas iššauktų galūnių aptirpi- 
mus ar kitą ligą, gydytojas su 
seks. Blogai besimaitinantiems - 
vitaminų stokojantiems bei kepe
nimis sergantiems - gali tirpti 
rankos. Čia jau gydytojo reikalas.

Čia paduosime pavyzdį vienos 
ligos pavyzdį, kuri sukelia rankų 
aptirpimą. Taip vadinamoj Ray- 
naud’s didease (pavadinimas pa
gal prancūzu gydytoją Maurice- 
Raynaud, 1834 -1881). Atsiranda 
protarpiais šaltis, aptirpusios ga
lūnės išėjus į šaltį. Galūnės pa
bąla ir pamėlynuoja. Nesant to
kiai atakai - jokio kraujo tekėji-

mo gyslose sutrikimo nepastebi
ma. Dažniausia ta liga atsiran
da viduramžio sulaukusioms mo
teriškėms. Reiškiasi abiejose ran
kose - simetriškai ta liga veikia. 
Užeina laiks nuo laiko atakos, - 
tada atšąla, aptirpsta rankos. Jų 
spalva kinta iš baltos į pamėly- 
navimą ir iki paraudimo. Jei nesi- 
gydysi gali gautis abipusė gan
grena. Rūkymas tokiems ligo
niams tikras peilis.

Atsakymai. į kitus du Tamstos 
klausimus - sekantį kartą.
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k KTU

R. ANNA BALIUNAS
IRAUSŲ, NOSIES 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 Uest flSrd Street
Vai.: k&sdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4088
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima llgonlua pagal susitarimų.
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-člos ir California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti
. Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tei. VVAlbrook 5-3048

TeL ofiso HE 4-6849. rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

5 • Redakcija sbaipsnius tai-
S so savo nuožiūra. Nesunau- 
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
5 rus. Redakcija už skelbimų 
S turinj neatsako. Skelbimų 
; kainos prisiunčiamos gavus 
s prašymus.

Metams % metų 3 mčn. 1 mčn. !E
$17.00 9.00 5.00 2.00 E
$15.00 8.00 4.50 1.75
$18.00 9.50 > 5.50 2.2S MSB£

• Redakcija dirba kasdien ~ 
8:30 — 4:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12.00 -

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — ’L5:O0, šeštadie
niais — 8:30 —12:00. .

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiifiiiflmiuiimiiiiiiiiiL

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBĖ — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija Ir moterų ligos 
Glnekologtafi Chirurgija

6132 S. Kedzie Ave„ VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA 

2656 VVest 63 r d Street
Pirmad., antrad., ketvlrt lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. ir nuo B lki 8 V.V.
šeštad. nuo 1 iki 4 vaJ.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
S424 W. «3,d St. GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
"oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 1 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJASIR CHIRURGAS 

SPEC. -VIDAUS IJ.GOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 625-7867 

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 

enktad, 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir
8 v. r. lkl S v popiet.

sveikata rūpintis. Iš lyto išgerk 
dvi stiklines vaisių sunkos, nesal
dintos. Pietums taip pat dvi sti
klines, kaip vaistus, kokios sriu
bos sunaudok. Vakare, eidamas 
gulti, išgerk porą stiklinių svei
ko skysčio- tai gali būti vaisių 
sunka ar pasukos, ar rūgusis pie
nas.

Minėtai susitvarkęs, pats pama
tysi, kad nereikia nė minėtų tab
lečių vartoti: viduriai gerai dirbs. 
O jei, turėdamas sveikas kojas, 
bevelysi su rementais vaikščioti, 
prisieis visą likusį gyvenimą su 
tablečių pagalba dujas ir kitus 
‘negerumus šalinti. Dar paskuti
nis žodelis: esi pensininkas ir kiekTik visas vargas, kad gydyto- . , ...

jas darba pradėjo ne nuo to galo centas bran«us: Pradek
- per skubumą visi mes taip ei 
giamės. Štai, kas reikia Tamstai 
atlikti: 1. Su gydytoju pasitaręs 
persiŠviesk X - Ray (Rentgeno 
Spinduliais) visą virškinimo ka
nalą (Complete GI Series). To
kiam amžiuje atsiradęs vidurių 
veiklos pakitimas esti dėl keletos 
priežasčių. Šitas priežastis reikia 
susekti - reikia ir 70 metų žmo
gų gydyti šių dienų medicinos 
mokslo pajėgumu. Medicinos pa
žanga daroma ne vien jauniems 
tarnaut, o visiems žmonėms. Jei 
bus susekta tulžies kanalo susiau
rėjimas - obstrukcija, visai nega
rsi tų tablečių toliau vartoti. 
Tąi pavyzdys. Yra ir daugiau da
lykų, kodėl Tamstai reikia minė
tą tyrimą padaryti.

2. Pradėk kramtyti maistą kaip 
Dievas prisakė: suvilgyk savo
mis seilėmis (be skysčių pagalbos 
kiekvie'ną kąsnį. Tik kai su sei
lėmis suvilgysi kiekvieną kąsnį į 
skystos košės pavidalą, tik tada 
tą kąsnį nuryk. Būtinai taip da
ryk, nors Tamstos žmona imtų 
Tamstą net akmenimis bei žvy
ru maitinti. Čia pats atliksi svar
biausią pagalbą virškinimui: su- 
vilgysi seilių syvais (ptalinas - 
jis virškina miltinius - yra seilė
se). Taip elgiantis net ir 80 metų 
sulaukusieji neturi dujų vidu
riuose perdaug, kad ir pupų pri
valgę. Taigi, nepavesk savo dar
bo tabletei. Nekaltink vien 70 
metų amžių, o tvarkykis pats su 
savimi kaip reikiant. Valgyk daž
nai, po mažai, sukramtydamas ir 
į kitų raginimus paskubėti val
gant nekreipk dėmesio. Su tokiais 
visai nesėsk prie stalo.

Žinoma, turi valgyti tinkamą 
maistą: be aštrumų (kava, svaiga-

pildyti visu 100 proc. čia paduo
tus patarimus (juės turėjo Tams
tai pateikti Tamstos gydytojas) 
ir, jei susitvarkysi taip, kad jokių 
nusiskundimų neturėsi, dar pa
lauk su peršvietimu vidurių. Ta
da nereikės, nei brangių table
čių vartoti -jų vietoje sveiko 
maisto pajėgsi fsigyti. Valgyk ma
žiausiai šešis kartus paroje, po 
truputį. Gali prisieiti Valgyti kas 
dvi vėlandoš, jei organizmas bū 
tų labai jautrus. Žeidžiu, riiritai 
žiūrėk į savo sveikatos reikalus 
ir atsakančiai juos tvarkyk. Sėk 
mės. Vėl parašyk.
KRAUJOSPŪDIS NUSTATO-
TOMAS JO PAMATAVIMU

Klausimas. Gerbiamas Dakta
re, dabar daug kalbama ir rašo
ma apie aukštą kraujo spaudi
mą, kad, toks pavojingas, kad rei
kia gydytiš. Ar galima pačiam 
riusimanyti, kad jau turi pakilusį 
kraujo spaudimą? Kada susirū
pinti ir imti gydytis (kreiptis pas 
gydytoją)?

Atsakymas. Niekada nesirū
pink, o be rūpesčio kas 365 die
nos pas gydytoją pilnam sveika
tos patikrinimui. Kūną savo lai-j 
kyk vertesnį už automobilį -jį 
tikrink kas metai. Neapleisk sa
vo gyvojo automobilio. Žinoma, 
gydytojas tais atvejais ne tik 
kraujospūdį pamatuos, bet visa
pusiškai sveikatą patikrins.

Turį pakeltą kraujospūdį žmo
nės jaučia galvos skausmus, gal
vos sukimąsi, ypač pasilenkus. 
Bet tokie dalykai ir dėl kitų prie
žasčių gali būti. Tik kai turėtas 
pakeltas kraujospūdis numuša
mas, po kiek laiko jis vėl pakyla, 
tada žmogus, atėjęs pas gydyto-

,O vienas gydytojas yra pasakęs, 
kad rankų ir kojų masažavimas 
gali būti ir pavojingas: gali iš 
vienos vietos išjudinti kokį su
krešėjusį kraujo trupiniuką, o tas 
gali nuplaukti į širdį ir užkimšti, 
kokią širdies arteriją.

Brangus Daktare, prašom pa
sakyti, kas yra tas rankų ar kojų 
galų nutirpimas ir kaip jo išveng
ti? Ar iš tikro pavojingas masa
žavimas? Ačiū Jums.

Atsakymas. Ir pavojingas ir ne, 
žiūrint kaip ir kada masažuoja
ma. Tas pats veiksmas vienu at
veju gali būti naūdingas, kitu - 
žalingas. Duokim, riekti peiliu 
duoną ir artimui sprandą yra 
skirtingas pasėkas atnešąs tas 
pats veiksmas. Taip ir su maSa- 
žavimu. Teisingi yra abu: fr gy
dytojas, ir masažistė. Ji paprasto 
nutirpimo atvejuje - užsispaudus 
indams ir nervui ilgiau galūnę 
nepatogioj padėtyje laikant “at 
gaivino”. Pradėjo cirkuliuoti krau

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 VVest 63rd Street

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

Tel. GR 6-3134 #yb« GR 6-3353 
Savialnk'as .luozijįs (Joe) Juraltis

’ 13NK

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie-

nata 8-—V v •eAtadlenlais 10—i p p 
Ligoniai priimami pagal susitarimų

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTI

32IS W. 63rd Street 
Tel. WA 54787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Chicago Savings
and Lota Assooiatioa

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club

Insured Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

yofir organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with our spec’l
money order checks.

INSURED

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxee

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U R S •. Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. tr 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 

(Lietuvis 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., 
trečiad. uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4156

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, DI. 
Dtathermy — Ultrasonnd —

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet Šeštad. 2—4

11 vai. popiet.
Tel. FR 6-3085 arba FR 6-6885

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69tb Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc
Priima ligonius tiktai susitarus > 

 (By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSlftS IR PROSTAT 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, DI

_ . ■ ytttKabineto tel. 687-2020 
Namq teL 889-1071 

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. Ji SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 88rd Street

Ofiso teUREUance 5-4410 
Rez. GRovCllilll 6-0017

ValandJos: plrtaJai® ket. nuo 12 vė 
lkl 2 vai. p.p,. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak, 
antr, lr penkt' ftao 12 lkl 2 vai. p.i 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija '
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas _ 025-8296
Valandoe: 2—•$ v., penktad. 10—-12
v. r„ 2-8 v. vak; šeštad. 1-4. v. .va- 
karo. Sekmad: rfir' trečiad. uždaryta 

Rezid- U‘l. WA 5-3099

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

IR VAIKO LIGŲ

MEDICAL BUTLDINO 
7156 South VVestern Avenue

Pirmad., antrad., ketvlrt tr penkt 
nno 11 vai. lki 1 vai. p. p. lr nno 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 230-2616

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

f Ofiso ir 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 ir penkt. 1—4 vai. 

Prllmlnlja tik susitarus.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA A MOTERĄ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St
Tel. PRospect 8-1222

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

0f. TeL HE 4-2128, Namu GI 8-6193

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Prliminčja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Tel PROosjiect 6-6400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albauy Avenue

Vai.: pirm., antrd.. ketv. C—8 vai 
valk., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet

lr kitu laika pagal susitarimą.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr SeštąĄ.į pagal susitarimą 

Ofiso tol. 767-2141 Namų 636-4859

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld RoadŠIOTOlŽ ..............
Yab: pirmad., aųtrad., penktad. l-'4 
ir 6-8 v. v„ ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. boplet.



Istorinis žygis —

MĖNULIO EPOCHOS 

PRADŽIA
Kai kadaise apie kelionę į 

mėnulį skaitydavome Jule Vęr- 
ųe’o parašytus nuotykius, tai 
atrodė tik lakios fantazijos 
kūrinys. Šiandien tas fantas
tais kūrinys jau tapo tikrove, 
nes esame didžiulio istorinio 
Įvykio liudininkai, kurie astro
nautus, bent žiūrėdami televi
zijoje, išleidome ir juos sekė
me mėnulio paviršiuje. Kelio
nė į mėnulį ir iš jo atgal yra 
toks didelis įvykis, kurio reikš
mė tuo tartpu dar sunkiai su
vokiama. Bet jis yra žmonijos 
laimėjimas erdvių platybėse 
įr- žmogaus sugebėjimų kon
kretus įrodymas.

Buvo nepaprastas įvykis, 
kai priėš 456 metus Kolumbas 
iš Ispanijos pasiekė Ameri
kos krantus (1492.X.12) ir 
atrado nežinomą kontinentą. 
Amerikos atradimas buvo di
dėlio ryžto išdava, nors Ko
lumbas iki mirties dar nežino
jo, kad jis buvo atradęs naują 
pasaulį. Taigi buvo tam tikras 
atsitiktinis laimėjimas, kurio 
anuometinis žmogus nesitikėjo. 
Skirtingas yra mėnulio pasie
kimas. Oia sąmoningai ir ryž
tingai ruožtasi ilgus metus, su
telkta daugybė mokslinių jė- 
gų ir sudėta daug šio krašto 
kapitalo. Todėl žygis į mėnu
lį . yra džiugus mokslinis lai- 
Tnėjimas. Tai kartu parodo, 
kad žmogaus sugebėjimai jau 
išvystyti iki tokio laipsnio, jog 
jis gali siekti erdvių užkaria
vimo,; nepaisydamas, ar bus 
jo laimei ar pražūčiai.

Ypatingai šis žygis atkrei- 
žmonijos dėmesį, kad jis

Buvo laimėtas laisvojo pasau
lio sargyboje stovinčios vals
tybės — Amerikos — ir jos 
mcflnjlininkų. Tai. rodo, kad šis 
kraštas yra susirūpinęs moks
li lr savo žiniomis pasiekti 
erdves. Galima tikėti, kad ši 
frtokslo pažanga neš nauių vai
rių ne tik erdvei pažinti, bet 
ir žmonių gyvenimui tvarky
ti.

*
Su įtarimu sekėme dviejų 

didžiųjų valstybių — JAV ir 
Sbv. Sąjungos — kariniu pasi
ruošimų ir moksliniu tyrinėii- 
mų lenktynes. Technologinė 
pažanga įgalino abu kraštus 
pasigaminti galingiausiu gink
lų priešui sunaikinti ir savo 
kraštui ginti. Bet. šis lenkty
niavimas tik technologinėj pa
žangoj ir ginklų gamyboje nė
ra geras reiškinys. Jis yra pa
vojingas, kai tokius pat gink
lus turi atsakomybės pajauti
mą turį valstybės vadovai ir 
to atsakomybės pajautimo ne
turi, norį komunistinei i- 
dėjai palenkti visus žmones 
ir užvaldyti visą pasauli. Juo
ba susirūpinimą kėlia faktas, 
kad į šias lenktynes jau jun
giasi ir didelius žmonių ištek
lius turinti komunistinė Kini
ja.. Tai sudaro pavojų milijo
nams gyvybių ir visai Vakarų 
kultūrai.
i Lenktynės yra geras daly
kas, kai jomis siekiama gero 
žmonijai ar kultūriniams lai
mėjimams. Šiuo atveju bent 
kuriam laikui nukrypo visų 
akys į vieną mokslinį laimėji
mą —■ į erdvių užkariavimą 
moksline prasme. Juo plačiau 
pasiekiami neaprėpiami erdvės 
plotai, juo labiau turtėja žmo
gaus dvasia. Nors visų suge-

Spaudoj ir gyvenime

ILIUSTRUOTA PERIODINE MOŠŲ 
KULTŪROS ISTORIJA

“Lietuvių Dienų” žurnalas, 
rūpestingai A. Skiriaus leidžia
mas ir su pasišventjmu B. Braz
džionio redaguojama, yra lyg 
iliustruota periodinė mūsų kul
tūros istorija, ateičiai duosianti 
nepamainomos medžiagos. Bet 
šis žurnalas ir dabar yra kiekvie

bėjimų žmogus dar nėra išsė
męs, bet taip pat jis žino, kaip 
riboti yra žemės turtai, kaip 
ribotas ir jos gyventojas — 
žmogus. Visų erdvės nuotolių 
jis niekad nepajėgs nugalėti, 
nes tai skaičiuojama milijo
nais metų ir net milijonais 
šviesmečių. Tačiau pats ryž
tas praplečia mokslinius aki
račius.

šiuo metu dar nežinome, ku
riam tikslui bus panaudota mė 
nulio erdvė — žmonių gerovei 
ar jų sunaikinimui. Tačiau, 
nors po Amerikos atradimo 
daugelis nuotykininkų neatli
ko žmogiškos pareigos rastie
siems žmonėms Amerikoje, vis 
tik laimėjimas praplėtė pasau
lio ribas ir erdvę ieškantiems 
laisvės. Užtat ir čia reikia pir
miausia džiaugtis istoriniu žy
giu, o ne praktiškomis išdavo
mis.

*
Mėnulio pasiekimas yra ne 

tik mokslinis laimėjimas, bet 
ir laimėjimas JA Valstybių 
įtakos ir prestižo padidinimo. 
Visas pasaulis — draugų ar 
priešu — su didžiausiu susi
domėjimu sekė žygio eigą. Vis 
skambėjo amerikiečių krašto 
vardas ir jų pastangos nuga
lėti erdves. Šis laimėjimas svar 
bus ne tik Amerikos vyriau
sybei, bet ir visiem šiame kraš 
te gyvenantiems, nes nuo lai
mėjimų ir pranašumo moksli
nėje srityje priklauso dauge
liu atžvilgių ir laimėjimai po
litinei© bei kultūrinėje srity
se. Dėl tautinio charakterio, 
kuris susidaręs iš milijonu i- 
migrantų ar jų vaikų mišinio, 
stokos dažnai kenčia šio kraš
to prestižas pasaulyje, ypač 
tokiuose kraštuose, kurie turi 
gilesnes ir senesnes tradicijas. 
Šiuo atveju ir jie pamatys, 
kad Amerkia nėra tik tautų 
mišinys, neturįs nieko savo, 
bet ir galinga pajėga, galinti 
kurti kultūrines ir mokslines 
vertybes, daryti naujus išra
dimus ir atradimus.

Dar verta atkreipti dėmesį 
i šį istorinės reikšmės žygi, iš 
kurio reikia išskirti egoistini 
momentą. Net politinėse vir
šūnėse buvo kalbama, kad mė- 
nulyie reikėtų iškelti Jungti
niu Tautų vėliavą šalia ame- 
likiečių nors šiuo atžvilgiu 
teisingai nugalėjo nuomonė, 
kad rizikingas amerikiečių žy
gis pirmoj vietoj turėtų pa
gerbti Amerikos vėliavą, nes l 
Jungtinėse Tautos savo parei
gos žmoniškumui neatliko. Ten 
iškelti religiniai bei tautiniai 
ženklai ir erdvės užkariavimui 
gyvybes paaukojusių didvyrių 
medaliai. Tuo norima priminti, 
kad šiuo metu pasaulis yra su
jungtas daugybe ryšių, nes 
ten palikta, kas daugeliui tautu 
yra šventa. Gal mažesnėms 
tautoms toks platus mostas 
nėra suprantamas, bet tai ro
do, kad mokslo laimėjimai y- 
ra ne vieno krašto, bet visos 
žmonijos laimėjimai.

Jei su antrojo karo pabaiga 
prasidėjo atominis amžius, tai 
prieš keletą metų prasidėjęs 
erdvių tyrinėjimas atžymi erd
vių eros pradžią, kuri praside
da mėnulio era. Būtų gera, kad 
naujoji era prisidėtų ir prie 
žmogaus žemėje kultūrinio boi 
moralinio kilimo. Pr. Gr.

nam malonus paimti į rankas. 
Tiek čia atrandi pažįstamų vei
dų, tiek pirmaujančių autorių, 
tiek visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo pavaizdavimų.

Naujojo numerio viršelis pa
puoštas vysk. A. Deksnio statyta 
East St. Louis lietuvių bažnyčia.

Lietuvos Bažnyčios persekiojimas aštrėja
Komunistai mėgina sunaikinti bet kokiomis priemonėmis religiją

Kad paskutiniu laiku Lietu
voje paaštrėjo religijos, dvasiš- 
'kijos ir tikinčiųjų persekioji
mas, matyti iš komunistinės 
spaudos, kurioje vis rašoma a- 
pie žūtbūtinę kovą su religijos 
“prietarais”. Tai labai jaučia 
Lietuvos tikinteji ir, progai pa
sitaikius, išlieja savo skausmą 
sutiktiems Lietuvos lankyto
jams. Iš šiais metais apsilan
kiusių Lietuvoje, kad ir frag
mentinių, papasakojimų, galima 
susidaryti pilnesnis vaizdas, 
kas vyksta Lietuvoje.

Bažnyčios — valstybės 
nuosavybe

Šių metų vasario 6 d. “Vals
tiečių Laikraštis” Vilniuje pa
skelbė neva atsakymą į skai
tytojų paklausimus: “kam pri
klauso maldos namai ir daiktai 
skirti ku’to reikalams” ir “ar 
gali dvasininkai vienašališkai 
tvarkyti religinės bendruome
nės inventorių ir lėšas”. Tuomi 
neva atsakymu į paklausimus 
valdžia išdėstė nuostatus, ku
riais vadovaujasi valdžios pa
reigūnai, kišdamiesi j religinį 
gyvenimą. Pabrėžiama, kad baž- 
nvčios ir jų inventorius yra val
džios nuosavybė, taigi nepriklau 
so religinei bendruomenei (pa
rapijai), o tiik valstybei. Reli
ginė bendruomenė, susidedanti 
iš 20 asmenų, paprašo valsty
bės organų perleisti bažnyčios 
pastatą ir jos inventorių kulto 
reikalams. Valstybės organai, 
reikalą ištyrę, perduoda maldos 
namus ir kitą kulto reikalams 
būtiną turtą ne vyskupijai, ne 
parapijai, ne dvasininkams, o 
tik tai dvidešimčiai prašytojų.

Duodamas ilgas naujojo vysku
po aprašymas. Pirmiausia vysk. 
Deksnys vyksta Romon, apie ku
rią sako: “Greičiausia, ten bus ir 
mano nuolatinis adresas, nors a- 
pie tai nieko tikslaus dabar dar 
negaliu pasakyti. Teks daug ke
liauti. Jau net dabar gaunu laiš
kų iš Europos su klausimais, ka
da galėčiau aplankyti tą ar kitą 
ten esančią lietuvių koloniją. Ži
nau, kad manęs laukia daug pla
tesni darbo barai ir sunkesnis gy
venimas, bet jaučiuosi laimingas, 
kad galėsiu patarnauti savo tau
tiečiams jų dvasiniuose bei kituo
se reikaluose”.

Šiame “L. D. ” numeryje pla
čiau aprašoma Vokietijos lietu
vių bendruomenės veikla, infor
muojama apie tarptautinį vals
tiečių s-gos kongresą, duodamas
J. Tininio beletristikos puslapis,
O. J. Noremo poezijos lietuviško
mis temomis (J. Tyruolio verti
mas), aprašomas Gr. Tulauskai- 
tės poezijos knygose pristatymas 
Los Angeles mieste.

J. Daugi.

28
Atvažiuoja gidas. Sėdžiu šalia ir mosikuoju gin

damasi nuo musių. Užpakaly sėdi apskuręs vyrukas.
Paduoda man arklio uodegą, kurią su dėkingumu pa
imu. Vis šiek tiek geriau.

Lalibela garsi savo monolitinėm, t-y. iš vienos 
uolos iškaltom bažnyčiom, kurių yra net 11. Miestelio 
kūrėjas buvo karalius Lalibela, gyvenęs 12 amž. ir etio- 
piečių laikomas šventuoju. Jis svajojo čia įsteigti an
trąją Jeruzalę ir net upelį pavadino Jordanu. Bet at
rodo, kad jo svajonė tik svajone ir liko.

Netoli tevažiuojam, nes visas miestelis mažas ir 
bažnyčios čia pat. Aš nebuvau pasiruošus tam, ką da
bar pamačiau. Bažnyčias prieiti, reikia leistis į stačią 
pakalnę, kurios raudona žemė slysta iš po kojų, ir jau
čiuosi šliaužianti žemyn. Mane griebia kelios poros ran
kų ir sulaiko. Mat, prie mūsų prisijungė būrelis paly
dovų: turbanuotom galvom, nešvariais, apdriskusiais 
rūbais, basom kojom, linksmom juodom akim ir bal
tais dantimis..

O saulė degina lyg iš keršto. Lendam pro uolo
je iškaltą urvą. Čia vėsu ir drėgna. Griovyje dvokia
nešvarus vanduo. Per jį permesti du nutrinti pagaliai, bažnyčiose yra net plokščios skulptūros, vaizduojančios 
Tai — tiltas. , | šventuosius. Vienoje jų palaidotas pats karalius Lali-

į mane tiesiasi juodos rankos, už kurių dėkingai j belą. Prieš tapdamas karalium, jis buvo kunigas ir,

Jie, perimdami bažnyčios pa
statą ir inventorių, pasirašo su 
vykdomuoju rajono ar miesto 
komitetu sutartį. Skelbiama, 
kad valdžia duodanti naudotis 
perleidžiamu turtu nemokamai. 
O faktirai tas dvidešimtukas 
įsipareigoja saugoti perduotą 
tuitą, apmokėti mokesčius, su
gadinus ar, praradus rimtą at- 
Ivginti valstybei padarytus nuo
stolius o maldos namus ir Ki
tą turtą naudoti tik religiniams 
ooreikiams patenkinti.

Bet koks turtas, įsigytas re
liginės bendruomenės organų, 
yra valstybės, o ne bažnyčios 
nuosavybė Religinė bendru ome 
nė yra bažnyčios turto tik nuo
mininkė, bet ne savininkė. Baž
nyčios inventorius turi būti Įra
šytas Į sąrašą, kuris papildo
mas naujai pirktais, paauko
tais ar iš kitų bažnyčių gautais 
religinio kulto daiktais. Visa tai 
automatiška’ tampa valstybės 
nuosavybe. Valdžios organai tu
ri periodiškai tikrinti ir apžiū
rėti bažnyčios inventorių.

Neva meno turtų apsauga
Kai kurie kulto pastatai (baž

nyčios) tari istorinę ir meninę 
vertę. Jie yrą ypatingoje val
stybės priežiūroje. Jais besinau
doją tikintieji turi laikytis val
džios nustatytų meno kūrinių 
apsaugos taisyklių.

Religinė bendruomenė (dvide
šimtukas) įvairiems reikalams 
tvarkyti, kulto inventoriui sau
goti, piniginėms lėšoms naudo
ti išrenka vykdomąjį organą 
(komitetą) iš trijų asmenų. Lai 
svai tikinčiųjų sudėtas aukas 
ir jų panaudojimą tikrina bend
ruomenės išrinktai revizijos ko 
misija. Dvasininkai ir religinė 
bendruomenė negali pašalinti, 
atleisti vykdomojo organo (ko

Amerikos vėliava iškelta mėnulyje, liudijanti laisvo pasaulio žmonių 
ryžtą.

laikausi, nes mano sandalai krypuliuoja į visas puses, 
o širdyje keikiu gidą, kad neperspėjo kaip apsiauti.

Siauru takeliu einam apie raudonos žemės kalną 
ir išklerusiom kopėčiom leidžiamės žemyn. Mano ran
kinuką ir foto aparatą jau neša palydovai, nes aš vos 
save pačią panešu.

Pagaliau esam vienos bažnyčios papėdėje. Žinoma, 
tai savotiškas stebuklas, nes pastato sienos su įlenki
mais, iškilimais ir apskritom linijom, atrodo, kaip me
džio balkiai, o iš tikrųjų yra viena solidi uolos siena.
J angą veda akmens laiptai. Viduje tamsu, nes langų 
skylės aukštai palubėje. Ir čia sienos atrodo kaip medis, 
nors yra iš akmens.

Neįsivaizduoju, kaip galima čia melstis, bet toje 
bažnyčioje kas sekmadienį vyksta pamaldos ir prisiren
ka pilna žmonių.

Antra bažnyčia, kurią prieinam tuneliais, buvo pu
siau sunaikinta prieš 300 metų vykusio žemės drebė- 
mo. Ją žadama atstatyti. Viduryje dar stovi sveikas al
torius, kuriame paprastai laikomas Švenčių Švenčiau
sias ir kurio žmonės niekada nemato. Virš vienos ko
lonos užsilikęs paveikslas, pieštas tiesiai ant akmens, 
žinoma, nublukęs ir vos įžiūrimas.

Trečioji bažnyčia atrodo lyg uolos dalis. Ją, sako
ma, pastatė Lalibelos žmona per vieną dieną savo mi
rusiam vyrui pagerbti. Jai padėję angelai. Žinoma, tik 
su tokia pagalba tai ir įmanoma...

Visur mus pasitinka tos bažnyčios kunigas ir rodo 
jos turtus. Matom iš 12 amž. Šv. Rašto knygas, va
rinius, gražiai išpiaustytus kryžius, kurių kiekvienas tu
ri kitokį herbą ar vyresniškumo ženklą. Kai kuriose

miteto) tą ar kitą narį. Tai 
gali padaryti tik valdžios or
ganai.

Kunigas bažnyčios reikalams 
negali nei viešai, nei privačiai 
rinkti aukas ar raginti tikin
čiuosius remti pinigais bažny
čios reikalus. Piritus, ir tai tik 
bažnyčioje, gali rinkti tik komi
teto nariai. Surinktos lėšos turi 
būti įneštos į banką. Jos nėra 
aipdedamos pajamų mokes’iu, 
bet negali nešti procentų. Išim
ti iš banko pinigus galim i tik 
visų komiteto narių parašais, 
pirma įrodžius, kokiam tikslui 
tie pinigai bus panaudoti.

Kai po karo visos bažnyčios 
ir jų turtas buvo valstybės nu
savintos, bandyta prisitaikyti 
prie minėtų taisyklių. Bet ka
dangi bažnyčių pastatų tikin
tiesiems perdavimo reikalą 
sprendžia valstybės organai, 
daugelis bažnyčių nebuvo per
duotos tikintiesiems ir jos liko 
kaip profaniniai pastatai val
džios organu žinioje. Buvo at
vejų, kad, siaučiant terorui ir 
dvasiškių bei tikinčiųių trėmi
mams į Sibirą, kai kur nepa
jėgta susivokti, kaip atgauti su
valstybintą bažnyčią. O praėjus 
nustatytam terminui, valdžia 
nustatė, kad kai kur patys ti
kintieji neprašė, atsisakė jo
mis naudotai. Ta,gi šiandien ko
munistai gali skelbti, Kad val
džios organai neuždarė nė vie
nos bažnyčios, o tik tikintieji 
nepanorėjo jomis naudotis. 

Labai dideli mokesčai
Gali atrodyti, kad, šiaip taip 

prisitaikius prie valdžios nusta
tytų griežtų normų, gavus baž
nyčią naudotis kulto reikalams, 
bus galima šiaip taip tvarkytis 
ir ramiai naudotis maldos na

Wakaponeta, Ohio, St. Paul United Church of Christ bažnyčioje, kurio
je lankydavosi astronautas Armstrong, žmonės meldžiasi, kad astronau
tams gerai pavyktų žygis j mėnulį.

mais. Tačiau tikrovė yra kito
kia. Pirmiausia nuoma už baž
nyčios pastatą ir žemę, ant ku
rios jis stovi (drauge su šven
torium, jei toks yra), yra žiau
riai didelė, apskaityta pagal 
bažnyčios tūrį ir taikoma kaip 
kinams ir pasilinksminimo vie
toms. Kai kurios didesnės baž
nyčios vien tik nuomos metams 
turi sumokėti kelis tūkstančius 
rublių, neskaitant (kitų išlaidų.

Ypač sunku su tais mokes
čiais kaimų rajonuose, kur baž
nyčios išlaikytojais yra varg
šai kolchozininkai. Jie atiduo
da bažnyčios išlaikymui (mo
kesčiams) paskutines kapeikas, 
nes, nesumokėjus mokesčių, val
džia bažnyčią paima savo ži
nion, paskelbdama, kad tikin
tieji jau atsisakė ja naudotis. 
Kad turtingesnės parapijos ne
paremtų finansiškai silpnesnių
jų, yra griežtai uždrausta daT 
lintis turimomis lėšomis, nes pi
nigai priklauso tik tai bendruo
menei, kurioje jie surinkti, ir 
todėl negali būti skirti kitos 

1 bendruomenės paramai. Valdžia 
tikisi, kad dideliais mokesčiais 
pagaliau paalsins tikinčiuosius 
ir jie “savarankiškai” atsisa
kys naudotis bažnyčia.

Sąmoningas pamaldų 
trukdymas

Kadangi kai kurios bažnyčios 
yra pripažintos meno ir archi
tektūros paminklais, tai jos ro
domos turistam, ekskursantam, 
atvykusiems ne tik iš Lietuvos 
vietų, bet ir iš kitų respublikų. 
Tokių ekskursantų būriai ty
čia atvedami apžiūrėti meno ar 
architektūros paminklo kaip tik 
pamaldų metu. Reikia įsivaiz
duoti, kaip atrodo ta skelbia
moji teisė “atlikti kulto apei

kaip ir visi net dabartiniai kunigai, turėjo savo laz
dą, ant kurios galo išgraviruotas kryžius — 12 apašta
lų ir Kristus viduryje. Koptų pamaldos kartais tęsiasi 
per visą naktį, todėl kunigai pavargsta ir lazdą nau
doja pasiremti, pasikišdami ją po pažastim. Lalibelos 
lazda yra tokia ilga, kad jis turėjo būti mažiausiai 7 
pėdų aukščio. . i‘-

Apie bažnyčias visur yra uolos sienos, kuriose buvo 
laidojami mirusieji. Dabar tos angos atviros ir kai ku
riose jų dar matyti kaulai.

Tai vienoj, tai kitoj bažnyčioj yra tas pats mūsų 
Šv. Jurgis su slibinu ir Dovydo žvaigždė, kuri taip po
puliari Etiopijoje.

Vienoje jų pačiame vidury yra šviesos stulpas. Jis 
visuomet uždengtas, nes sakoma, kad karalius Lalibe
la matė į jį atsirėmusi Kristų. Žmonės įsitikinę, kad, 
jei kas palies tą stulpą, bus prakeiktas. Ir todėl jis 
apvyniotas medžiaga. Kai senoji nusitrina, ant viršaus 
vyniojamas naujas sluoksnis.

Kai kur ant sienų akmenyje iškalti ir nudažyti 
paveikslai. Viename kovoja 2 gaidžiai, kitame — 2 jau
čiai. Tai gėrio ir blogio kova.

Dauguma bažnyčių savo vidumi mažai kuo skiria
si viena nuo kitos. Visos, palyginus su kitų kraštų baž
nyčiomis, labai kuklios. Kai kurios jų turi keturkam- 
pias kolonas, kitur tik sienomis atskirtas patalpas, ap
šviestas tik mažyčiais palubės langeliais. Vienoje bet
gi yra net alebastro langai, nors ir nešvarūs, nors ir 
neatrodo kaip alebastras.

Net krūpteliu, kai viename lange matau iškaltą 
svastiką. Bet sakoma, kad tai labai senas ženklas ir 
dažnai užtinkamas pirmųjų krikščionybės laikų paliki
muose.

£Bus daugiau), _

gas”, kada triukšmaujanti be
dievių minia su šūkaujančiais 
vadovais - aiškintojais užplūsta 
bažnyčią, kai joje vyksta pa
maldos.

Pamaldų trukdymui yra su
organizuoti komjaunuolių bū
riai, kurie, kai bažnyčioje vyks
ta pamaldos, prie bažnyčios du
rų surengia “kačių muziką”: 
visokiais būdais trukdydami pa
maldas. Nereti atvejai, kad. ku
nigui sakant pamokslą, pasigirs 
ta replikos, keiksmai ir kitokia 
“reakcija” prieš “pr;etarų” skel 
bimą.

Bažnyčios, kaip valstybės nuo 
savybė, yra vieši pastatai. Juos 
gali lankyti kas tik nori. Yra 
atvejų, kada ypač vakarinėse 
pamaldose atvyksta komjaunuo 
lių porelės ir bažnyčioje vyks
ta šlykščios scenos, kurios šiaip 
viešose vietose yra draudžįąpios 
ir baudžiamos. Į tikinčiųjų ir 
kunigų protestus dėl tokios baž 
nyčios profanacijos niekas ne
kreipia dėmesio.

Pagal Sov. Sąjungos konstitu
ciją, kuri yra privaloma visoms 
respublikoms, 124 str. taip 
skamba: “Kad užtikrinus vi
siems piliečiams sąžinės laisvę, 
Sovietų Sąjungoje Bažnyčia y- 
ra atskirta nuo valstybės, o mo
kykla nuo Bažnyčios. Visiems 
piliečiams yra garantuota lais
vė praktikuoti religinius kultus 
ir antireliginės propagandos 
laisvė”.

Kai nuvykstą į Sov. Sąjungą 
turistai kartais išdrįsta paklaus
ti, kaip yra ten su religijos rei
kalais, tai turistų vadovai at
sako konstitucijos žodžiais: Baž 
nyčia yra atskirta nuo valsty
bės ir todėl valstybė nesikiša į 

, tikinčiųjų sąžinės reikalus —
(Nukelta į 5 pusi.)

r



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. liepos mein. 22 d.

PAMINĖTAS DARIAUS - GIRĖNO ŽYGIS CLASSIFIED GUIDE
Lietuvių tauta turi daugybę 

garbingų pasiaukojimų pavyz
džių, kurių ir po daugelio metų 
negali užmiršti. Prie tokių, be a- 
bejo, reikia priskirti ir mūsų tran
satlantinių lakūnų Dariaus su 
Girėnu žygi, kai jie, perskridę 
Atlantą nedideliu vienamotoriu 
lėktuvu, primityviomis priemonė
mis, 1933 m. gruodžio 17 d. ties 
Soldinu, (Vokietijoje), žuvo.

Amerikos lietuviai, savo auko
mis nupirkę “Lituanicą” ir išly
dėję didvyrius lakūnus, jau išti
si 36 metai šio jų žygio neuž
miršta. Kiekvienais metais maž
daug tuo pačiu metu jie ruošia 
žygio paminėjimą su įspūdingo
mis iškilmėmis. Toks minėjimas 
buvo suruoštas ir sekmadienio po
pietę Chicagoje prie Dariaus ir 
Girėno paminklo Marųuette Par
ke. Nors laikas buvo labai nepa
togus (tuo metu čikagiškiai prie 
televizijos aparatų stebėjo istori
nį astronautų nusileidimą ant 
mėnulio paviršiaus), susirinko a- 
pie 1000 asmenų, daugiausia se
nųjų ateivių ir jų vaikų.

Iškilmes suorganizavo Ame
rikos legijono Darįąus ir Girėno 
postas, talkinant Varno postui. 
Jas pravedė komand’ierius Al. 
Dzieginski ir pirmininkas Ben 
Pocius. Iškilmingai įneštos Ame
rikos, abiejų legionų, šaulių ir 
ramovėnų vėliavos. Solistui Alg. 
Braziui vadovaujant, sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Invo- 
kaciją paskaitė kun. A. Stašys. 
Buvo pristatyti kai kurie žymes
nieji svečiai. Kalbėjo Fr. Mon- 
dag, legionų vadovai.

Paskutinis žodį tarti pakvies
tas Lietuvos gen. konsulas Chi
cagoje dr. P. Daužvardis. Primi
nęs, kad dabar visų mintyse suka
si apie Apollo 11 didingą ir istori
nį Žygį į mėnulį, kalbėtojas pa
brėžė, kad 1933 m. Dariaus - Gi
rėno žygis ano meto sąlygomis 
nebuvo pilka kasdienybė. Gen. 
konsulas nurodė, kad Dariaus — 
Girėnofc gimtoji žemė Lietuva jau 
26 metai yra įsiveržėlių sovietų 
valdoma, ir pabrėžė, kad “sovie
tai reikalauja Ameriką ištraukti 
savo kariuomenę iš P. Vietnamo, 
bet patys nerodo pavyzdžio, ne
ištraukia savo kariuomenės iš R. 
Vokietijos, Lietuvos ir kitų jų už
imtų bei dominuojamų teritori
jų”. Tokių teritorijų esą net 28. 
Būdingiausios jų — Lietuva, 
Latvija, Estija, dabar tapusios 
faktiškomis Rusijos kolonijomis. 
Šia proga jis priminė US House 
of Representatives Select Com- 
mitte to Investigate Soviet Ag- 
gresion and Forced Incorporation 
of the Baltic States in to the 
USSR tokį sprendimą: “Nenu

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

.................ii- ....... ............... ......... ................

GRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas ui Vienų Me
tų Oertifioatų sąskaitas

Minimum $5,000.00

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

~ PIRMAD. ir KETVIRTAD.............» v. r. jfcl 9 v. ▼.
VALANDOS: .ANTRAD. ir PENKTAD.................. 0 r. r. Iki B v. v.

ŠLŠTA D. 9 v. r iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

neigiami liudijimai yra tikrai į- 
rodę, kad Estija, Latvija ir Lietu
va buvo Sovietų S-gos jėga oku
puotos ir neteisingai prijungtos. 
Bet kokie Sovietų S-gos teigimai, 
kad jų 1940 m. liepos mėnesį pra
vesti ‘rinkimai’ buvo laisvi ir sa
vanoriški arba kad jų ‘seimų’ pri
imtos rezoliucijos, prašant pripa
žinimo kaip sovietinei respubli
kai buvo neteisėtos ir be kurio 
nors faktiško pagrindo”.

Po to buvo prie paminklo pa
dėtas vainikas žuvusiems pagerb
ti.

Reikia džiaugtis, kad ir šiemet 
lakūnų — “Lituanicos” žygis 
buvo gražiai paminėti. Viena pa
sigedo žiūrovai—lietuviškos tri 
spalvės. Rodosi, kad jos jau ne 
pirmieji metai šiose iškilmėse ne
matyti. Ar gi lietuviškos kilmės 
šio parengimo ruošėjai galėjo 

' pamiršti, kad Darius su Girėnu 
Ibuvo lietuviai, Lietuvoje gimę, 
.Lietuvai savo žygį skyrė, savo ke
lionės tikslu laikė laikinąją Lie
tuvos sostinę, Lietuvos vardą 
garsino ir Lietuvos žemėje palai
doti. Jų kelionę paruošė taip pat 
Amerikos lietuviai, o ne kuris 
kitas kraštas. Jų žygis gra
žiai sujungė nepriklausomos Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių pas
tangas. Tai kokios gi priežastys 
verčia dabar jas atskirti? b.kv.

$*QKEN01ESIlMMLj
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Norėdamas iš greitkelio išsukti jau 
iš toliau pradėk rodyti ženklus, 
kad vairuotojai priekyje ar užpa
kalyje jūsų žinotų jūsų ketinimus. 
Taip pat laikykis priekyje esan
čios mašinos tam tikros distancijos.
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Kiekvienam įdomi knyga yra

MYK. KRUPAVIČIAUS
KUNIGAS DIEVO IR 

ŽMONIŲ TARNYBOJE

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi1 pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
'iiiiimiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

Naujas aukštas divi- 
raokamas ui 

investavimo sąskaitas.

ĮSIGYKITE dabar

SEPTYNIASDEŠIMT
SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS
Kai jumoru išsakomi vargai, 

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

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

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.

Tokiu ir panašiu jumoru yra 
perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 doL

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

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 
istorinių laikų.

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

MANO KELIAS PRIE 

ALTORIAUS
PREL DR. F. BARTKUS

Savais žodžiais, lyg pasakoda
mas įdomią istoriją, autorius pie
šia čia savo gyvenimą kaip dai
lininkas paveikslą.

įvesti dialogai paįvairina pasa
kojimą ir daro knygutę gyvą ir 
įdomią.

Seimą, tėviškė, mokslas, pašau
kimas į dvasininkų luomą ir gy
venimo įvykiai — viskas dėsto
ma to laikotarpio fone, kuris nu
šviečia ne tik atskirų žmonių, 
bet ir visos Lietuvos gyvenimą.

Knygutė 95 psl., raudonais gy
vais viršeliais, kainuoja tik 1.00 
dol. ir gaunama DRAUGE.

Prie knygos kainos prašome 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

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

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ

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

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

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

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

Platinkite “Draugę”.

MISCELLANEOUS

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-cenditioning — J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr sų. 
žiningal. Apskaičiavimas nemo
kamai.

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

Telefonas VI 7-3447

M O V I N G IS,HAITIS REALTY
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii'jiiiiiiiii
KOSTAS BUTKUS 

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

av 1,1 SB5BS B B&B 1
TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS 

Krautuvė Marųuette Pke. 
2846 VV. 69th Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063
CBB9B ES I “iW Jn' i 11 iT 1

VACYS
CONSTRUCTION C0.

l v REZIDENCINIAI,
Kr ■Z* KOMERCINIAI, E

MEDICINOS IR =B KITOKĮ PASTATAI E

MOT West esth 
TeL HE 4-7482

PARDAVIMUI

Parduodama Lietuvių Enciklopedi
ja. Skambinti nuo 9-ių vakare 

TEL. 977-5507

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. OSrd STREET TEL AT 1-0321

SALES ■ M0RTBA6ES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 VV. Certnak Rd., Cicero, UL Tel. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Ciceroje, Borwyno, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūaų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4260 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

5}xį kamb. mūro bungnlow, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Ketlzie.

2 po 4 kainb. mūr. su rusiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Roekvvoll. 
$23.000.

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

Insurance — Income Tax 
Notary Public 

2787 VV. 48rd St. — CL 4-2890

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Tas

Notariartaa — Vertimai 

Apdraudu Agentūra

REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr raš-

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

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun- 
galow. 13 metų senumų. $2 j, 200.

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

Brighton P-ke, mūr, namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $86,000.

VAINA REALTY
2517 W. 7 Ist St — RE 7-9315

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

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

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

5 $4 kamb. » metų. Geras mūr. 
bungalow. prie 67, i vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

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

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr M&plewood $.10,500.

O kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemės 
paskirta 3odui ir alSjoms. Pamaty
kite.

2-jų butų 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.

•t kamb. nedidelis medinukas, apyl 
59 lr Pulaski. Pirkite už $11,900, 
ĮmokSję $3,500.

Ligonis našio turi labai gerą 2-Jų 
butų mūro namą. Naujas gazo Siidy 
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

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

Lotas 30 p. Marąuette Parka

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St RE 7-7200

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

MISCELLANEOUS

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

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

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

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

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS 

3208% West 05th Street 
Chicago, HUnois 

Tel. GA 4-8654 Ir GR 6-4330

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

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

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027)4 6. Anna Avė., Lyons,
niinols. Telel. 447-8806.

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

APDRAUDŲ AGENTŪRA

"•-S Namų, gyvybės, 
automobilių, 

sveikatos, biz
nio.
Patogios 
mok&ilmu sa 
lygos.

L BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8068

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

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

MOVI NG
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ogų metų patyrimas 

VVA 5-9200 Chicago, Illinola

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
9608 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 B9th St, Tel. WA 6-9737
8383 So. Halsted St. Tel. 254-8320 
Didelis ^įvairii^ irtoklinaa

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Kambarys su centr. vėsinimu ir bal
dais. Privati vonia ir įėjimas, nau
jame name prie Marąuette Parko. 
2953 W. 71 St. Tel. 778-6698.
IŠNUOM. 4 kamb. butas, 3 aukšt. 
užpak. 833 West 33rd Street. 
Skambinti po 5 v. v. 376-8951

Išnuomojamas rūsyje butas iš 3 
kambarių Brighton Parke 2540 VV. 
39th Place. Tel. LA 3-3797

HELP VVANTED — MOTERYS

TYPIST-BILLER
AND

GENERAL OFFICE
Pleasant working conditions.

Apply
B0WERS DODGE, INC.
7340 S. IVestern Avė.

'Second Cook and 
CLEANING MAIDS
TO LIVE TN OR GO.

Eull or part time.
Permanent for ąualified.
scornsH home

28t.li & Dės Plaines, Noi-th Riverside 
TKL. Hl 7-5002

GENERAL OFFICE
Part Time

Position open for a giri interested ln 
a variety of clerical Jiities plūs ty- 
ping Bnjoy job freedorn and chal- 
lenge in pleasatif surroundlnes. Llb- 
erai benefits. WdU established com
pany located oii far south side.

Call 238-8047
For interview uppolntment

Au Eąual opportunity employer

VYRAI IR MOTERYS

MEN & WOMEN
From Mon. Thru. Fri. for cleaning. 

Loop office Building. 40 hrs. per 
week. Starting at 5 P. M. & i P. M

CALL — 927-6008 
A-134

MAINTENANCE
MECHANIC

Due to expansion we have opem- 
ings for mecĮianics wlth bartolt 
packaging expefieWėe in new, mod
ern and award winning plant.

Ability readlly retvarded vvith ad
vancement and security.

Liberal fringe parkage, overtlme, 
and ežeellent pay rates available.

Please contact MR. KCH1LLING at 
206-1141 for interview.

LAVVRY’S FOODS, INC.
1939 S. VVofl Rd., Dės Planes, UI.

An Eųual Opportunity Employer

HELP VVANTED - VYRAI

AGENCY Management Trainees —
Major life and health insurance com
pany hos open ng for 2 men ln 
management training program. The 
men seleeted wilj be given complete 
management training, inereased re- 
sponsiblities, revvarding future. Start- 
ing salary $7,000 - $12,000. Usual 
fringe benefits;

Cal] Mr. Toįvnley, administrator 
of personnel: ST 2-8600.

DESIGNERS - DRAFTSMEN

deslgniugAll areas
Needed Xow 

of engineering, 
and drnftlng'.

Machine designers — Tool Englbeero 
& Designers —- Eleetro - Mechanical 
Designers and Draftsmen. Sheet 
Metai — Plastlcs, Oompound and 
Injectlon in any area. — Electrical 
— Wlr.lng Diagrama and Schema- 
ties —. Plant fąyout, including Oon- 
veyors and Materlal Handllng Eąuip- 
ment. į

Also openings "in — Structurai. 
Architeclural and Clvil Engiaėerlng.

$150.00 to $300.00 per week. 
CALL ANT AMAS MAŽEIKA 

774-6700
Muilins & Associates

Trailer Repairmen 
Mechanics

l-mal ir 2-rai pamainai

Union scale. 10 valandų antva- 
landžių per savaitę. Dirbti 5 ar 
6 dienas savaitėje.

Northlake, Illinois
TEL. 343-2240

DĖMESIO 1

RADIO PROGRAMA
.7i;n . , , ■ ' ;

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florįsts —• 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 R. 
Broadvvay, So. Boston. Mass. TeL 
AN 8-0489. Tek pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”, .. ._
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k Taip atrodo mūsų žemė iš 56,000 mylių aukščio. Nuotrauką persiuntė 
Apollo 11 astronautai.

BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMAS

(Atkelta iš 3 psl.) 
kas nori tiki, kas nori netiki... 
Tačiau tuojau prideda, kad pas 
kutiniu laiku tikinčiųjų skaičius 
vis mažėjąs, nes, kylant moks
lui, aipšvietai, patys tikintieji 
pastebi savo tikėjimo bepras
miškumą.

8

«

tr

Bnžnyčla pajungta valstybei

IŠ tikrųjų Bažnyčia nėra “at
skirta” nuo valstybės, bet “iš
skirta” iš viešojo gyvenimo ir 
pajungta valstybei, kad grei
čiau būtų sunaikinta, panaudo
jant įvairiausias priemones. 
Toks griežtas Bažnyčios pajun
gimas valstybei nebuvo nė carų 
laikais. Carai globojo valstybi
nę pravoslavų Bažnyčią, ją lai
kė savo rankose, o persekiojo 
tik kitas konfesijas. Raudonie
ji carai visas konfesijas lygiai 
pajungė valstybės kontrolei ir 
daro viską sunaikinti visus ti
kinčiuosius lygiai, ne tik ardy
dami Bažnyčios santvarką, bet 
ir kišdamiesi į sąžinės reikalus. 
Sovietinei valstybei ne vistiek, 
ar jos piliečiai tiki ar netiki: 
jie visi turi tapti ateistais.

Bažnyčai kontroliuoti ir spaus 
ti Maskvoje prie ministeriu ta
rybos veikia speciali taryba kul 
to reikalams. Jos įgaliotiniai y- 
ra kiekvienoje respublikoje (Lie 
tuvoje garsusis . Rugienius) ir 
vadinasi maskvinės tarybos į- 
galiotiniais. Šie pastarieji turi 
savo pagelbininkus — įgalioti
nius kiekviename rajone (žmo
nių vadinami “raudonieji deka
nai”), kurių uždavinys yra sek
ti ir kontroliuoti rajone religinį 
gyvenimą, skelbti iš aukščiau 
duotas taisykles ir prižiūrėti jų 
vykdymą. Kai kuriuose rajo
nuose tie “raudonieji dekanai” 
parodo nepaprastą uolumą ir 
griežtumą. Dėlto ir varžymai, 
draudimai, baudimai nėra vi
suose rajonuose vienodi. Yra 
palikta jiems daug laisvės ir 
iniciatyvos bevykdant taisykles 
apie kulto reikalus.
įgaliotiniai kišasi į visų religijų 

reikalus

Prieš kelerius metus Mask
voje prie ministeriu tarybos vei
kė dvi atskiros tarybos: viena 
pravoslavų Bažnyčiai, antra 
kitoms konfesijoms. Dar 1945 
m. valdžia, pritariant MaSkvos 
pravoslavų patriarchui, paskel
bė privalomą statutą, normuo
jantį pravoslavų Bažnyčios sant 
vanką ir veiklą. Vėliau abi ta
rybos kulto reikalams buvo su
jungtos į vieną, todėl ir respub
likose veikią įgaliotiniai savo 
žinioje turi visas konfesijas.

Maskvinė kulto reikalams ta
ryba dabar daro viską, kad tai
syklės ir normos, jau seniau 
taikomos pravoslavų Bažnyčiai, 
būtų įvestos ir katalikų Bažny
čiai. O kadangi nuo 1945 metų 
buvo paskelbta pravoslavams 
varžyti daug naujų nuostatų, 
jie dabar imta taikyti ir katali
kams. Todėl paskutiniu laiku ir 
Lietuvoje įvairūs varžymai ir 
draudimai padaugėjo. Kas dar 
neseniai buvo leidžiama, daibar 
jau draudžiama. Pvz. seniau dar 
buvo leidžiama kupigui kad ir 
mažais būreliais surinkti vai
kus ir juos pamokyti katekiz
mo. Vėliau jau liko tik vaikų 
paegzaminavimas, paliekant re
ligijos dalykų mokymą tėvams. 
Dar vėliau ir tėvams buvo už-

drausta mokyti vaikus “religi
nių prietarų”, bet kunigas dar
vis galėjo (ne daugiau tris vai
kus kartu) paegzaminuoti prieš 
pirmąją komuniją. Nuo šių me
tų pradžios ir tai jau uždraus
ta. '

Mano mylimai mamytei

A. f A. DARATAI TAMOŠIŪNIENEI 
mirus Lietuvoje, visiems draugams pareiškusiems 
užuojautą asmeniškai, laiškais, bei spaudoje, nuo 
širdžiai dėkojame.

Albertas Tamošiūnas 
ir šeima

Brangiai motinai, uošvei ir močiutei 
A M- A

MARIJAI BISKIENEI mirus, 
jos sūnums inž. GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI BISKIAMS 
bei jų šeimoms ir kitiems artimiesiems širdingą už
uojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Roma ir Viktoras 
Masžiai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
m. liepos mėn. 19 d. 8:05 vai. vakaro mirė

Gyveno 5705 Jane Street, Downers Grove, Illinois.
Gimus Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Baltupių kaime.
Paliko giliai nuliūdę: du sūnūs — Gediminas ir Kęntutis 

su šeimomis, dvi seserys — Anelė Mykolaitienė su šeima ir 
Ona Biskytė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami:

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette laid. koplyčioje, 
2533 West 71st Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos mėn. 23 dieną, 9 vai. 
ryto iš kofflyčios į Gimimo švenčiausios Panelės bažnyčią. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laidotuvių direkt. A. Petkus, Tel. 476-2345.

Gyveno Cicero, Illinois.
Mirė liepos 20 d., 1969, popiet, sulaukęs 89 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Dr. John G. Millas ir marti 

Ann, 2 dukterys Adelle Garrity, Žentas Frank ir Ann Jonės, žen
tas Col. Richard, 2 anūkai, 6 proanūkai, giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Cicero Liet. Kareivių Dr-jai, Šv. Antano Dr-jai, Šv. 
Vardo Dr-jai.

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50th Avė., 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks trečiad., liepos 23 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies stelą. Po pamaldų bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, žentai Ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108,

A. -Į- A.
Pulk. Įeit. VINCUI SAKALUI 

mirus,
gilię užuojautą reiškiame jo žmonai, dukrai 
ir sūnui su šeimomis.

FUNERAL HOME
T H RE E

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking Facilitle*

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

V. Ir P. Geniai

A. + A.
MARIJAI BISKIENEI mitus, 

sūnums GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI BISKIAMS ir 
šeimoms gilią užuojautą reišlcia

Kubiliai, Paltarokai 
ir Valaičiai

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2588 Weet 71 st Street Tel. 476-2845
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
Liepos 19 d. po sunkios ligos iš gyvenimo pa

sitraukė

Petronėle Petravičiūte Mileriene, 
ilgametė ir nusipelnusi lietuviškos scenos Chicagoje 
vaidintoja ir dainos sambūrių dalyvė.

Liūdesiu su artimaisiais ir visuomene dalinasi

Scenos Darbuotoje Sąjunga

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.

A. ■+■ A.
Pulk. Vincas Sakalas - Sakalauskas
Gyveno 4028 So. Artesian Avenue, Chicago, Illinois:
Mirė liepos 19 d., 1969 m. 10:45 vai. vak., sulaukęs 68 m.
Gimė Lietuvoje, Merkinės parap., Ilgininkų kaimo. Ame

rikoje išgyveno 19 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Viktorija, po tėvais 

Vasiliauskaitė, duktė Žibutė Žiupšnienė, žentas Zigmas, anūkai 
Ramunė, Rasa ir Ritas, sūnus Rimgaudas su šeima ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje liko brolis Juo
zas su šeima.

Priklausė Liet. Karlų Sąjungai “Ramovė”.
Kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno kopi., 4348 S. California 

Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., liepos 23 d. iš kopi. 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Nek. Prasid. P-lėls švč. parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų buą nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laidotuvių direkt. P. Bieliūnan, Tel. LA 3-3572.

LAIDOTUVIŲ DIREK TORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraidas F. Daimid

TRYS M0DERNI3K0S KOPLYČIOS:

4880-34 South Callfornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

iiiiiiimiiiiimiimmmiiiimiiiiiftiiiiiini
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANOKP8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-up ir Motorų Remontas
5758 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9583 

iiiiiiiiiiiiiiiikiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiininn

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C LACK IR SONOS
(EAGKATOOZ)

2424 W. 69th Street Tat RHpublie 7-1218 
2814 W. 28rd Place______ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. Callfornia Avė. Tel. LAfayette 8-8572

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1188-1139Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GCI.INYCIA

2443 W. OSrd Street, Chicago, HUnoto 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

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

ANTANAS M. PHILLIPS
>7 8. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

KfiPTElOlS

- Kunigas _ tik bažnyčioje
Pagal veikiančius nuostatus 

kunigas gali atlikti religines pa
slaugas tik bažnyčios sienose, 
bet jokiu būdu ne už bažnyčios 
sienų (namuose, ligoninėse, ka
puose) . Tačiau ir į tai, kas vyks 
ta bažnyčioje, rajoniniai įgalio
tiniai nuolat kišasi. Jie nustato 
pamaldų tvarką. Jau seniau bu
vo draudžiama sekmadiniais ir 
šventėse laikyti pamaldas die
nos metu. Tai galima daryti tik 
anksti rytais ir vakarais. Da
bar uždraustos bet kokios šven
tės savaitės dienomis: jos gali 
būti švenčiamos tik sekmadie
niais.

Buvo pastebėta, kad tikintie
ji gausiai dalyvauja Didžiosios 
Savaitės pamaldose. Valdžia įsi
kišo ir čia: Didžiosios Savaitės 
apeigos turi būti trumpos ir ne
siskirti nuo šiokiadienio pamal
dų.

Kunigai pamoksluose neturi 
skelbti “prietarų” (tikėjimo tie
sų), o tik mokyti žmones ne
girtuokliauti, nevogti, klausyti 
valdžios potvarkių.

Iki šiol iparapijose būdavo da

romos tikintiesiems trumpos re
kolekcijos, ypač gavėnios metu. 
Dabar uždrausta sakyti rekolek
cijų pamokslus dienos metu. Ku 
nigai negali susirinkti savo re
kolekcijoms (kaip įsako kano
nai), nes tokie susibūrimai lai
komi slaptais, taigi baudžia
mais susirinkimais.

Negalima skambinti varpais

Rajonų įgaliotiniai nustato, 
kada, kokiomis progomis gali
ma skambinti varpais, kurie y- 

ra valdžios nuosavybė ir už ku
rių naudojimą tikintieji turi mo
kėti mokesčius. Faktinai varpai 
Lietuvoje nutilo. Neleidžiama 
jais skambinti net ir mirusį lai
dojant, į kapus palydint. Ku
nigams yra uždrausta dalyvau

A. f A. ONUTEI BESASPARIS mirus, 
skausmo prislėgtiems, mūsų brangiems globėjams, 
jos sesutei TERESEI ir ADOMUI VARKALAMS, jos 
broliui JUOZUI LIAUDINSKUI su šeima ir broliui JO
NUI Lietuvoje su šeima, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Aldona, Albertas ir duktė 
Aldona Tamošiūnai 
Vida ir Šarūnas Rimai

ti laidotuvių eisenoje į kapus, 
ko iki šiol dar nebuvo, kaip ma
tyti iš atsiunčiamų giminėms 
laidotuvių nuotraukų.

Nors jau ir anksčiau kuni
gams buvo draudžiama lanky
ti tikinčiuosius (prieš kelerius 
metus uždraustas kalėdojimas 
— tikinčiųjų lankymas), bet ti
kintieji, gerbdami savo dvasios 
vadovus, kartais pasikviesdavo 
juos pas save laidotuvių, vestu
vių, krikštynų proga. Daibar 
kunigams griežtai uždrausta to
kiomis progomis atsilankyti ti
kinčiųjų butuose.

Komunistai jaučia, kad ku
nigo poveikis į tikinčiuosius ir 
net vaikus yra gana stiprus. 
Todėl stengiamasi jis visiškai

izoliuoti nuo tikinčiųjų, ypač 
jaunimo. Einama iki smulkme
nų. Pvz. Kunigas negali gyventi 
netoli mokyklos, kad mokiniai 
ka!rtais jo nepamatytų ir nepa- 
sidomėtų, kas jis toks?

Trūkstant vargonininkų, bū
davo nereti atvejai, kada pats

A. -j- A.

ANTANAS GRIGONIS
Gyveno 8348 South Morgan Street.

Mirė liepos 20 d., 1969 m. 5:40 vai. popiet, sulaukęs 80 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskr., Pakuoniu parap., 
Kibliškių kaimo. Amerikoje išgyveno 17 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime brolio sūnus Bernard Gri
gonis su žmona Alice ir jų šeima. Lietuvoje liko duktė Rustė 
Grigonytė.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 23 d. 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtai į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolio sūnus su šeima ir duktė.

Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips, tel. 927-3401.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. liepos mėin. 22 d.

kunigas pamokydavo žmones 
religinių giesmių. Dabar kuni
gams griežtai uždrausta moky
ti žmones giedojimo.

— Northwestern universite • 
ulhunnų taryba gavo septynis 
naujus narius, įskaitant tris vi
ceprezidentus.



DRAUGAS, antradienis, 1069 m. liepos mėn. 22 d.

X Juozas Rajeckas, Lietu
vos atstovas Washingtone, dr. 
Julius J. Bielskis Lietuvos ge
neralinis (konsulas Californijo
je, dr. Petras P. Daužvardis 
Lietuvos gen. konsulas Chica
goje ir Anicetas Simutis, Lietu
vos gen. konsulas New Yorke, 
sutiko būti Ameiikos lietuvių 
kongreso garbės komiteto na
riais. Septintasis Amerikos lie
tuvių kongresas įvyks darbo 
dienos savaitgalyje Detroite. 
Kongreso programoje bus pla
čiai išgvildenta Lietuvos laisvi
nimo reikalai.

X Pavergtų tautų parade ve
žamą gyvąjį paveikslą — Kar
dinolas Mindszenty — atžymė
jo dienraštis “Chicago Tribūne’,' 
įdėdamas jo nuotrauką. Tame 
gyv. (paveiksle dalyvavo iii’ lie
tuviai: Illinois univ. stud. Ma
rija Prunskytė ir jos brolis Jo
nukas Prunskis, nuo rudens lan 
kysiąs Brother Rice aukšt. mo
kyklą.

X Kun. Juozas Prunskis iš
Šv. Jurgio par. klebonijos per
sikėlė gyventi pas tėvus mari
jonus prie “Draugo”, pasilik
damas ir toliau “Draugo” ir 
“The Marian” redaktoriumi. 
Šv. Jurgio parapijoje kun. J. 
Prunskis yra išbuvęs 28 Vo me
tų ir niekada nepamirš malonių 
Bridgeporto lietuvių, o taip pat 
mielai prisimins lietuvius kuni
gus, su kuriais per tiek metų 
Šv. Jurgio parapijoje teko kar
tu dirbti. Naujasis kun. Pruns- 
kio adresas toks pat kaip “Drau 
go”.

X Vaclovui ir Astai Kleizoms, 
gyv. Chicagoje, rugpiūčio 8 d., 
10 metų vedybinio gyvenimo su 
kakties proga, abiejų tėvai už
prašė šv. Mišias, kurias atna
šaus peri. A. Jonušas, Romoje; 
kun. A. Alf. Grauslys ir tėv. 
marijonai Chicagoje. Rugpiūčio 
mėn. sueis 25 m. kai Vaclovas 
ir Asta pasitraukė iš Lietuvos; 
20 m. kai gyvena Amerikoje. 
Rugpiūčio mėnuo labai svarbus 
jų gyvenime. Jų abu sūneliai, 
Vydas ir Rytas yra gimę rug
piūčio mėnesį.

X K. Baltrukonis astronau
tams pagerbti parašė eilėraštį 
“Erdvių didvyrius sveikinant”, 
kuriame be kitko eiliuoja: “Ne
bijojo mirties ir pavojaus, tiesė 
kelią į mokslą rytojaus, kurį 
Viešpats nematomai neria”.

X Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje liepos 25 d., (penkta 
dienį) 4—7 vai. p,p. atidaroma 
nepriklausomos Lietuvos miestų 
ir miestelių herbų paroda. Ro
domieji herbai spalvoti (origi
nalių spalvų), 30”x34” dydžio, 
piešti CALM’O moksleivių, mo
kytojui V. Trumpijonui vado
vaujant. Parodą globoja komi
tetas: CALM direktorius J. Ma 
silionis, mokytojai Vilius Trump 
jonas, P. Lamsatienė ir kt. 
Publika, ypač mokytojai ir moks 
lemai, kviečiami šią retą ir la
bai įdomią parodą gausiai lan
kyti. Be herbų parodoje bus ro
doma įdomesni žemėlapiai. Pa
roda bus atidara kas dieną tarp
1-4:30 vai. p.p. ir tęsis iki rug 
piūčio pabaigos. Įėjimas visiems 
laisvas ir nemokamas.

x Muz. Juozas Bertulis, Lie
tuvių var gonininkų s-gos pirmi 
ninfkas, atsiuntė “Draugui” svei 
kinimą, dienraščiui atšventu
siam 60 m. sukaktį.

X Simas Brizgys, 6920 S. 
Rockwell, guli Central Commu
nity ligoninėj po antros opera
cijos 202 kamb.

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

X A. a. Petronėlė Petravi

čiūtė - Milerienė, viena iš pa
čių žymiausių lietuvių vaidin
tojų Chicagoje, scenoje dirbusi 
apie 35—40 metų, mirė praėju
sį šeštadienį, sulaukusi 74 me
tų amžiaus. Laidojama šį tre
čiadienį 10 vai. ryto. Pašarvo
ta Ridiko laidotuvių koplyčio
je.

X “šilainės” tautinių šokių 
grupės banketui ruošti komi
tetas Detroite, sudarytas iš šo
kėjų tėvų, nutarė iš pasidariu
sio pelno paremti lietuviškąją 
spaudą ir radijo valandėles.
“Draugui” pašiurta 20 dol. Si 
auka per mūsų dienraščio ben
dradarbį Detroite VI. Selenį 
mus jau pasiekė. Nuoširdžiai 
dėkojame.

X (Teofilis Maczis, Chicago,
III., senas mūsų dienraščio skai
tytojas, pratęsdamas prenume
ratą paliko 5 dol. dienraščiui 
stiprinti. Dėkojame.

X Patikslinimas. Draugo 18
d. laidoje apie pakvietimą į tarp ANTIKOMUNISTINIS RAŠY-
tautinį operacinių skyrių gail. 
seserų kongresą buvo netiksliai 
parašyta. Turėjo būti, kad pa
fev,etaų ga™ iSv Kryžiaus Amerikoje
gornnA Stes. Dorotea Augimai- egzokutyvo direktorius, gyv. 
te yrą te operaouuo skyriaus m ir
vadovė ir ji neturėjo būti su
jungta su gaiil. seserų kongre
su. Ta proga korespondentų 
prašome siųsti tik patikrintas 
žinias.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Diplomai Santa Monicos 
kolegijoje, Calif. Tarp gausybės 
įvairias Los Angeles ir apylin
kės mokyklas baigusių lietuvių, 
Santa Monicos miesto kolegi
jos diplomais buvo atžymėti ir 
keturi pačio Pacifico (pakraščio 
gyventojai: Dalė Butkevičiūtė, 
Aleksas Gricius, Vita Kevalai- 
tienė ir Albinas Markevičius. 
Įdomu, kad trys iš jų dar gimę 
Lietuvoje, O. Kevalaitienės ir 
Griciaus vaikai savo ūgiu jau 
lenktyniauja su savo tėvais. Jie 
nutrauktas studija® vėl ryžosi 
tęsti, kai didieji šeimos rūpes
čiai buvo įveikti.

— Dalė Butkevičiūtė, gimusi 
jau už Lietuvos ribų, į Califor- 

jniją atvyko iis Pietinės Ameri- 
ikos. (Sttudijavo ispanų kalbą, 
f Studijas planuoja tęsti viename 
iš Los Angeles universitetų.

— Aleksas Gricius studijavo 
matematiką. Karai, okupacijos 
ir tremtis buvo sujaukę Žemai
čių žemės sūnaus mokslo pla
nus. Vos atvykęs į Ameriką, 
Aleksas pateko į kariuomenę ir 
Korėją. Grįžęs iš kariuomenės, 
Clevelande vertėsi nuosavybių 
prekyba, o kartu ir studijavo. 
Su šeima persikėlęs į Califor
niją, tarnavo Santa Monicos 
miesto policijoje ir studijavo. 
Tolimesnėm studijom jau persi
kėlė į Califomijos u-tą Los An
geles mieste.

Aleksas Gricius daug prisidė
jo prie Santa Monicos lituanis
tinės
Monicos apylinkės suorganiza
vimo. Šiuo metu pradėjo dirbti 
United Califomia banke.

— Vita Kevalaitienė, studi
javusi ankstyvosios vaikystės 
pedagogiką, visą laiką buvo 
garbės studentų sąrašuose ir 
'baigė su garbės diplomu. Čiika-

tas automobilio ir motociklo 
nelaimėje, pareiškė, jog jis su
kosi gatvės kampe, kai motocik 
las susidūrė su jo automobiliu.
KAI KURIEM® ASMENIMS 

PARŪPINO DARBĄ
11,466 vyrai ir moterys, ku

rį laiką nedirbę, buvo pasam
dyti 321-no verslininko, dedant 
pastangas the Chicago Allianee 
of Business men įstaigai, ši 
įstaiga nori parūpinti neturin
tiems darbo pastovų darbą.
NAUJAS CTA-IC PERSĖDIMO

PLANAS BUS PRADĖTAS 
LIEPOS 28 D.

Persėdimo (vadinamo “trans- 
fer”) planas, skirtas sutaupyti 
pinigų važiuojantiems CTA au
tobusu į abu galus ir Illinois 
Central traukiniu, įsigalios šių 
metų liepos 28 d. Šis persėdimo 
planas veiks dviejose Illinois 
Central stotyse — Randolph ir 
71-gatv. ir Jeffery.

Štai kaip atrodo šis planas:
Keleivis važiuoja Chicago 

Transit Authority (CTA) auto- 
buvu ir užmoka 40 centų už ke
lionę ir penkis centus persėdi
mui. Kai jis važiuoja Illinois 
Central traukiniu, jis užmoka 
nustatytą IC mokestį už bilie
tą arba naudoja savo sujungi
mo bilietą.

Bet Illinois Central traukinio 
kelionės pabaigoje jis įgalina 
savo CTA persėdimo bilietą

Alvudiečių neatlaidžiu darbu sukuriama vaikams sveika, visapusiškai i mašinoje ir jis naudoja antra
šuos lavinanti aplinka išvykoje miškan. Nuotr. inž. Juozo Slaboko (jai su CTA autobusu kelionei,

mokyklos ir LB Santa ta Monica, Calif.) daug pasi
tarnauja į Californiją atvyks
tantiems lietuviams, ypač ikurie 
nori įsikurti arčiau vandenyno. 
A. Markevičius labai veikliai 
reiškėsi Kanados Lietuvių Ben 
druomenės gyvenime; visuome
ninėje veikloje dalyvauja ir 
Californijoje. (Kj.)

Roselando lituanistinės mokyklos mokiniai baigę mokyklą šių metų pa
vasarį, su tėveliais. Iš k.: Dalia .Sadauskaitė ir mamytė — p. Sadauskie
nė, Linas Dagys ir tėvelis — p. Dagys, Danutė Ūsevičiūtė ir mamytė — 
p. Ūsevičienė. Mokyklos vedėja yra mokytoja M. Peteraitienė.

CHICAGOS ŽINIOS
TOJAS KELIONĖJ PO 

AFRIKĄ

kalbėtojas, ginąs (žmonijos lais
vę prieš komunistų kėslus. Su 
paskaitomis jis yra keliavęs po 
Pietų Afriką ir Rodeziją, gerai 
pažįsta Afriką ir’ dabar vado
vaus turistų kelionei po įdomiau
sius Afrikos kraštus, siekdamas administruos Tarp-
pagyvinti ryšius tarp amerikie- tautinių studijų institutas, Va
cių ir' Afrikos valstybių, plėsti dovaujamas (Stephen Ker-
prekybinius santykius. Majoras 
Bundy pasiekiamas kreipiantis 
į Church League of America, 
"Wheaton, IU. Šiame užmojuje

giečių dr. Kazio ir dr. Onos iSiruo 
gų duktė, aukštesniąją mokyklą 
baigė Šv. Kazimiero akademi
joje. Vedybos buvo nutrauku
sios pradėtas chemijos studijas. 
Vita Kevalaitienė labai aktyvi 
vietos bendiuomenės gyvenime: 
mojkytojauja šeštadieninėje mo 
kykloje, vadovauja skautėms, 
kūrybingai talkina kultūrinėse 
programose. Į lietuvių kalbą yra 
išvertusi kelias operetes, kurių 
ištiaukas muz. G. Gudauskienė 
yra pastačiusi lietuvių scenoje.
V. Kevalaitienė rašo ir eilėraš
čius vaikams. Kompozitorė G. 
Gudauskienė jos žodžiams yra
parašiusi muziką. Jaunimo šven ?451 So. Stewart. Policija radu- 
tės metu atlikta “Norėčiau aš s* P&8 žuvusį vyrą pistoletą ir 
skristi” susilauikė ypatingo pub1 ''<e^e^4 vairavimo leidimų. Auto- 
likos dėmesio. Ją turėtų į savo i mobilio vairuotojas Daniėl Tho 
repertuarus įtraukti ir kitų lie-1 ™as’ 22 metų amžiaus, nesužeis- 
tuviškų mokyklų chorvedžiai.

V. Kevalaitienė jau pradėjo 
dirbti įSanta Monicos miesto mo 
Ikyklų distrikte kaip vaikų dar
želio mokytoja. Ši talentinga 
dviejų vaikų motina ruošiasi tęs 
ti studijas viename iš Califor- 
nijos universitetų.

— Albinas (Markevičius gavo 
nuosavybių prekybos (real es
tate) diplomą. Šiuo verslu jis 
sėkmingai verčiasi nuo pat aitvy 
kimo iš Kanados. Jo įstaiga 
(3002 Santa Monica Bivd, Šau

pavergtųjų šauksmo
DEMONSTRACIJA

jam talkina didelio lietuviams 
prielankumo jaučianti antiko
munistinė paskaitininke Mathil 
de Emestine Berman, 7727 
South Shore Dr., Chicago, III. 
60649.
NOTRE DAME UNIVERSITE

TAS GAVO $290,000
Notre Dame universitetas ga

vo $290,000 iš Rockefelerio fon 
do dalyvauti programoje, skir
toje užsieninėms stipendijoms.

Šią skirtą pinigų sumą sti-

tesz, tarptautinių studijų profe
soriaus.

NEPAPRASTI ĮVYKIAI
Daug Chicagos ir jos apylin

kės gyventojų sekmadienį sekė 
per televiziją dviejų amerikie
čių — Armstrongo ir Aldrino 
nusileidimą ir vaikščiojimą ant 
mėnulio. Buvo įspūdinga ir di
dinga.
AUTOMOBILIS SUSIDŪRĖ SU 

MOTOCIKLU
30 metų amžiaus vyras žuvo 

sekmadienį, kai jo motociklas 
smogė į automobilio priešakį ir 
jis buvo išmestas virš autorno- 
Ibdilio ir nublokštas 60-toje ir 
iState gatv.

Užsimušė Clyde Caruthers,

šeštadienį, kai turėjo įvykti 
Pavergtų tautų paradas, Chica 
goję, lijo. Amerikiečių (laikraš
čiams daugybę laiškų prisiun- 
čiąg latvis T. Zierins rado tam 
taiklų paaiškinimą: “Verkia 
dangus, kad dar yra tiek žmo
nių, kurie nesupranta tironiško 
komunizmo grėsmės”.

Nepaisant lietaus, keliolikos 
tautybių paradas nusitęsė gal 
netoli dviejų mylių ilgio. Lietu
viai, palyginus su kitais, stip
riai pasirodė. Priekyje buvo ne 
šamas dailus, tautinių spalvų už 
rašas “Lietuva”, tik niekas ne
žinojo, kad jį sukuriant iš spal 
votų audeklų, kad lietus nesu- 
tirpdytų, I. Smieliauskienė dir
bo visą naktį ir, akių nesudėjus 
atėjo paiti į paradą.

Kryžių šalies skundas

Tarp žygiuojančių lietuvių 
gretų, buvo gedulo rūbais po 

I kančių kryžiumi sukniubusi Lie
| tuva ___ gyvasis paveikslas, sim
įbolizuojąs religinį persekiojimą. 
St. Balzekas ant savo automo
bilio buvo įtaisęs didžiulį lietu- 

1 višką kryžių, (beveik žmogaus 
ūgio didumo, primindamas kry
žių šalį. Mok. Petersonienė dū
savo, kad buvo priruošusi tau
tiniais kostiumais pasipuošusių 
vaikų grupę ir nebuvo drąsu 
juos į lietų išvesti. Buvo mote
rų ir su tautiniais diabužiais, 
pvz. daiil. J. ITričio žmona su 
dukrele. Ji dirbo per naktį, tik 
4 vai. ryto galėjo 'kiek pailsėti,

Popiežius Paulius VI-sis kalba Cas- 
telgandolfo, Italijoj, savo kalboj 
sveikina amerikiečius, jų kelionės 
į mėnulį proga. Prie jo kojų stovi 
mėnulio globusias.

vietoj sumokėjus antrajai au
tobusu (kelionei.

Šis planas tokiu pat būdu 
' veiks, jei “L” — požeminis trau 
kinėlis yra naudojamas vienan 
galam. “L” — požeminio trau
kinėlio' persėdimo (tiransfer) bi 
lietas turi būti taip pat įteisintas 
mašinoje, šis planas veiks tokiu 
pat būdu, jei “L” —. požeminis 
traukinėlis yra naudojamas vie
nam galan. “L” — požeminio 
traukinėlio persėdimo (trans- 
fer) bilietas taip pat turi būti 
keleivių įgalintas mašinoje, kaip 
paprastai CTA stotyje. 

TRUMPAI
— Jehovah’s witnesses Chi

cagoje White Sox Parke turi 
savo kongresą, šios religinės 
bendruomenės vadai tikisi, kad 
40,000 asmenų iš viso pasaulio 
dalyvaus kongrese, kuris atida
romas šūkiu: “Taika žemėje”. 
Vakar vakare atstovai iš Japo
nijos, Korėjos, Turkijos, Grai
kijos, Jugoslavijos, Italijos, Is
panijos, Portugalijos, Šveicari
jos ir Austrijos pateikė prane
šimus iš savo veiklos.

— Chicagos universitetas ga
vo $243,500 federaliniu subsidi
jų paremti ir patobulinti užsie
ninėms kalboms. Tolimųjų Ry
tų kalbų studijoms skirta $54,- 
000, Pietų Azijos kalbų studi
joms — $131,000, Balkanų ir 
slavų kalbų studijoms — 
$58,000.

bet laiku atvyko į paradą, aiš
kindama: “Į darbą mes (kasdien 
ateiname .nežiūrint ar lyja, ar 
sninga. Kodėl gi neturėtume lie 
tui purškiant atlikti savo pa
triotinės pareigos?”.

Iš daugelio lūpų girdėjosi bal 
sai: “Kodėl iš takios stiprios or 
ganizacijos kaip skautai nebuvo 
nei vienos grupelės?” Lietuvius 
šiam paradui organizuoti inicia
tyvos ėmėsi L. Bendruomenė, 
pavesdama tai viešųjų reikalų 
vadovei I. Smieliauskienei, ku
riai talkino bendruomenės vei
kėjai: V. Šimkus, J. Žadeikis,
A. Juškevičius, T. Blinstrubas.
R. Staniūnas, M. Kriaučiūnie
nė. Organizatoriai reiškė padė
ką “Draugui”, “Margučiui” ir 
kitiems už talkinimą. (Apie lie
tuvių pasirodymą jau rašėm 
vakar).

Čekų protesto eisena

Parade stipri grupė buvo Če
koslovakijos. Ant vieno jų au
tomobilio priekio paguldytas tau 
tūliais jų drabužiais apsirengu
sios moters manekenas — “la
vonas”, vaizduojąs nužudytą 
Čekoslovakijos laisvę. Ir juoda 
vėliava iškelta. Čekai nešė pla
katą su įrašu: “Neleiskite su
stoti plakus Europos širdžiai 
— Čekosslovakijai”. Kiti plaka 
tai: “Rusai, šalin iš Čekoslova
kijos”, “Čekoslovakijos invazi 
ja — įspėjimas pasauliui”. Jau
nučių tautiniais drabužiais pa
puoštų čekų vaikų vežimas su 
užrašu: “Prašau, padėkit Če
koslovakijai. Ten yra mano mo 
čiutė”. Čekai ryžtingai nešė už 
laisvę sudegusio Palach paveiks 
lą. Griežė jų orkestras, o lietu
viai matydami čekų vaikų gre
tas kalbėjo: 'Matote, kiek jie 
rodo entuziazmo: plikos galvu
tes lietuje, o žygiuoja smagiai”.

Pagerbė naują ukrainiečių 
kankinį

Gudų grupėje vaikutis važiuo 
tą milžinišką, skersai visą gat- 
diamas užrašą: “Laisvę ir nepri 
klausomybę Gudijai!” Latviai 
žygiavo su orkestru, nešdami 
plakatą “Laisvė visiems”. Vo
kiečiai nešė horizontaliai išties
tą milžinišką, sekrsai visą gat
vę, savo vėliavą. Spindėjo jų 
plakatas: “Tik sujungta Vokie
tija su laisve ir teisingumu vi
siems”. Slovakai (plakatu garsi
no: “Slovakai nori laisvės Slo
vakijai”. Estų plakatas ir gi skel 
bė reikalavimą laisvės visiems. 
Gausiai žygiavo ukrainiečių. Jie 
nešė ryškiai išrašytą prašymą: 
“Padėkit mūsų kovotojams Uk
rainoje”. Kitas plakatas skelbė 
apiė naują kankinį •— šiemet 
balandžio mėnesį nužudytą ar
kiv. Velichovskį. Albanai savo 
plakatuose prašė: “Padėkite 
mums atidaryti bažnyčių duris” 

iiiiimimiimiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiiimiii
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 še- 
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
ainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimmiiiiiii

HIGH
4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

BRIGHTON SAVINGS & LOAN
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinoia 60632

ir taip pat skelbė; “Pagarba 
mūsų kariams, kovojantiems 
Vietname. -

Slibino šokis

Kinai gausius čieagiečius ste 
bėtojus ir garbės svečius tiribu- 

! noje sudomino su savo slibino 
šokiu, gyvai pademonstruotu 
centrinėje Chicagos State gat
vėje, kur vyko paradas. Kubie
čiai savo plaktuose šaukė: “Vie
nuolika metų kraujo ir teroro”, 
“Castro yra Amerikos Hitleris”, 
“Castro, Mao, Hitleris, Stalinas 

Į— masių žudikai”. Kubiečiai ne 
šė lentą su hakenikreuzu irkū- 

I ju - piautuvu, su įrašu “Tas 
j pats”. Kroatai nešė savo kraš
to žemėlapį.

Miesto palankumas
Pažymėtina, kad, Chicagos 

miestas buvo labai palankus 
šiam Pavergtų tautų paradui — 
demonstracijai. Buvo čia ir mies 
to, parkų, Cook apskrities gy
vieji paveikslai. Atsiskubino ir 
kai kurios privačios bendrovės, 
kaip pavyzdžiui Meister Brau 
su savo keturiais smalkiais žir
gais traukiamu vežimu.

Apskritai, turint minty lietų, 
reikia šį paradą laikyti pavyku
siu, sustiprinant nusistatymą, 
kad kitais metais jame dalyvau
tų lietuvių ne šimtai, o tūkstan 
čiai.

Po parado įvyko pietūs Con
rad Hiiton viešbuty, kur eilė 
įtakingų asmenų iškėlė reikala

vimus, kad pavergtiesiems (bū
tų suteikta laisvė. Apie tai pia 
čiau bus kitame “Draugo” nu
meryje. J-

BONNA. —Tarptautinė “senka 
talikių” Bažnyčios taryba Vaka
rų Vokietijoje nutarė įsteigti spe
cialią komisiją susivienijimui su 
Romos katalikų Bažnyčia pagrei
tinti. •

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.

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje. ' '

VEIDU PRI EŽEMĖS
K. GRIGAITYTĖ

Novelių rinkinys, kuriame pie
šiamos gyvenimo problemos ir 
vaizdai, daugumai tremtinių pa
žįstami ir net patirti. Lengvu sti
liumi, paprasta vaizdinga kalba 
parašyta knyga maloniai skaito
ma ir jautriai išgyvenama, nes 
joje kiekvienas randą savęs dale
lę.

Išleista Liet knygos klubo.
Kaina 2.00 dol., galima gauti 

DRAUGE. Illinois gyventojai tu
ri prie knygos kainos pridėti! 5 
proc. mokesčiams-

A T E S

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

ASSOCIATION
LA 3-8248


