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Žygis į mėnulį
D Artėjant istoriniam skrydžiui i

mėnulį — jis pradedamas liepos 
16 d. — mūsų skaitytojai domisi 
įvairiomis skridimo, nutūpimo 
mėnulio paviršiuje, astronautų 
veiksmų mėnulyje ir grįžimo 
smulkmenomis. Kai kurios jų ne
visai aiškios. Dėl to pateiksime 
šiandien ir kitomis dienomis in
formacijų apie žygį bei jo vyk
dytojus, tris astronautus. /

Kada jie nusileis mėnulyje?

Prietaisas, pavadintas “Aru- 
(Eagle) nusileis mėnulio pavir
šiuje sekmadienį, liepos 20 4:23 
vai. rytų (3:23 vai. Chicagos) 
laiku. Tai nereiškia, kad astro
nautai — Armstrong ir Aldrin - 
apleis savo bazę “Are” ir pradės 
pasivaikščiojimą.

Ne. Iš tikrųjų, istorine diena 
teks laikyti pirmadienį, liepos 
21 d., nes tik tai dienai auštant 
— tai bus naktį į pirmadienį, lai 
krodžio švytuoklė New Yorke ro
dys 2:17 vai. ryto, gi Chicagoje- 
1:17 vai. - astronautas Neil Arm
strong išlips iš “Aro” ir... žmo
gaus koja atsidurs mėnulio pa
viršiuje.

Antrasis astronautas, Aldrin, 
išlips po 27 minučių. Taigi, že
mės gyventojams bus įdomu sek
ti įvykius sekmadienio popietį, 
“Aro prietaisui nusileidžiant į 
mėnulį, bet... daugiausia įtam
pos laukiama naktį į sekmadienį. 
Tai bus istorinės akimirkos, ku
rių buvo laukiama ne dešimtme
čiais, bet - šimtmečiais.
Ar žemės pareigūnai turės ryšius 

su astronautais mėnulyje?

Taip, NASA (erdvės tyrinėji
mų įstaigos) pareigūnai su jais 
palaikys ryšius radijo ir televizi
jos keliu.

“Mėnulinis pasivaikščiojimas” 
TV ekrane

Daug kas domisi, ar televizijo
je bus matomi pirmieji žmogaus 
žingsniai mėnulio paviršiuje? 
Taip, juos perduos televizija ir tai 
truks 2 vai. ir 20 min. Tai bus, 
aišku, technikos laimėjimas.
Ar astronautai mėnulyje ras or

ganizmų žymes?

Šis klausimas neaiškus ir mok
slininkam. Kai kas spėja, kad a- 
bu vyrai ras gyvybės pėdsakus, 
senų laikų liekanas.

Kas sudaro mėnulio paviršių ir 
ar ten bus surasti nauji

elementai?

JAV erdvėlaivio “Surveyor” į- 
vykdyti tyrinėjimai parodė, kad 
mėnulio paviršių sudaro: 58 proc. 
deguonies, 18,5 proc. silicone e- 
lemento, 6,5 proc.
aliminijaus, 13 proc. nikelio bei 
sieros ir dar kiek magnezijaus bei 
natrijaus.

Astronautas N. Armstrong vykdo 
bandymą: su specialiu prietaisu 
jis mėnulyje rinks paviršiaus pa
vyzdžius

Von Braun ir erdves 
žygiai

Įsitikinęs skrydžio į mėnulį 
sėkme

HUNTSVILLE, Ala. — W. 
von Braun, šiuo metu vadovau
jąs Marshali skraidymų centrui 
Huntsville, Alabamos valst., 
vienas erdvės žygių “tėvų”, pa
reiškė spaudai, esąs įsitikinęs, 
kad liepos 16 d. pradedamas 
skrydis j mėnulį bus sėkmingas. 
Tačiau jis pridūrė, kad buvus 
sėkmingiems kitiems žygiams, 
krašto gyventojai nebus pasi
ruošę “smūgiui”, jei įvyktų ko
kie nors sutrikimai.

Von Braun mano, kad neto
limoje ateityje vyks susisieki
mas erdvėje. Jo nuomone, ar
tėja laikas, kai erdvės didvy
riais nebus tik jauni vyrai. Esą, 
erdvės stočių pareigūnais ar vai 
ruotojais būsią įvairaus am
žiaus žmonės.

Sunku pasakyti, ar bus rasta 
kitų elementų.
Mėnulio paviršiaus pavyzdžiai — 

žemėn

Numatyta, kad astronautai at
siveš žemėn tarp 80 ir 100 svarų 
mėnulio “uolienos” ir kitų pavir
šiaus elementų pavyzdžių. Jie 
bus paskirstyti 140 mokslininkų 
įvairiems tyrinėjimams atlikti.

Trečiasis bus nutolęs apie 63 
mylias

Tuo metu, daugiau 20 valan
dų, dviem astronautams vykdant 
tyrinėjimus arba mėnulio pavir
šiuje, “Aro” prietaise, ar ten il
sintis, trečiasis astronautas, Mi
chael Collins su pagrindiniu erd
vėlaiviu, “Columbia”, skris ap
link mėnulį. Nuotolis ligi mėnu
lio svyruos, pats artimiausias 
nuotolis sieks 63 mylias.

Besiruošiant žygiui į mėnulį: astronautas Aldrin žemėje atlieka veiks
mus, kuriuos jam teks atlikti mėnulio paviršiuje, liepos 21 d.

PASAULIO DĖMESYS ŽYGIUI Į MĖNULĮ
Trečiadienį pradedamas istorinis skrydis į mėnulį — Tūkstančiai kviestųjų sve

čių, laukiama milijono žiūrovų — Sovietai nutarė savo atstovo nesiųsti — “Luna 15" 
skrenda į mėnulį, bet ji nenustelbs "Apollo 11" žygio didybės.

Tūkstančiai svečių į pakilimo 
, vietą

CAPE KENNEDY. — Trys 
astronautai, Armstrong, Aldrin 
ir Collins, vakar turėjo paskuti
nę, laisvą nuo pratybų, dieną. 
Šiandien ir ryt vykdomi pasku
tiniai pasiruošimai.

Šiuo metu atvyksta vis dau
giau spaudos atstovų — jų Flo
ridoje laukiama iki 3,000 NA
SA pakvietė 5,000 “svarbių as
menų”. Į Cape Kennedy, vice
prezidentui S. Agnew vadovau
jant, vyksta 250 Kongreso Atst. 
Rūmų narių, 30 senatorių ir vi
sa eilė vyriausybės narių.

Stebėtojų laukiama net ligi 
vieno milijono.

Sovietų Dobryninas nebus 
stebėtoju

WASHINGTON. — Sovietų S- 
gos ambasadorius Washingtome, 
A. Dobrynįn, nors buvo kvies
tas stebėti “Apollo 11’’ žygio 
pradžią Cape Kennedy, tačiau 
nedalyvaus. Užvakar paskelbta, 
kad ambasadoriaus nesą Wa- 
shingtone, jis nesitiki ligi liepos 
16 d. grįžti, be to, nenumatoma, 
kad jo vietoje vyktų kitas am
basados pareigūnas.

Tuo būdu, greičiausia, nenori

Naujausios žinios
Artėja JAV-soviety 

pasitarimai
Pasitarimai vyksią neutraliame 

krašte
MASKVA. — Politiniai sluok 

sniai sovietų sostinėje neabejo
ja, kad Maskva šiomis dienomis 
teigiamai atsakysianti į prez. 
Nixono pasiūlymą pradėti pasi
tarimus ginklų (raketų) gamy
bos varžymo klausimu. Susitari
mai vyktų neutralaus krašto 
sostinėje: Vienoje, Ženevoje ar 
Helsinkyje.

Vis nurodoma į A. Gromyko 
kalbos, liepos 10 d., palyginti, 
santūrius bruožus ir į tai, kad 
jis JAV-bes ypatingai išskyręs. 
Dėl to, Maskvos politiniuose 
sluoksniuose net kalbama apie 
bręstantį naują sovietų - ameri
kiečių santykių tarpsnį, kurį 
būtų įgalima pavadinti “mir i 
družba” — taikos ir draugystės 
tarpsniu.

A. Goldbergas
Maskvoje

0Tis norįs gerinti JAV - 
sovietų santykius...

MASKVA. — A. Goldberg, 
buvęs JAV delegacijos pirm. J. 
Tautose, nuo liepos 10 d. vieši 
Maskvoje. Jis atvyko pakvies
tas sovietų d-jos J. Tautoms 
remti, kaip panašios organizaci
jos JAV-se pirmininkas.

Jis spaudai nurodė, siekiąs 
gerinti sovietų - JAV santykius.

Goldbergas žada nuvykti ir į 
Ukrainą, kur ligi 1894 m. buvo 
gyvenę jo tėvai.

Jis Sovietų S-je viešės ligi lie
pos 19 d.

• Bostone vagys įsiveržė į 
Logan aerodromo Mohawk bu- 
vainės įstaigą ir pavogė 38.000 
lėktuvų bilietų ir štampus.

ma, kad ateity, į sovietinių erd
vėlaivių pakilimus, būtų kviečia
mi JAV atstovai Maskvoje.

• Prez. R. Nivonas istorinio 
žygio pradžią — “Apollo 11’ 
erdvėlaivio pakilimą stebės te
levizijoje, Balt. Rūmuose.

Antenos plokštės Ispanijoje — čia 
bus sekamas “Apollo 11” skrydis 
mėnulio link ir atgal į žemę

W. von Braun

Maskva kaltina kinus
Nutraukti pasitarimai 

Chabarovske
MASKVA. — Rusų - kinų san 

tykiai tebėra įtempti. Šį kartą 
Maskva kaltina Kam. Kiniją — 
šioji privertusi nutraukti pasi
tarimus Chabarovske, nes jos 
pareigūnai šmeižę rusus, be to, 
kinai kėlę sienų klausimus, bet 
nekalbėję, kaip sutarta, upių 
laivybos klausimais. 

Kremliaus vadai atidėjo
kelionę

Rudenį pratęs sovietų - rumunų 
sutartį

PARYŽIUS. — Sovietų S-gos 
ir Rumunijos draugystės sutar
tis bus pratęsta rudenį ir ta 
proga Rumunijon vyks Krem
liaus vadai — tai paskelbė Ru
munijos ambasadorius Paryžiu
je, C. Flitan. Tuo būdu, patvir
tinta žinia, kad šį mėnesį, pa
skelbus apie prez. Nixono kelio
nę į Rumuniją, sovietų vadai, 
Brežnevas su Kosyginu, atsisa
kė vykti į Bukareštą.

r • Prez. Nixonas paskyrė am- • 
basadorium į Peru T. G. Bei-' 

i cherį ir W. L. Rice — atstovu 
į Australiją. Pastarasis yra bu- 

i vęs biznierius W. Virginia valst.

Sovietų “Luna” 
į mėnulį

Vakaruose abejojama žygio 
sėkme

MASKVA. — “Tass” agentū
ra vakar paskelbė: sovietų erd
vėlaivis, be žmonių įgulos, “Lu
na 15”, paleistas skrydžiui į mė
nulį. Jo tikslas — “įvykdyti 
mokslinio pobūdžio tyrimus mė
nulio aplinkoje”. Jis mėnulį pa
sieksiąs maždaug tuo pačiu me
tu, kada pakils JAV erdvėlaivis 

; — trečiadienio rytą.
Tai nenaujiena, nes Vakarai 

buvo patyrę, jog sovietai buvo 
pasiryžę, dar liepos 10 d., pa
siųsti erdvėlaivį į mėnulį, kur jis 
“pasiimtų’’ mėnulio paviršiaus 
pavyzdžius ir su jais grįžtų į že
mę. Dabar, liepos 13 d. erdvėlai
viui jau buvus pakeliui į mėnulį, 
apie pavyzdžius bei jų atsigabe- 
nirną nebekalbama. Londone ir 
kitur, mokslininkai “Luna 15” 
žygio nelaiko ypatingu ir iš vi
so abejoja jo tikslingumu. (So
vietai paskelbė, kad erdvėlaivis 
skrendąs sėkmingai, instrumen
tai gerai veikia...)

Propaganda, noras gelbėti 
prestižą...

Vakaruose nurodoma, kad ru
sams rūpi, jiems prakišant var
žybas mėnulio pasiekimo srity, 
gelbėti jų, erdvės pionierių, 
prestižą. Antra, įžiūrimas ir 
propagandos vaidmuo, nors abe
jojama, kad “Lunos 15” skrydis 
galėtų nustelbti “Apollo 11” tri
jų vyrų žygį į mėnulį ir numa
tomą nutūpimą paviršiuje.

Karo laivai ties 
Florida

' Rusų karo laivai plaukia į Kubą
JACKSONVILLE, Florida. — 

Aštuoni sovietų karo laivai pen
ktadienį pastebėti apie 260 my
lių atstu nuo Floridos pakraš
čių. Jie plaukia į Kubą. Sovie
tų laivus, pirmą kartą plaukiau 
čius arčiau JAV pakraščių, se
ka JAV radaro laivas “Thomas 
J. Gary”, išplaukęs iš Key 
West, Floridoje, ir keli patru
liniai lėktuvai. Jie kasdien skren 
da iš savo bazių Maine ir Mary
land valstijose.

Buvo jau 80 mylių atstu 
j inuo Floridos

JACKSONVILLE, Florida. — 
Septyni sovietų karo laivai už
vakar jau buvo priartėję 80 my
lių atstu nuo Floridos ir Cape 
Kennedy, kur vyksta paskuti
nieji pasiruošimai trečiadienio 
žygiui į mėnulį.

Laivai, kaip numatyta, turi 
Kubą pasiekti liepos 20 d. ir 
ten viešėti ligi liepos 27 d.

KALENDORIUS
Liepos 14 d.: šv. Bonaventū

ras, šv. Justa, Vidutis, Sunmy- 
lė.

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

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien sau
lėta, šilta, drėgna, popiet gali
ma perkūnija, temp. sieks apie 
90 1. F., ryt — be pakitimų, ta
čiau galimas oro atvėsimas.

Saulė teka 5:27, leidžias 8:25.

Šį sekmadienį JAV-se vyksta Pavergtųjų Tautų Savaites iškilmės, pa 
maldos, eisenos. Čia pavergtųjų tautų atstovai žygiuoja Chicagoje — 
šių metų eisena Chicagoje įvyks šį šeštadienį, 12 vai. dieną.

Pavergi. Tautų Savaitė pradėta
Minėjimai įvairiuose kraštuose

Pavergtų Tautų savaitė, nuo 
1959 m. kiekvienais metais liepos 
mėn. minima JAV -se, šiais me
tais vyksta savaitę anksčiau, lie
pos 13-19 d.

Savaitės minėjimai rengiami į- 
vairiuose JAV miestuose. Jau 
paskelbta, kad Chicagoje, šešta
dienį, liepos 19 d., Savaitės para
das įvyks State gatvėje.

Iškilmės New Yorko mieste
New Yorke minėjimą rengia 

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas, talkininkaujamas Pavergtų
jų Tautų Amerikos Draugų ir A- 
merikiečių vid. ir rytų Europos 
kilmės organizacijų.

Numatyta tokia programa: lie
pos 13 d., sekmadienį, šv- Patri- 
to katedroje vyko iškilmingos 
pamaldos. Mišias atnašavo prel. 
Belą Varga, buvęs Vengrijos 
parlamento pirmininkas ir dabar
tinis vengrų Komiteto pirminin
kas. Pamokslą sakė rumunas 
dvasininkas. Tą pačią dieną pa
maldos 11 vai., buvo ir šv. Jono 
katedroje.

BUKAREŠTAS. — Rumuni
jos prezidentas ir partijos va
das, N. Ceausescu, vakar pasisa
kė dėl būsimos JAV prezidento 
kelionės į Bukareštą. Esą, ją 
tenka vertinti teigiamai, nes ji 
turėtų prisidėti prie geresnių 
santykių tarp abiejų kraštų ir, 
svarbiausia, tai būsiąs įnašas ir 
pasaulio taikai.

Kariai grįžta iš Vietnamo fronto į savo kraštą... Čia dalis JAV 814 vy
rų, lėktuvais atskraidintų iš Vietnamo į JAV-bes

Liepos 15 d., antradienį, Mies
to savivaldybėje PET pirminin
kui dr. Lettrichui bus įteikta me
to J. Lindsay pasirašyta Savaitės 
proklamacija. Ją pavergtųjų vei
kėjui įteiks mero pavaduotojas 
Robert W. Sweet.

Numatytos pamaldos, liepos 
19 d., ir žydų sinagogoje su spe
cialiu pamokslu.

Egiptas nusilenkė 
Maskvai?

Bonna teigia: Kremlius spaudęs 
Kairą

BONNA. — Vak. Vokietijos 
vyriausybė pareiškė: jos nuo
mone, Egipto prezidento A. Naa 
šerio nusistatymui pripažinti 
rytų Vokietijos režimą, greičiau 
šia, padarė įtakos Kremlius, juo 
labiau, kad Kairas tikisi iš so
vietų ir toliau gauti stambius 
ginklų pristatymus.

Kairo - rytų Berlyno santykių 
numatomas užmezgimas buvo 
pagrindinė Vak. Vokietijos vy
riausybės posėdžio tema.

Smūgis Bonnai
| Egiptas bus penktasis ara- 
I bų kraštas, nutaręs pradėti nor 
malius diplomatinius santykius 
su komunistine Vokietijos dali
mi. Tai sunkus smūgis K. G. 
Kiesingerio vyriausybei — ji dė 
jo įmanomas pastangas gerinti 

, santykius su arabų kraštais.
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TRADICIJOS GERBĖJAI 
PRANCŪZIJOJE

Ji kovoja už Romos autoritetą ir klusnybę tikėjimui

Vatikano II susirinkimui pa
raginus teologus perduoti ir aiš
kinti šių laikų žmonėms tikė
jimo tiesas jiems suprantames
nių būdu, olandų teologai pir
mieji paruošė naują katekizmą. 
Nors jis buvo Olandijos vysku
pų aprobuotas, tačiau dalis pa
sauliečių katalikų įžiūrėjo jame 
su tradiciniu Bažnyčios mokslu 
nesuderinamų dalykų: kai ku
rios tikėjimo tiesos visai nuty
lėtos, o kitos išaiškintos keistu 
būdu, pvz. žmogaus kilmė, gim
toji nuodėmė ir kit. Popiežių 
Paulių VI tuojau pasiekė tikin
čiųjų prašymai savo autoritetu 
neleisti, kad tikėjimo tiesos bū
tų iškreipiamos ar aiškinamos 
resuprantamu ir netradiciniu 
būdu. ,

Vatikanas ir olandų 
katekizmas

&v. Sostas tuo olandų katekiz
mu susidomėjo ir rado jame ne
priimtinų dalykų. Po dialogo 
tarp Romos ir Olandijos teolo
gų, kai nebuvo prieita prie vi
siems priimto sprendimo, po
piežius paskyrė keleto kardinolų 
(parinktų iš įvairių tautų) ko
misiją, kuri, išstudijavusi ka
tekizmo turinį, nurodė vietas, 
kur nereikalingas kitoks formu
lavimas dėstomųjų dalykų. O- 
landijos vyskupai kardinolų 
sprendimą priėmė, tačiau kate
kizmo autoriai (svarbiausias jų 
Šchillebeek) pasisakė negalį 
nieko keisti, nes neleidžianti jų 
sąžinė.

Dabar panašų naują katekiz
mą parengė ir Prancūzijos vys
kupai, prieš kurį taip pat kilo 
pasauliečių ir dvasininkų reak
cija. Susidarė sąjūdis vardu “Ti 
kėjimo gynėjai”, kuris neseniai 
išleido “Ištikimo kataliko vado
vėlį". Jo įžangoje pasisakoma, 
ko tuo siekiama: “Akivaizdoje 
naujos religijos, kuri viską 
griauna, mes išpažįstame savo 
ištikimybę Kristui, Petrui ir Baž 
nyčiai. Akivaizdoje aiškaus Baž 
nyčios griovimo, mes, 150 ku
nigų, pabrėžiame ir primena
me esminius krikščioniškojo gy 
nevimo principus”.

Toliau “vadovėlyje” sakoma: 
“Mes norime atsakyti į katali
kų susirūpinimą ir padėti jiems 
išlikti ištikimais savo tikėjimui 
Tuo tikslu — o tai yra evan- 
gėliškosios meilės pareiga, iš
plaukianti iš mūsų kunigiško
sios misijos — primename kai 
kuriuos principus, kurių laikan
tis galima patikti Dievui ir už
sitikrinti savo išganymą.

Prancūzai — klusnumas 
tikėjimui

Kaip katalikų kunigai, mes 
skelbiame mūsų paklusnumą ti
kėjimui Petro, tai yra Uolos, 
ant kurios Kristus pastatė Baž
nyčią. Pagerbdami mūsų tiesio
ginius viršininkus, kurie yra 
pilnoje vienybėje su Roma, kaip 
ištikimi šventos, visuotinės, a- 
paštalinės Romos Bažnyčios sū
nūs, mes nuolankiai, tačiau tvir 
tai laikomės visų tiesų, esančių 
Šv. Rašte ir tradicijoje, o ypa

čiai pop. Pauliaus VI paskelb
tame Tikėjimo išpažinime”.

Toliau “Vadovėlyje” nurodo
mos priemonės tikrajam tikėji
mui išlaikyti:

1. Melstis ir niekad nepaliau
ti, kaip mokė Kristus. Yra tik
ra, kad “naujieji kunigai” ne
turi laiko melstis. Kalbėti ryto 
maldas, o vakarais stengtis ben 
drai šeimose pasimelsti. Nuolat 
kalbėti rožinį.

2. Eiti dažnai išpažinties, net 
ir neturint sunkių nuodėmių. Pa 
sirinkti nuodėmklausiais išmin
tingus, aiškaus tikėjimo kuni
gus. Tie kunigai, kurie eina į 
klausyklą civiliniais rūbais, ro
do savo neklusnumą Bažnyčiai. 
Išpažintis turi būti ausinė, ab
soliucija individualinė. Kolekty
vinės atgalios apeigos nėra joks 
atgailos sakramentas.

3. Dažnai priimti šv. Komu
niją nustatytomis sąlygomis. 
Reikia reaguoti prieš tą posusi- 
rinkiminę dvasią, kuri naikina 
išorines Švč. Sakramento pa
garbinimo formas ir mažina 
Dievo garbę.

Toliau seka instrukcijos apie 
liturgines normas kunigams įr 
paaiškinimai liturginių atmainų 
tikintiesiems. ,

“Vadovėlyje” kai kur pasisa
koma gana kategoriškai; "Nei
kite į bažnyčias, kur kunigai 
yra modernistai. Eikite į tas 
bažnyčias, kuriose Mišios yra 
dar šventos Mišios”.

Toliau duodama nurodymų 
naujo katekizmo reikalu. “Va
dovėlis” baigdamas šiaįs žo
džiais: “Su nuolankiu pamaldu
mu, kuris yra mūsų jėga, pasi
liekame ištikimi, klusnūs, nepai- 
laužiami mūsų vaikystės tikėji
mui, tikri Bažnyčios sūnūs”. Se
ka parašai 150 kunigų ne tik 
prancūzų, bet ir keletos dvasiš
kių iš kitų Europos ir net Ame
rikos kraštų.

Atsi rėmimas j tradiciją
Paaiškėjo, kad to “Vadovų- 

lio” sumanytojas ir autorius yra 
Moutjavoult (Prancūzijoje) kle 
bonas Louis Coache, kuris šių 
metų kovo mėn. išleido atsišau
kimą į tuos Prancūzijos katali
kus, kurie nori likti ištikimi tra
dicinei Bažnyčiai. Tame atsišau 
kime jis ragina tikinčiuosius 
spiestis aplink tuos kunigus, ku
rie yra nepalaužiamoj vienybėj 
su Romos Bažnyčia, su Petrė 
sostu, su tikrojo tikėjimo ir saū 
gios moralės uola. ,

Drąsus kun. Coache atsišau
kimas sako: “Prancūzijoje ir 
kituose kraštuose kyla didelis 
sąjūdis ištikimybės tikrajam ti
kėjimui ir Romai prieš augan
čią ir gilėjančią Bažnyčioje ere
ziją. Ta erezija buvo pasmerkta 
šv. Pijaus X ir paskiausiai Pau
liaus VI enciklikoje “Ecclesiam 
Suam”. Tai erezija daug pavo
jingesnė, negu buvo šio amžiaus 
pradžioje. Ji gali išsivystyti į 
visuotinę ereziją”.

Prieš tokį pavojų kun. Coache 
apeliuoja į Prancūzijos vysku
pus, kad jie imtųsi ginti tikrą
jį tikėjimą ir “neleistų avelėms

Apollo astronautas Armstrong, kuris pirmas išlips mėnulyje, praktikuo 
jasi Cape Kennedy, besiruošdamas išlipimui mėnulyje. Kiekvienas ju
desys yra apskaičiuotas.

Akt. David Niven Prancūzijoj laiveliu vežioja Monako princessę , bu
vusią aktorę Grace ir jos sūnų Alebertą, Cap Ferrat vietovėje.

klajoti po užnuodytas ganyk
las”. “Kalbu, sako kun. Coache, 
grynai savo asmenine atsako
mybe, tačiau esu tikras, kad iš
reiškiu mintį daugelio prancūzų 
kunigų. Pareiškiu, kad mes ne
kantriai laukiame to momento, 
kada mūsų vyskupai suras tie
sos kelią. Laukiame to momen
to, kada pagaliau galėsime jais 
su pasitikėjimu sekti, kaip se
niau. To pasitikėjimo, deja, šian 
dien negalime parodyti jų šio 
laiko veiksmams ir patikėti jų 
žodžiais, kada matome, kai jie 
priima ir aprobuoja modernis
tų katekizmą, kada girdime jų 
pareiškimus, priešingus Pau
liaus VT enciklikai "Humanae 
Vitae”.

Toliau kun. Coache, paklaus
tas vieno spaudos atstovo, atsa
ko: Ryšys su Roma yra tikėji
mo aktas. Jis yra būtinas. Ne
gali būti 'katalikais tie, kurie 
nėra nepalaužiamu ir, sakyčiau, 
meilingu būdu susirišę su Šv. 
Petro sostu. Daugelis brolių ku
nigų, kurie yra geresni už ma
ne, negali aplankyti Romos. Jie 
savo mažose parapijose, išsi
sklaidę po visą Prancūziją, už
imti ganymu sielų, kurias Die
vo Apvaizda jiems yra patikėju
si. Tačiau galiu užtikrinti, kad 
jų širdis yra nukreipta į Ro
mą. Kaip tik esminis dalykas 
yra šis: turėti širdį nukreiptą į 
Romą kiekvienu momentu, kur 
bebūtų ir koks nuotolis nuo Ro
mos skirtų, O tai reiškia — 
tikėti tą, ką Roma sako, my
lėti Romą, ypačiai, kada ji kal
ba”.
Gal perdėta, bet reikia kovoti

Spaudos atstovui pastebėjus, 
kad vis tiktai yra daug pasau
liečių ir dvasiškių, kurie ima ne
klausyti Romos, ar daug esą 
tokių, kurie yra pasiryžę visa
me paklusti šv. Raštui, kun. 
Coache atsakė: “Kalbėkime, jei 
norite, pirmiausia apie kunigus. 
Esu įsitikinęs, nors kai kas tvir 
tina priešingai, kad didelė dau
guma Prancūzijos kunigų rea
guoja ir ųori likti ištikimi ka
talikų Bažnyčiai. Žinoma, joks 
kunigas nepasisakys nesąs ka
talikas. Bet yra tokių, kurie tai 
tvirtina tik žodžiais, o skelbia ir 
pritaria erezijai. Bet tokių, nors 
pridaro daug triukšmo, nėra 
dauguma. Yra daugybė kuni
gų visose Prancūzijos zonose, 
kurie nori būti ištikimi tradici
niam Bažnyčios mokslui, kas 
bebūtų. Šie yra susirūpinę ma
tydami, kaip erezija plinta Baž
nyčioje, ypačiai Prancūzijos Baž 
nyčioje. Tačiau yra didelis ski- 
čius tokių kunigų, kurie neiš

drįsta pareikšti savo nuolatinio 
susirūpinimo, nedrįsta parodyti 
savo vidaus jausmus, nes, kaip 
gerai žinote, šiandien, pučia kiti 
vėjai, nepalankūs jų nusistaty
mui.

Esame tragiškoje būklėje. 
Tai padėtis, kokios nebuvo Baž
nyčioje nuo Ari jaus erezijos lai
kų, nekalbant jau apie angliko
nų ir protestantų atskilimą nuo 

' Bažnyčios”.
'Savo pokalbį su spaudos at

stovu kun. Coache baigia: “Mū
sų pareiga kovoti. Mūsų kova 
priduoda drąsos daugybei kata
likų. Netgi jei laikinai ir pra
laimėsime, vistiek privalome tęs 
ti gerą kovą. Turime drąsinti 
ir raginti tikinčiuosius likti iš
tikimais ir nepalaužiamais sa
vo tikėjime, bet ypač melstis 
ir aukotis, kad Bažnyčios nuo
pelnai išgelbėtų nuo marksizmo 
erezijos ir nuo visokio nukrypi
mo. Prancūzijoje yra didelis 
skaičius kunigų, vienuolių ir pa
prastų tikinčiųjų, kurie, privers- 
'ti tylėti, meldžiasi. Čia yra mū
sų jėga”. Dr. J, Sav.

Širdies ligų fondui lėšų sutelkti 
skelbiama širdies kėglinimo savai
tę lapkričio' lg-21 Televieijos ak
torius Diek Cavett demonstruoja 
žaidimą. Norima, kad tam tikra 
pelno dalis, ateinantį iš kėglių, bū
tų paskirta širdies ligų fondui.

Intymiąsias meilės paslaptis ir 
gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys

Šekspyro sonetai
Į lietuvių kalbą pirmą kartą išver
tė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, išsa
mia įžangine studija ir sonetų pa
aiškinimais: 176 psl., kietais drobės 
viršeliais.

Kaina $3. Gaunama “DRAUGĘ."

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki G vai. vak. Sčkmadlenials. uždarytu.

■f .

Rockford, IH.
Balfo gegužinė buvo pilnai iš

reklamuota, per spaudą ir pla
katais. Bet buvo labai blogas o- 
ras, lietus ir šalta. Valdybos di
džiausias susirūpinimas, ką dary
ti? Bet drąsumas ir ryžtumas vis
ką išgelbsti. Vykstant į Lietuvių 
klubo parką, susidarytų dar dau
giau išlaidų, nuo to atsisakyta ir 
pasilikta, kaip prieš keletą metų, 
pirm. A. Pociaus patalpose ir 
skiepe. Tuojaus klube buvo iš
kabintas pranešimas, o daug kam 
ir telefonu pranešta.

Programą atidaro skyriaus pir
mininkas A. Pocius ir pakviečia 
žodį tarti garbės pirm. Juozą Ba
cevičių. Po jo kalbėjo vicepirm., 
Kazys Rutkauskas. Po to prista
tomi trys linksmieji: sopr. Pe
trauskienė, barit. A. Kvečas ir 
akordionistas Špakauskas. Visų 
stiprūs ir geri balsai, sudainavo 
negirdėtų dainų. O pranešėjas 
J. Petrauskas savo eilėraščius 
skaitė paimtus iš gyvenimo; pil
ni humoro ir tikrovės. Atrodo, 
kad visiems buvusiems patiko. 
Vietos buvo ankštokos, bet laiką 
smagiai praleido besišnekučiuo
dami.

Gauta ir pelno 46,34 dol., be 
to, dar gauta ir aukų "Pirmutinis 
savo auką 25 dol. įteikė didysis 
Balfo rėmėjas dr. Vai- Plioplys. 
Tortą aukojo I. Šemienė. Visiems 
aukotojams, programos atlikė
jams, vietos Balfo valdyba pa
reiškė širdingiausią padėką

Trys linksmieji programos at
likėjai jokio atlygnimo nepaė
mė, bet dar parėmė šalpos darbą. 
Taigi Jiems Balfo valdyba taip 
pat padėkojo.

Gegužinė praėjo apyskaitos pri- 
nauji rūpesčiai, rudens parengi
mui. Jau yra užangažuoti progra
mai atlikti. Nes Lithuanų orkes
tras ir solistė V. Stankienė, visi 
yra pažadėję atvykti į Rockfordą.

Kaip tą rudens programą, - 
25 rry skyriaus jubiliejų, surengti, 
skyriaus valdyba diskutuoja, su
ka galvas, bet išeities vis nesu
randa. Tikėkime, kad bus suras
ta. Augis

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

R E C I P E S
4-ji pagerinta, iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms lr nelie- 
tuvfims

Kaina — $2.50
Ulinois State gyventojai prie kainos 

turi pridfitl 6% taksu. 
Chicago. Illinois 60629 

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4645 VVest 63rd Street

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2808 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vaL lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Rea telef. VVAIbrook 0-0O70

Rezld. Telef. 289-4083
DR. K. e. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
jei neatsiliepia, skambinu 874-8012

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

TeL 695-0533 — Elgin 
426 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Ulinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 0—8 vai. vak. 
Šęfitodlenlais 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048

TeL ofiso HE 4-5849, rez 888-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-0, treč. tr šešt. tik
susi tarus.

Oftao — HE 4-0708.

DR. S. k M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest Slst Street
Valandos: antradieniais, penatadle-

nąto 8—0 v., šeštadieniais M—1 n. p. 
Ligoniai priimami pagal sualtartan*.
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Metams U metų 3 mėn. i mėn. snn„ rnn 2.00 ~
1.75 -
2.25 S

$17.00
$15.00
$18.00

9.00
8.00
9.50

5.00
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5.50

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

1

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofa. 785-4477. Rez. PR 8-0900

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
041# So. Pulaski Road 

Valandos panai suaitarlma

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

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Ofiso tel. PR 8-3220 
Namu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 6Srd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 lkl S vai. Ir nuo 6 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 33rd St., GR 6.7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždarytą trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS 

Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 920-7097
5159 So. Damen Avenne 

Valandos tik pagal susitarimą
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
VaL, pirmad., antrad., ketvirtad. ta 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. ta 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

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

(By appt.).

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

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

Ofiso Ir bato tel. OLymplo 2-188.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kaadlen 10-12 lr 4-7. Trečiad 
(r šeštad. tik susitarus.

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

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.___________________
TeL ofiso Ir bnto OLymplo 2-4109

DR, P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vaL lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

4788 S. Damen Avė., Chicago, Dl. 
Dlathermy — Ultrasound — 

Massage 
Tik susitarus

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KCDIKTŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7100 South W estern Avenue 

Pirmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tcL 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tol. PR 8-7778. Rez. FR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antra lr penkt 1—4 vai. 

PrlimlnBja tik susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7Ist Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So, Cicero, Oak Forest, Dl.

Kabineto tel. 087-2020 
Nainį) tol. 839-1071 

Vizitai pagal eusitarima

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

Ofiso tel. REUanee 0-4410 
Rez. GRovehUl 6-0017 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2700 W. 71st Stre®, 

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

Rezld. tel. WA 0-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1228

Oftao vai.: Pirm., antr., Treč. ta 
penikt nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-61f»0

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. tr šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albauy Avenue 
VaL: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt lr šeštad. 2—4 popiel 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 0-6440, rez. HE 4-8100

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
VaL: 2 lkl 4 v. p. ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namų 036-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Me9fcfno« pagalba

NUO LOPŠIO LIGI KARSTO
RUMUNIJOS TAUTINE POLITIKA

Komunistų partija gina nepriklausomybę, bet vengia reformų

Turime laimę gyventi aukš
to gyvenimo lygio krašte — 
JAV-ibėse. Šis kraštas savo 
darbščių kūrėjų, sveikos emi
gracijos, didelės demokratiš
kos laisvės ir nepaprasto tur
tingumo dėka yra labiausia 
priartėjęs prie visiems žinomo 
ir visų laukiamo ekonominio 
idealo: suteikti kuo geriausią 
gyvenimą galimai didesniam

. gyventoji] skaičiui.
Tačiau ne vien tik JAV-bėse 

žmonės turi galimybę patoeriai 
gyventi, šiltai rėdytis, sočiai 
valgyti ir naudotis įvairiais pa
togumais. Žmonės pakankamai 
gerai gyvena mūsų kaimyninė
je Kanadoje, tolimoje Aust
ralijoje, Japoniioie ir Vakarų 
Europcj'e — Vokietijoje, Švei
carijoje, Anglijoje, Švedijoje, 
Danijoje, Prancūzijoie. Olan
dijoje, Belgijoje ir eilėje kitų 
šalių.

*
Blogiausia žmonės gyvena 

arba žemiausią gyvenimo lygį 
turi visi be išimties komu
nistiniai kraštai, o taip pat Pie 
tu Amerikos, Afrikos ir Azijos 
atsilikusios šalys. Komunisti
nių kraštų atsilikimas ekono
minio gerbūvio srity ie išeina 
Iš labai netobulos valdymo sis
temos, kuri užmuša privačią 
iniciatyvą, atima iš žemės ū- 
kio ar fabriko darbininko io 
uždirbtą ar paveldėtą privati
nę nuosavybę, o tuo pačiu ir 
norą dirbti, daugiau uždirbti, 
taupyti. Komunistinė sistema, 
kitados žadėjusi sukurti žemė
je rojų, visomis priemonėmis 
stengiasi užnuodyti darbo žmo 
gaus dvasią, atimant iš jo ti
kėjimo šviesą, kuri yra dauge
lio tautų ir darbo žmonių ger
būvio kelrodžiu.

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
4 kapitalistinė sistema, kad ir 

pasenusi, gal būt baigianti sa
vo amžių gyventi, reikalinga 
daugelio pataisymų, net eko
nominėje srityje, darbo žmo
nų alprūpinimo ir geresnio ger
būvio jiems suteikimo sekto
riuje, vis dar pirmauia prieš 
tik pusę šimto metų teturinčią
komunistinę sistemą.

*
Tačiau yra ir mūsų krašte 

nemaža besireiškiančių įvairių 
negerovių, taisytinų dalykų 
Kai kurie reikalai galėtų būti 
kitaip tvarkomi, tiksliau suren 
džiami, sąžiningiau vykdomi, 
labiau atsijvelgiant j plates
nių gyventojų sluoksnių rei
kalus.

Nesuki ysime pasakę, kad 
turtimgdausiame pasaulio kraš
te gal būt blogiausiai tvarko
mi plačiųjų gyventojų sluoks
nių medicina aprūpinimo bei 
gydymo klausimai.

Nemokamą ar labai mažai 
teapmokamą medicinos pagal
bos teikimą yra, galima sakyti, 
įsivedęs visas kultūringas pa
saulis ir tai ne nuo šiandien. 
Tur būt šioje srityje labiau
sia pažengę yra vokiečiai Vo
kietijoje darbo žmonėms pri
einamą medicinos pagalbą .ve
dė žinomas to krašto kancleris 
Bismarkas maždaug prieš šim
tą metų. Nuo to laiko be per
traukos visi Vokietijos gyven
tojai šia pagalba naudojosi 
ir tebesinaudoja.

Ypač nemokamos medicinos 
pagalbos teikimas išsiplėtė po 
II pasaulinio karo. Europoje 
neberasi kultūringo krašto, 
kurio darbo žmonių nemoka
mai negydytų valstybė. Tokį 
gydymą sėkmingai praktikuo
ja net toks neturtingas “silkių 
kraštas” kaip Norvegija. Ir 
komunistiniai kraštai, neišsky
rus daugeliu atžvilgių atsili
kusios Sovietų Sąjungos, me
dicinos pagalbą, tegu dar la
bai netobulą, teikia nemoka
mai.

Žinoma, tai nereiškia, kad 
valstybės šiam reikalui reika
lingas milžiniškas lėšas iš kaž 
kur “iškasa”: jas sudeda tie

patys žmonės. Gražus pavyz
dys buvo ir nepriklausomoje 
Lietuvoje pradėtas organizuoti 
darbo žmonių gydymas per li
gonių kasas. Šiam reika’ui rei
kalingas lėšas (po trečdalį) 
sudėdavo: patys darbininkai, 
darbdaviai ir valstybė.

*
Prieš keletą metų ir JAV-se 

šiuo reikalu buvo bandyta šis 
tas daryti. Įvestas, deja, tik 
labai ribotas taip vadinamasis 
“medicare” — pensininkų bei 
senelių gydymas. Deja, jis vei
kia tik ribotą, neilgą laiką; 
apsidraudusieji vis dėlto turi 
ir šiek tiek už jį primokėti. 
Pati senelių draudimo siste
ma buvo taip netobula ir to
kia paini, kad ja naudojimasis 
yra tik iš dalies įmanomas. 
Kaip pastaruoju metu išaiškė
jo, iš toje sistemoje atsiradu
sių spragų pasipelnė tik kai 
kurie gydytojai ir gal kiti as
menys.

Su didele širdgėla tenka pri
pažinti, kad puiki ir labai pa
žangi Amerikos medicina liko 
prieinama tik pasiturintiems 
gyventojams

Medicinos bei gydymo rei
kalais Amerikoje specialu pa
reiškimą padarė pats JAV pre
zidentas R. Nixonas perpilą 
ketvirtadienį. Jis pripažino, 
kad amerikiečiu sveikatos ap
saugos bei medicinos sistemą 
ištiko masinė krizė ir kad šiuo 
reikalu reikalingos skubios re
formos. Ta proga nurodoma 
kad jeigu 1965 m. ligonis už 
išbūtą ligoninėje kiekvieną pa
rą (neskaitant operacijų, vais
tų ir kt. kaštų) turėjo mokėti 
po 44 dolerius, tai 1968 m. tas 
mokestis buvo pakilęs iki 70 
dol.; artimiausių metu kitų bė
gyje jis sieks 100 dolerių.

Mes džiaugiamės, kad JAV 
Prezidentas atkreipė savo dė
mesį į šį taip svarbų ir labai 
reikšmingą reikalą, liečiantį 
visus krašto gyventojus. Rei
kia manyti, kad Prezidentas ir 
krašto valdžia artimiausiu lai
ku darys tai, ką turėjo anks
čiau valdžiusieji atlikti.

*
O darbo šioje srityje labai 

daug. Norint, kad Amerikos 
sveikatos įstaigos būtų pajė
gios, kaip ir kituose kultūrin
guose kraštuose, aptarnauti 
visus gyventojus, reikia: 1. 
Tuojau paruošti aukštai kva
lifikuotą medicinos personalą 
— gydytojus, med. seseris, me 
dicinos technikus, laborantus. 
Prie dabartinės sistemos tai 
nelengva atlikti. Amerikai, 
daug padėjusiam užsieniui e- 
konomiškai karo ir pokario me 
tais, gali prireikti paprašyti 
personalinės pagalbos iš tų 
kraštų, kuriuose aprūpinimas 
medicina yra tinkamoje aukš
tumoje. 2. Reiks pastatyti ir 
įruošti tūkstančius naujų li
goninių, ambulatorijų, dispen- 
serių, laboratorijų. Aukšta šio 
krašto technika leis tai įvyk
dyti.

Jei Prezidentas ir krašto 
vyriausybė sveikatos apsaugos 
bei medicinos reikalus tvarkys 
plačia prasme, visa ši progra
ma pareikalaus daug darbo ir 
lėšų. Bet visa tai nesunkiai ga
lės nugalėti kraštas, kuris turi 
pasaulyje aukščiausią gerbūvi, 
mokslą, technikinę persvarą: 
kvalifikuotus specialistus; kra
štas, kuris sukūrė atomines 
paiėgas, didžiausia pasaulyje 
laivyną. puikią kariuomenę, 
kuris duoda savo darbo žmo
nėms geriausią atlyginimą ir 
puikiausią maistą, erdviausius 
butus, pagaliau, kuris pasie
kė Mėnulį, — sugebės duoti 
ir tinkamą medicinos pagalbą 
kiekvienam savo piliečiui nuo 
lopšio ligi karsto. Mes esame 
šventai įsitikinę, kad visi kraš 
to gyventojai Prezidento R. 
Nixono pastangas šia krypti
mi vieningai rems ir bus jam 
dėkingi už tai, ką jis padarys.

b. kv.

Rumunija penkiolika metų bu
vo Sovietų visiškoje įtakoje. Tik 
1960 m., kai pablogėjo Sovietų 
- Kinijos santykiai, Rumunija 
ėmė pamažu siekti politinės ne
priklausomybės. Žingsnis po 
žingsnio ji kovojo dėl savaimin
gumo užsienio politikoje, ūkyje 
ir krašto apsaugo^

Rumunijos komunistų parti
jos šuoliai užsienio politikoje 
nustebino ne tik Maskvą, bet 
ir jos draugus. Pirmuosius le
dus pralaužė George Georgiu 
Dej. Rumunijos nepriklausomy
bę stiprino ’r jo įpėdinis Nico- 
lae Ceajusecu. Ji’ bendrauja su 
Maskvos ideologiniais priešais 
Albanija, Jugoslavija, Kinija. 
Kuba ir ieško glaudesnių ryšių 
su vakariečiais.

Posūkis į vakarus
1967 m. sausio mėn. Rumuni

ja pasikeitė diplomatais su Fe
deraline Vokietija. Iki to meto 
be Sovietų ir Jugoslavijos nei 
viena kita liaudies respublika 
neužmezgė diplomatinių santy
kių su Bonnos vyriausybe.

Rumunija glaudžiai bendrau
ja su Prancūzija. Praėjusį pa
vasarį Prancūzijos prezidentas 
lankėsi Bukarešte, bet prancū
zų vidaus neramumai vertė nu
traukti viešnagę.

Rumunija praėjusią vasarą, 
dėjo pastangų sudaryti santar-

GEDIMINAS GALVA

Gen. W. C. Westmoreland, buvęs armijos vadas Vietname, dabar štabo 
viršininkas, sveikina pirmus karius grįžusius iš Vietnamo į McChord 
oro bazę Wa»h. Kariai yra pirmieji iš atitraukiamų iš Vietnamo 25,000 
vyrų.

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIČIENfi
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Šalia žemės ūkio čia yra ir pramonės, nes tekstilės 

fabrike dirba net 25,000 žmonių. Tik jų atlyginimas 
gana mažas, 2 etip. dol. į dieną. Turi nemažai viršva
landžių, gauna dar bonų ir tuo būdu užsidirba pra
gyvenimui. Etiopijos valiutos kursas yra 1 amer. dol. 
lygus 2.50 et. dol.

Vaizdas gana skurdus. Pakelėj sukrypę namai, kaip 
tvartai, su keliomis tamsiomis angomis. Viduje, arčiau 
durų, matau sutūpusius žmones. Atrodo, kad baldų ne
turi. Laukai nudegę, karvės liesos. Visoj Etiopijoj ta pa
ti problema —trūksta vandens. Čia žmonės vandenį ne
šasi iš Nilo, kurio negalima naudoti nevirinto. Bet visų 
bakterijų, tur būt, nė išvirinti negalima, —jis toks ne
švarus ir rudas.

Neatrodo, kad kas dirba. Vieni žmonės stovinėja 
pašaliais, kiti sėdi ant žemės, vaikai trinasi dulkėse. Ke
lias kaip tarka, o dulkių — debesys.

Nilas vingiuojasi kaip mažas upeliukas tarp stačių 
uolų. Einam pėsti per medinį tiltą, ant kurio, žiūrint 
į apačią, jautiesi kaip kokiam dvidešimtam aukšte. Li
pam į kalną. Prie medinės pašiūrės susotję piemenys tie
sia rankas sveikintis. Spaudžiam nešvarius pirštus ir šyp

vę su Čekoslovakija ir Jugos
lavija. 1968 m. rugpiūčio 16 d. 
Ceausescu pasirašė Čekoslova
kijos - Rumunijos draugiškumo 
sutartį, nors su Sovietais, Bul
garija ir Vengrija iki šio meto 
atidėliojo panašios sutarties pa
sirašymą. Sutarties pasirašymo 
metu Hradcany pilyje buvo su
ruoštos nepaprastos iškilmės 
Rumunijos svečiui pagerbti. Tai 
buvo paskutinis iškilminga® pri
ėmimas, nes po keturių dienų 
Čekoslovakijos keliais jau rie
dėjo Varšuvos santarvės šar
vuočiai. Rumunijos kariniai da
liniai nedalyvavo žygyje Čeko
slovakijai užimti, nors rumunai 
ir tebepriklauso Varšuvos san
tarvei.

Kova prieš Maskvą
Rumunijos savaiminga užsie

nio politika erzino Maskvą. Daž 
ni aštrūs pokalbiai vyko tarp 
rusų ir rumunų. So/ietų aukš
tųjų pareigūnų kelionės į Bu
kareštą buvo nesėkmingos ru
munams palenkti. Sovietų am
basadorius Aletksandr Basovas 
ne kartą priekaištavo ir net gra 
sino Rumunijos vadovams.

Kova sustiprėjo Sovietų da
liniams įžygiavus Čekoslovaki
joje ir Lenkijos darbininkų su
važiavime Brežnevui paskelbus

suverenumo varžymą socialisti
niuose kraštuose.

N. Ceausescu rugpiūčio 21 d. 
aštriai puolė Sovietus ir Var
šuvos karinės santarvės daly
vius dėl karinio įsikišimo Čeko
slovakijoje. Rumunijos ministe
ris pirmininkas George Maure- 
ris karinį Įsibrovimą pavadino: 
neleistinu ir jokiomis priežasti
mis nepateisinamu.

Sovietų polėkis varžyti kitų 
komunistinių kraštų suverenu
mą tik sustiprino Ceausescu ko 
vą dėl Rumunijos nepriklauso
mybės, tautinio suverenumo ir 
prieš Maskvos užmačias kištis 
į kitų kraštų vidaus reikalus. 
Rumunų politinis savaitraštis 
Lumea pavadino įsikišimą į kitų 
kraštų vidaus reikalus ne tik 
socializmo pažeidimu, bet ir nu
sikaltėlišku žygiu.

Kovos priežastys
Politinę kovą iššaukė ūkiniai 

nesutarimai. Komunistinių kraš
tų ūkinėje bendrijoje Sovietai 
bandė primesti savo valią. Pa
sak Maskvos socialistiniai kraš 
tai turi įgyvendinti gamybos pa 
dalą ir glaudžiai ūkiškai bend
rauti. Praėjusį lapkričio mėne
sį, š. m. sausio mėnesį ir šį pa
vasarį buvusiuose bendrijos pa
sitarimuose vyko aštri kova 
tarp rusų ir rumunų. Rumunai 
ūkišką Maskvos prievartavimą 
vadino tautinės nepriklausomy
bės ryškiu pažeidimu.

Rumunai užmezgė glaudų ū- 
kinį bendravimą su vakarieičais, 
o ypač Federaline Vokietija. 
Prekybos apyvarta su Sovietais 
krito nuo 52% -— 1958 m. ligi 
27% — 1968 m. Rumunai pre
kybinius santykius tebeplečia su 
Europos, Amerikos žemynų ir 
Azijos kraštais. Rumunija pa
reiškė norą priklausyti ameri
kietiškai GATT prekybinei or
ganizacijai' ir naudotis didžiau
sio palankumo sandėriu užsienio 
prekyboje.

Rumunijos lieptas
Rumunija, Sovietų kaimynas, 

nesutaria su Maskva daugeliu 
klausimų, bet iai taikstosi. Veik 
visuose komunistų pasitarimuo
se rusai sulaukė rumunų puoli
mo. Jis buvo aštrus ir komunis
tų partijų pasitarime, įvykusia- 

'me praėjusio birželio mėn. vi
duryje. N. Ceausescu puolė 
Brežnevo ir kitų Maskvai palan- 

zkių kraštų pranešimus, bet pa
sirašė nutarimus be sąlygų. Ru
munija nenoromis dalyvauja Var
šuvos santarvės santarvėje, bet 
Sovietams spustelėjus rumunai 
'darė drauge su bulgarais kari
nius pratimus šį pavasarį —, 

'kovo, balandžio mėn.
Rumunijos ir ypač Ceausescu 

lieptas nėra saugus. Sovietai su
silaikė prieš ją panaudoti jėgą 
dėl daugelio priežasčių. Čeko-

somės į juodus veidus. Amerikiečio Ralph šypsena labai 
kreiva.

Žalia, ramu, čiulba paukšteliai, spirgina saulė, o 
širdis muša kaip kūju nuo statuas kopimo. Erzina įkyrios 
musės, kurios nekanda, bet visur lenda. Einu mosikuo
dama, bet kur tu jas nuvaikysi?

Mus lydi penki piemenys ir vaikas. Vienas jų kalba 
angliškai. Kiti tik žiūri ir šypsosi. Berniukas atneša gelto
nų gėlyčių. įsmeigiu į plaukus ir jis juokiasi. Piemenu
kas iš pakalnės nuskina raudonų žiedų. Neturiu kur jų 
dėti, karšta, viskas limpa, bet surandu sagutę ir prisise
gu prie suknelės. Visi patenkinti. Ralph paraudęs ir bi
jau, kad negautų širdies priepuolio, nes ir aš uždusau.

Susėdom pailsėti. Nuostabiai ramu. Atrodo, žemėj 
viešpatauja tik taika ir gera valia. Paauglys paduoda 
man savo lazdą. Jų kiekvienas tokią nešiojasi. Ginuosi, 
kad dar nesu tokia sena, ir atiduou ją Ralphui.

Einam toliau. Visi kalbam ir vieni kitų nesupran
tam, bet nuotaika gera. Tik Ralph vis tyli. Kažkas pa
duoda man geltonų uogų. Atrodo, kaip vyšnios, tik di
desnės. Bijau valgyti, bet draugiškumu spindinčios a- 
kys žiūri ir laukia. Sukramtau. Rūkštu ir saldu. Visi rodo 
į mane, juokiasi ir atneša uogų visą saują. Bet daugiau 
jau neimu, ir jie patys jas suvalgo.

Prašau Ralph, kad nufotografuotų. Piemenukai su
siburia aplinkui. Visi puozuojam ir šypsomės iki ausų.

Kalnas dar statesnis. Vienas piemenukų duoda 
ranką ir tempia, o kitas prilaiko už parankės. Pasijun
tu ir sena ir jauna draugė, — visi tokie malonūs 
ir paslaugūs.

Pagaliau pačioj viršūnėj. Priešas mus nuo stataus

NAUJA BANGA PRIEŠ 

AMERIKOS GYDYTOJUS
KAZYS SKUBA, Ph.D.

Gydytojai kasdien turi daug 
ir painių reikalų su neturtin
gais, sergančiais ir nelaimingais 
žmonėmis. Tie žmonės dažniau
siai esti nekantrūs, perdaug kri
tiki ir kai kada ne . priekabūs. 
Kas be ko, ir praktikuojančių 
gydytojų darbe p ’sitaiko klaidų 
Ir net nukrypimų. Tai paaiški
na tą faktą, kad Amerikoje (ir, 
žinoma, kituose kraštuose) nuo
lat rusena tylus (aikštėn neiš
kyląs) “niurzgėjimas” prieš gy 
dytojus. Tai natūralu. Tatai y- 
ra ir kitų profesijų darbuose. 
Bet gi vertas atskiro dėmesio 
tas faktas, kad Amerikoje lai
kas nuo laiko prasimuša dides
nė ir garsesnė banga prieš gy
dytojus, banga, kuri ne profesi
niai visuomenei dažnai sunkiai 
suprantama ir palieka žalingą 
įspūdį.

Ne taip dar seniai vyko karš
ta kova dėl mediciniško apdrau
dimo senesniems ir neturtin
giems Amerikos piliečiams. A- 
merikos medicinos sąjunga labai 
griežtai kovojo prieš tokį drau
dimą. Ta sąjunga (angliškai 
“American Medical Associa
tion” vadinama) skelbiasi atsto 
vaujanti laisvai praktikuojan
čius gydytojus ir stovį medici
nos pažangos sargyboje. Sąjun
ga yra finansiniai ir politiniai 
(daugiausia respublikininkų tar 
pe) galinga. Nepaisant tos są
jungos didelio pasipriešinimo, 
čia minimas draudimas įsteig
tas ir jau keletas metų prakti
kuojamas JAV. Tačiau ligonių 
gydymo išlaidos paniškai kyla. 
Vyriausybė laužo galvą kas da
ryti. Kongresas taip pat neri
mauja. Visai dar neseniai Ame
rikos spaudoje plačiai pasklido 
žinios, kad pavieni gydytojai ar 
jų sąjunginės grupės piktnau- 
doja vyriausybės išmokamas už

Slovakijos politinis palaužimas 
buvo žymiai sunkesnis, kaip Mas 
kva prileido. Karinio žygio at
garsy® užsienyje buvo nepalan
kus. Įtampos padidėjimas Kini
jos pasiehyje tebeverčia rusus 
sutelkti dėmesį šiam klausimui 
spręsti.

Rumunijos komunistų parti
jos vidaus politika mažai kuo 
skiriasi nuo sovietinės. Buka
rešte šviesuomenė ir rašytojai 
net neišdrįsta šnekėti apie re
formas ir laisvės siekimą. Žmo
nių nepasitenkinimas švelnina
mas “lengvatomis” užsienio pa
sus gauti, gyvenamų namų sta
tyba, geresniu medicinos patar
navimu ir pragyvenimo gerini
mu.

Iki šio meto rumunų komu
nistų partija rūpinosi valsty
bės nepriklausomybe, bet ne 
tautos laisve.

kalno, taškydami baltas putas, verčiasi trys kriokliai. 
Girdim jų prislopintą užimą, nes gana toli. Sėdam ant 
akmenų ir žiūrim: mudu su Ralph — į krioklius, o pie
menukai — į mus, lyg norėdami įsitikinti mūsų susiža
vėjimu.

Prie mašinos grįžtam raudoni, kaip vėžiai. Net ma
no balta ranka jau paraudus. Mat, Etiopijoj važiuoja
ma dešine kelio puse ir aš turiu progos iškišti ją pro 
langą į saulę.

Atsisveikinam su piemenimis ir mojam jiems iki 
pasislepiam už posūkio. Atrodo, kad palikom draugus, 
apie kurių tolimesnį likimą būtų įdomu vėliau sužinoti. 
Čia visai kitokie žmonės nei Addis Ababoj.

Prie kelio stumdosi du jaučiai. Ragais pririšti prie 
karties iš priešingų pusių, jie treniruojami jungui. Ne 
taip jau lengva atpratinti nuo laisvės, kad ir gyvulius.

Kambary vėsu, o nusimadžius po dušu pasidaro vi
sai malonu.

Pietums valgau nepažįstamus valgius, bet skanu. 
Su kelneriu nelabai susišnekam, tai susiradom piritais. 
Ateina ir Ralph, bet dar vis nuvargęs. Jis buvęs mokyto
jas, bet dabar pensininkas. Turi kažkokią nuosavybę, 
kuri duoda nemažai pajamų, ir todėl gali keliauti. Šį 
kartą važinėja vienas, nes žmonai tokia kelionė būtų 
per sunki. Bet man atrodo, kad ir jam nelengva.

Ateina ir Waldu, vis su plačia šypsena. Važiuojam 
apžiūrėti miesto. Ant kampo stovi nauja plytų bažny
čia, o šalia senoji — apskrita, suremta iš kartelių, šiau
diniu stogu. Jai 100 metų. Pagal čia įsigalėjusius pa
pročius bažnyčios žmogus negali nugriauti, iki ji pati 
nesunyksta.

(Bus daugiau), . —

gydymą lėšas. Minima apie 10 
tūkstančių gydytojų, kurių pa
jamos gali būti patikrintos są
ryšyje su tomis žiniomis. Mini
ma net viena labai stambi ligo
ninė tame pačiame “sąraše”. 
Žinoma, tai tik žinios ir spėlioji
mai. Tyrimai parodys kaip ten 
yra. Tačiau “šešėlis” mestas ir 
klaustukas nemalonus.

Dabar vėl nesenai nauja ban
ga prieš gydytojus. Minėta A- 
merikos medicinos sąjunga su
davė didelį smūgį net pačiam 
Amerikos prezidentui Nixonui. 
Prieš keletą mėnesių Amerikos 
sveikatos, švietimo ir viešosios 
gerovės sekretorius Finch pa
skelbė, kad jis parinko vyriau 
siu Amerikos medicinos virši
ninku dr. KnoWles, kurie jam 
jau davė savo sutikimą. Prasi- 
dėo tyli kova, kuri tęsėsi keletą 
mėnesių. Prezidentas Nisonas 
užklaustas viešai pareiškė, kad 
jis skirs tai vietai tą žmogų 
kurį Finch pasiūlys. Priartėjus 
skirimo dienai, prezidentas lie
pi-skyrė dr. Knowles, bet gi pa
skyrė kitą — dr. Egeberg. Kas 
įvyko? Spauda praneša, kad dr. 
Knoivles nebuvo priimtinas A- 
merikos medicinos sąjungai ir 
jai pritarė kai kurie Kongreso 
nariai respublikininkai. Viešai 
paklaustas tos sąjungos atsto
vas nepasakė, kodėl są-ga prie
šinga dr. Knowles, takiau priva
čiai ricina žinios, aad ta sąjun
ga mano, kad dr. Kn wles nėra 
pakankamai kvalifikuotas atsto 
vauti Amerikos privirai medi
cinai ir ginti medicinos laisvę 
JAV. Tažymėtina, kad dr. K’.ow 
les yra respublikinink ts, o dr. 
Fgefcerg demokratų partijos na
rys. Abu jie taip pat yra Ame
rikos medicinos sąjungos nariai. 
Spaude je buvo skelbta , k ad me
dicinos sąjunga paaukojo per 
690 tūkstančių dolerių respubli
konų fondui, sąryšyje su praė
jusiais rinkimais ir dar paža
dėjo per du milijonus dolerių 
sekantiems rinkimams.

Pats dr. Knowlss užkalbin
tas tais reikalais pasakė, kad 
jam pirmoje eilėje rūpi ligonis, 
kad ligonis galėtų gauti greitą 
ir gerą medicinos pagalbą. Taip 
pat yra žinoma, kad dr. Know- 
les yra entuziastiškas visuotino 
sveikatos draudimo šalininkas, 
kuriam dabar taip pat gan smar 
kiai priešinasi medicinos sąjun
ga. Naujai paskirtas Amerikos 
medicinos šefas dr. Egeberg pa
reiškė, kad jo pažiūros medici
nos pagalbos suteikimo reika
luose mažai tesiskiria nuo dr. 
Knowles. Jis (dr. Egeberg) esąs 
Amerikos medicinos fakulteto 
dekanas Kalifornijoje, gi dr. 
Knoivles vienos didelės Bostono 
ligoninės direktorius.
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RADIO PROGRAMA

A. + A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

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

Birutė ir Valeli ina Bagdonai

IŠ KARIUOMENĖS Į TUNDRĄ
Lietuvių jaunuolių vargai Rusijos plotuose

Rusų kariuomenėn pašaukti 
Lietuvos jaunuoliai paprastai 
išsiunčiami visam tarnybos me
tui į tolimus kraštus. Tarnybos 
laikui pasibaigus anksčiau daž
nas būdavęs spaudžiamas vykti 
dar keletui metų j darbus kur 
nors šiaurėje ar rytuose. Dabar 
jau grįžti ne tik nėra kliūčių, 
bet yra užtikrinimas, kad gali 
grįžti į tą patį darbą, iš kurio 
buvo pašauktas. Tik ne visi į tą 
patį darbą besiveržia, ypač, jei 
tas darbas buyo buvęs kolcho
ze.

Tačiau gundymų ir progų po 
karinės tarnybos namo negrįž
ti ir dabar nestinga. Gegužės 
mėnesio Jaunimo Gretose rašo 
apie keturis tokius “Vaikinus 
iš Lietuvos”, atsidūrusius kaž
kokioj Dudinkoj, prie Jenisie
jaus krantų, dirbančius prie du
jotiekio tiesimo į garsųjį No- 
rilską (vieną iš žiauriausiųjų 
politinių vergų stovyklų).

Trys vyrukai iš Jonavos ir 
vienas iš Biržų, “pagal komjau
nimo kelialapį”, tai yra, kom
jaunimo užverbuoti ir atsiųsti, 
tiesiai iš kariuomenės atsidūrė 
naujajame Toljačio mieste, kur 
italai stato rusams naują au
tomobilių fabriką. O iš ten pa
teko į Taimyro tundrą, ana
pus poliarinio rato, kur vasarą 
saulė nenusileidžia, o žiemą visai 
nesirodo. Esą, “Toljaityje jie dir 
bo per vasaros kaitras, tokiuo
se dulkių debesyse, kad net vi
dudienį sunkvežimiu važiuojant 
reikėdavo įjungti šviesas... Kai 
susirengė į šiaurę, iš ten jų ne
norėjo išleisti.... O čia bus žie
mos, speigai, klaikia šaltois pū
gos... Bet viena aišku: — kai 
jie pakils išvykti, ir iš čia jų 
nenorės išleisti’.

Nesurištus juos į tuos karš
čius ir šalčius nuvežė; patys, 
matyt, sako, įtikinančiai para
ginti ir padidintais uždarbiais 
viliojami. Bet namo sugrįžt sva 
joja:

— Porą metų padirbėsim ir 
namo. Būtinai namo. Ką ir be
kalbėti: atvažiuoji į Vilnių, eini 
gatve, o žmonės, rodosi, visi pa
žįstami !

— Nieko, broli, grįšim. “Vol- 
gas” pirksim ir važinėsim.

— Dėl “Volg*ų”... kaip išeis. 
O dviratį susidėję — tai tikrai 
pirksim!...

Taip, kiek skeptiškai, pasišai
pę iš savo busimojo prasigyve- 
nimo, dėsto kitus savo planus.

— Kad ir kažin kaip būtų, 
bet jau nebesiskirsime... Kad 
ir kažin kaip būtų, o vesime ir
gi kartu. Grįšime Lietuvon... 
Kuris anksčiau suras merginą 
— tas palūkės kitų. Taip jau 
nutarta: vestuvės bus ketve- 
rios, visos vieną dieną.

Bet porą metų padirbėti tun
droj yra apsiimta. Pasakotojas 
numano, kad ir tada jų iš čia 
išleisti nenorės. O jau ir dabar 
įklimpę giliai, atsiskyrę toli, 
kaip kitam pasauly. Vienas kal
ba korespondentui:

— Mano mama Jonavoje... 
Nuvežkite gerų dienų nuo ma
nęs. Taip norėčiau, kad mama 
žinotų; man sekasi gerai ir lin
kėjimų siunčiu... Nuvežkite lin
kėjimų Lietuvai nuo mūsų... Juk 
mes dabar — šiauriečiai! Bet 
svarbiausia mamai... Mamai — 
svarbiausia!

Taip tas sugrįžimo svajonių 
kupinas pasikalbėjimas staiga 
baigiasi lyg ir paskutiniu atsi
sveikinimu... (Elta)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<■■■■■■■B■■■■■■■
“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.

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrų. “tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

llllllllllllllllllllllllli Iiillllllllllllllllllllllll
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

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

Marųuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, iy2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
Skambinkite savininkui 4^4-8441

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

WeNeed Maintenanee Engineer
— For Church & School

steady position — g-ood wagres exc 
pay, benefits (Edgevvater aj-ea).

ST. ITA CATHOLIC CHURCH 
1220 W. Ca talpa, Chieago, 111. 

TEL. — LO 1-5348

KAIP IŠSAUGOTI SVEIKATĄ
Saulė gali būti pavojinga

Perilgai kaitinantis saulėje ga
lima ne tik perdaug nusideginti, 
het ir susilaukti įvairių negero
vių, neišskiriant nei odos vėžio 
bei perankstyvo susenimo. Kas
met apie 110,000 amerikiečių 
gauna odos vėžį ir net apie5,000 
iŠ jų miršta, nors dauguma jų 
nuo mirties galėjo būti išsaugo
ti.

Nelaimės jgalirna išvengti sau- 
linantis palaipsniui, iki oda gra
žiai paruduos. Pagal Australi
jos mokslininką D. Robertson, 
saugiausias būdas susilaukti to
kio sveiko saulės nudegimo yra 
saulėje kepintis kasdien po 20 - 
30 minučių, kitu gi laiku visiš
kai vengiant saulės. Taip reikia 
daryti bent porą pirmųjų dienų 
pradedant saulintis.

įvairūs tepalai prieš žalingą 
nudegimą saule turi chemikalų, 
kurie daugiau ar mažiau sugeria 
fvairaus ilgio šviesos bangas. Ta
čiau geriausia apsauga yra odos 
užgrūdiuimas, kaitinantis pa

laipsniui ir neperdedant.
Nors drabužiai apsaugo nuo 

žalingos saulės spindulių veiklos, 
tačiau ploni drabužiai, kuriuos 
nešiojama karštame klimate, vis 
dėlto saulę praleidžia. Moterų 
nešiojamos lengvos suknelės ga
li praleisti net iki 50 procentų 
ultravioletinių saulės spindulių 
ir, tokiu plonu drabužiu saulėje 
būnant, galima net per vieną 
valandą perdaug persideginti. 
Minėtas mokslininkas Robertson 
skelbia, kad vyrų balti marški
niai praleidžia apie 20 procentų 
deginančių spindulių.

Net ir vienas blogas nudegi
mas gali būti pavojingas. Žino
mi atsitikimai, kada prieš keletą 
metų labiau saule apdegintoje 
vietoje atsirado augliai ir net 
odos vėžys, nors kita, neperde
ginta, odos dalis pasiliko sveika.

Kitos studijos rodo, kad' per- 
gausus buvimas saulėje elastin
gą audinį susendina, gadina. A- 
pie tai rašoma “Chieago Sun 
Times” liepos 9 d. n-ry, mokslo 
populiarizaeijos skyriuje.

J. DaugaiHs

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

A. NAUJOKAITIS 
Apdraustas perkraustymas

Ilgų metų patyrimas 
WA 5-9209 Chieago, Illinois

MOVI NG

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkial. Garažas. 
>16,000.

švarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
>22,000

5 Ir 0 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis Ir garažu. Erdvus namas 
Ir sklypas. >17,500.

6, 4 ir 2-jų kamb. med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai >18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra Ir valdy
mas. >15,000 pajamų. Prašo >55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 6% kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. >47,500.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tas 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairią prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

GENERAL
OFFICE

Young lady for receivables and 
payables departenent. Light book- 
keeping experience necessary.

HOURS 9-5, 5 DAYS
GOOD STARTING SALARY

1200 W. BELDEN AVENUE 
TEL. — 477-9800 

M R. S M I T H

\ OFFICE GIRL
General office work. — Book- 

keeping, payroll, etc.
Apply in peraon 

ENGLEVVOOD STOVE & APPL. 
7928 So. Ashland. Avė.

VYRAI IR MOTERYS

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

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

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

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

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

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

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apd rauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Tas

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2283 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr raš-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

Immediate Opportunities For

TEACHERS
MUSIC TEACHER 

MATHEMATICS 
INDUSTRIAL ART 

$6000 Base; Paid Insurance 
Send Resume Or Call Collect:

(308) 497-2591. Supt
Box 220

Spalding, Nebr. 68665

HELP VVANTED — VYRAI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii

MISCELLANEOUS

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius Ir alr-oanditlonlng — J 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir sų- 
žinlngal. Apskaičiavimas nemo
kamai. i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westem, Ohicago 9, 111.

Telefonas VI 7-3447

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.

išsl. 
se

Patogios 
unokeilniu 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

ii iii iiiuiiii iii iitit.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke. 

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

lltlllllllllllllllllli>lllll

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS 

8208 H VVest 95th Street 
Chieago, Illinois 

Tel. OA 4-8054 Ir GR 0-4839

VACYS
CONSTRUCTION CO.

—
REZIDENCINIAI, M
KOMERCINIAI, E

— MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

2457 West Street 
Tel HE 4-7482

Perskaitę "Draugą", duo-

kitę ii kitiems pasiskaityti.
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis . plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.

IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5822 So. Racine, 434-1113

Remkite tuos biznierius, kūne 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

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

I*ric Nabisco mūr. 5 kamb. bun- 
galow. 13 metų senumo. >21,200.

Mfir. 2 butai po 4 kamb. Ir raš
tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. >21.900

Brlghton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. >96,000.

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

RUBBER TRAINEE
To learn rnbber mbcing- and znoldlng. 

Many co. Benefits,
Exell. Condition*.

MILTON MFG COMPANY
TEL. — SE 3-2141.

324 Interstate RD, Addison, UI.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 68rd St. — Tel. 434-0421 

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

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

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

6 kamb. modernizuotas mūr. bnn- 
palow prie 71 ir California. 23,500.

5% kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalow. prie 67, 1 vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumln. langai. Garažas. >29,500.

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

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplewood S.10,500.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Reikalingi

Trailer Repairmen 
Mechanics

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

Northlake, Illinois
TEL. 343-2240

Mastančiam žmogui
Paveldėtas. Gražus 2-jų butų mū

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

7 didelių kamb. mūras. Naujas 
gazu šildymas, air cond., uždari por- 
čiai. garažas. Pora blokų nuo Mar
ąuette pko. >21.000.

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

Apartmcntinis niūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
>20,000 Įmokėti, o pajamų >14,000

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE

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

EXPERIENOED
AUTOBODY MAN

Plenty of wortk, coinmission or sala
ry. Apply

CALUMET PARK 
AUTO REBUILDERS 

12656 So Asland 385-7955

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

TEL. — 472-6166

2458 W. 69th St. RE 7-7200

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, III, Tel. OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

Remkit tuos biznierius, kūne 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

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

I. KARZEN TRUCKING CO. 
900 No. Kedzie, Chieago, III.

HELP VVANTED — VYRAI

SELL THE EXCITING PRODUCT 

FOR 69

First year earnings $12,000. APEOO a multi-division Corpo
ration. Specializing in elėctrostatic photoeopy vvants you!

We offer salary, cammission, profit sharing and all benefitB 
to the right man.

If you are over 22, have at least 1 year sales experience and 
sincerely want to grow, we would likę to talk to you. We promise 
—you can grow vvithout limit at APECO through our COMPLETE 
TRAIMNG PROGRAM.

Call J. ADAMS — 527-0300
P

DOMESIO !

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai

AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa
tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.

Perskaitę Draugu. duokite kitiems pasiskaityti.



DAR ŠIS TAS APIE LENKIJĄ CHICAGOJ IR APYLINKĖSE DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. liepos mėn. 14 d.

Jei iš Amerikos nuvažiuosi į 
Lenkiją ir ten kur nors apsi
gyvensi, neužilgo pas jus atsi
lankys tai vienas, tai kitas vie
tos gyventojas, klausdamas, ar 
neturi dolerių parduoti. PEK 
AO (P.K.O.) įstaiga už dolerį 
moka 72 zlotus, o atvykę gy
ventojai Jum siūlys daugiau. 
Aukščiausią kainą galima gau
ti už didelės sumos banknotą, 
pavyzdžiui už šimtinės popie
riuką moka vienam doleriui 120 
zlotų, o už vieno dolerio bank
notą daugiausiai 75 - 80 zlotų.

Aš kelių asmenų klausiau, 
kodėl už dolerius mokamos skir 
tingos kainos? Man slaptai at
sakė taip: tie banknotai atsi
duria jūrininkų rankose. Stam
bių banknotų neturima daug, 
todėl jūrininkai juos gali užsiū
ti rūbuose ir nepastebimai pa
slėpti. Blogiau yra su mažų su
mų banknotais, pvz. po vieną 
dolerį, jų iš šimtinės susidaro 
didelė krūva, kurią yra sunku 
paslėpti ir per jūrininkų tikri
nimus tuos pinigus gali greit 
atrasti. Todėl už mažesnių su
mų banknotų dolerius mokama 
mažiau.

Jūrininkai už dolerius užsie
ny nuperka visokių liuksusinių 
prekių, atveža jas į Lenkiją ir 
čia parduoda savo nuolatiniams 
pirkėjams uždirbdami, o jų pir
kėjai dar toliau parduoda ir 
vėl uždirba.

Tačiau Lenkijoje dolerių ieš
ko ir juos perka ir ne spekulia
cijos tikslams. Pavyzdžiui di
desniuose miestuose PEKAO į- 
staiga turi užsieninių prekių 
parduotuves, kurios tas prekes 
parduoda tik už dolerius bei ki
tą tvirtą užsienio valiutą arba 
bonus. Tose krautuvėse lanko
si daug žmonių ir besilankan
čiai kuriai nors mergaitei sa
kysim patiko užsieninė sukne
lė ir ji nori ją būtinai įsigyti, 
todėl tam tikslui ieško nusipirk
ti dolerių arba-bonų. Kiti ieš
ko pirkti dolerių arba bonų no
rėdami paragauti užsieninių 
konjakų arba whisky ir t. t. 
Todėl dolerių bei bonų pirkėjų 
netrūksta.

Bonai yra perkami pas tokius 
žmones, kurie PEKAO įstaigo
je arba banke iškeitė užsienio 
valiutą ir tam tikrą devizinę su
mą paėmė bonais. Bonų turi ir 
Lenkijoje gyvenantieji JAV 
pensininkai, kurie už tam tikrą 
pensijos dalį gauna bonus.

Dabar dar apie dolerius. Len
kijoje yra žmonių, kurie dole
rius perka ir taupymo tikslam. 
Punske vienas lietuvis ūkinin
kas manęs keliais atvejais klau 
sė ar neturiu dolerių parduoti. 
Aš paklausiau savo šeimininko, 
pas kurį gyvenau, kam reika
lingi tie doleriai. Man atsakė 
taip, kad jis turi athckamų zlo
tų, bet zlotais nepasitiki, todėl

A. A.

EMMA BEINER
Gyveno daug metų Brighton Park, Chicago, vėliau 1731 

South Artesian Avenue.
Mirė liepos 12 d., 1969 m., sulaukusi pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje Kilo iš Kauno apskrities, Rietavo mies

to. Amerikoje išgyveno 56 įmetus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Ona Ramanauskienė, 

sesers sūnus Benedict Roman su šeima.
Mirusioji buvo amžina narė šių draugijų: Pranciškonų 

vienuolyno, Jėzuitų ordino, Saleziečių bendradarbių sąjungos, 
Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos, šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų; buvo narė: Gyvojo Rožančiaus, Apaštalystės Maldos 
draugystės, Liet. Vyčių 36 kuopos ir sendraugių Vyčių, Brigh
ton Parko Moterų klubo, Zarasiškių klubo ir Marąuette Parko 
Namų Savininkų organizacijos.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje. 4348 So. Cali
fornia Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 15 dieną 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo 
Švenčiausios Panelės parap. bažnyčią, kurioje įvykis gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: SESUO ir GIMINES.
Laidotuvių direkt P. Bieliūnas, Telef. LA 3-3572.

perka dolerius taupymui.
Didelis judėjimas vakarais 

' Kai Chicagoje vakare išeida
vai į gatvę, gatvės dažniausiai 
būdavo apituštės, kur ne kur 
matydavai žingsniuojantį žmo
gų. Visai kitą vaizdą mačiau 
Lenkijos miestuose. Kai aš 1966 
metų pavasarį atvykau į Var
šuvą ir antrą vakarą išėjau į 
Kruezą gatvę pasivaikščioti, aš 
nustebau, nes ant šaligatvių bu
vo tokia susispietusių žmonių 
minia, kad su alkūnėm reikėjo 
laisvinti praėjimą ir pirmyn ga
lėjai judėti vėžio greičiu. Man 
atrodė, kad visi gyvenami bu
tai turėtų būti tušti, nes visi 
gyventojai yra gatvėje.

Taip pat ir Balstogės centrinę 
gatvę, kuri eina nuo “Cristal” 
viešbučio iki centrinės katalikų 
bažnyčios, vakarais nuo 7 iki 9 
vai. užplūsdavo sunkiai perei
nama žmonių minia. Daugiau
siai paaugliai — mergaitės ir 
bernai. Pastarieji vaikščiodavo 
dažniausiai būriais po 5-8 su
sikabinę, užimdami visą platų 
šaligatvį ir kitiems praeiviams 
neduodavo praėjimo, turėjai pa
sitraukti į gatvę ir juos aplenk
ti.

Susisiekimas
Labai perpildyti būdavo ir 

miesto susisiekimo autobusai.
Aš kelis sykius Balstogėje va 

žiuodamas iš įgeležinkelio stoties 
dėl žmonių susikimšimo nega
lėjau išlipti prie “Cristal” vieš
bučio, kur gyvenau, ir turėjau 
važiuoti dar 2-3 stotis toliau, 
kol prasilaisvino išėjimas.

Autobusai Balstogėje pradžio 
palaikomas daugiausiai tramva- 
pakėlė iki pusantro zloto.

Varšuvoje susisiekimas buvo 
paalikomas daugiausiai tramva
jais, bet greta jų važinėjo ir 
autobusai. Tramvajų bilietas 
kainavo vienas zlotas. Rytmetį 
iki 1-2 vai. vidudienio tram
vajai nebuvo labai perpildyti, 
bet po 2 valandų buvo sunku 
įsiveržti į vidų, o viduje būda
vo nežmoniškas susikimšimas. 
Aš keletą sykių grįžau iš Var
šuvos palte praradęs keletą sa
gų, kurias išplėšė tramvajuje 
nepereinama žmonių spūstis.

Bėga jauni ir seni
Lenkijos miestuose dažnai bu 

vo pastebimi gatvėmis arba ša
ligatviais bėginėją žmonės, daž
niausiai bėginėjo vaikai ir pa
augliai, bet netruko ir vidur
amžių ir net senukų. Kad vai
kai ir paaugliai bėginėjo, dėl to 
nebuvo ko stebėtis, bet kai bė
ginėjo viduramžiai ir senukai, 
tada man kildavo mintys, kad 
jie yra kur nors pavėlavę, ką 
nors užmiršę, gal miršta jų ar
timas žmogus arba jų namuose 
laukia brangus svečias. Deja, 
taip bent atrodydavo, o tikro-

Muz. J. Žilevičius, Muzikologijos arcnyvo kuratorius, ir Kazimieras Bal- 
tramaitis, Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus meno skyriaus kurato
rius, dalinasi įspūdžiais.

sios priežastys buvo kitos.
Eik mieste man į akis krito 

viena senutė, kurią kelis sykius 
mačiau šaligatviu bėgančią į ge
ležinkelio stotį. Galvodavau, ko
dėl ta senutė vėlinasi, juk ji ga
lėtų išeiti anksčiau, tada nerei
kėtų bėgti.

Vieną rytą ruošiausi važiuoti 
į Balstogę. Pusryčiaudamas per 
langą pamačiau, kad ta senu
tė vėl nubėgo į geležinkelio sto
tį. Pavalgiau pusričius, perskai
čiau laikraštį (tatai užtruko a- 
pie 40 minučių) ir neskubėda
mas išėjau į stotį. Stotyje žiū
riu, ugi man žinoma bėglė se
nutė sėdi ant suolo ir ramiai 
laukia. Kai aš įlipau į trauki
nį Balstogės link, ir ji į tą patį 
traukinį įlipo. Tada man pasi
darė aišku, kad tai senai mo
teriai nereikėjo bėgti į .stotį, ji 
galėjo pamažu nužingsniuoti ir 
tai dar būtų turėjusi laukti virš 
40 minučių. Bet kodėl ji bėgo? 
Aš visaip galvojau ir pagaliau 
padariau tokias išvadas: Lenki
joje subrendę ir seni žmonės bė 
ginėja gatvėmis bei šaligatviais 
ne dėl reikalo, bet dėl įpratimo 
— geriau bėgti, negu žingsniuo
ti arba norėdami nuduoti, kad 
jie yra netingūs, dar greiti.

Skuba ir traukiniai
Kitas keistas įprotys Lenki

joje buvo pastebimas važiuojant 
traukiniu. Artėjant prie dides
nių stočių jau prieš 10 minučių 
keleiviai su lagaminais ir neš- 
liavomis per viens kitą veržda
vosi prie vagono durų, tarytum 
toje stotyje traukinys sustos 
tik vienai minutei ir jie ten ne
bespės išlipti, nors ten trauki
nys visada sustodavo mažiau
siai 5, o kartais ir 10 minučių.

Eik stotyje kai kuris trauki
nys toliau nebevažiavo, tačiau 
keleivių iš vagono išlipimo sce
na buvo lygiai tokia pat, kaip ir 
toliau važiuojančiuose trauki
niuose: prie vagono durų nepa
kenčiamas susikimšimas ir toks 
skubėjimas išlipti, tarytum jų 
namuose miršta jų artimas žmo 
gus arba ten yra gaisras. Aš 
būdavo nekreipdamas dėmesio 
į kitus keleivius sėdžiu vagone 
ir laukiu, kol visi keleiviai iš
lips ir tada ramiausiai, ne kie
no netrukdomas išlipdavau, nors 
kiti keleiviai kartais mane įspė
davo, ko aš laukiu, juk trauki
nys stovų

Kitas įprotys buvo pavojin
gas — to įpročio laikėsi daugiau 
šiai paaugliai. Lipti į traukinį 
jau traukiniui pradėjus važiuo
ti. Tuomi jie norėjo pademon
struoti savo vikrumą. Bet tas 
vikrumas kartais baigdavosi 
tragiškai. Man gyvenant Len
kijoje lipdamas į važiuojantį 
traukinį po ratais pateko ir tuoj 
mirė garsus Lenkijos filmų ar
tistas Cibulskis.

Kelis sykius man teko iš Bal
stogės grįžti į Eik su 4 vai. po 
pietų traukiniu, kuris buvo skir
tas daugiausiai darbininkams į 
namus parvežti. Po tų kelių va
žiavimų aš pasižadėjau sau dau 
giau tuo traukiniu niekada ne- 
bevažiuoti — traukinys turėda
vo tik 6 vagonus, o keleivių 
būdavo, tur būt, keli tūkstan
čiai. Apie atsisėdimą traukiny
je niekas ir negalvojo, nes ne

buvo vietos ir kur asistoti bū
davo tokia spūstis, jog viens 
kitam kaulus laužė.

Kai aš važiavau buvo vasa
ros metas, vagonai nuo saulės 
įkaitę ir kvėpavimui truko oro. 
Aš galvojau, kad neatlaikysiu, 
galvojau geriau išlipti artimiau 
šioje stotyje, prarasti bilietą ir 
laukti kito traukinio, bet pra
važiavus 4 - 5 stotis spūstis su
mažėjo.

Tauriam lietuviui, buv. Veterinarijos Akade
mijos rektoriui A. 4- A.

PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 
mirus,

ŠEIMAI ir GIMINĖMS reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai

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

A. -J- A.

JUOZAS MOTIEJŪNAS
Prof. Dr., Veterinarijos Gydytojas

Gyveno 9308 Indianapolis Boulevard, Highland, Indiana.
Gimęs Lietuvoje Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyve

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

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

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

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

lams.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 South 

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

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

A.
JOHN RAMANS

Gyveno 7128 South Oakley Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 12 d., 1969 m., 7:30 vai. ryto, sulaukęs 74 m.
Gimė Shenandoah, Pennsylvania.
Pasiliko dideliame nuliūdime, žmona Monica, po tėvais 

Kaubraitytė, duktė Monica Thompson, sūnus John, marti Jo- 
Ann, 6 anūkai: Monica Louise ir Deborah Ann Thompson, Ju- 
dith, Jean, Jennifer ir Jacąueline Ramans. Lietuvoje liko 2 se
serys ir brolis su šeimomis, daug kt. giminių, draugų, pažįstamų.

Priklausė prie Dariaus-Girėno American Legion Post No. 
271, Marąuette Pk. Namų Savininkų dr-jos, Joniškiečių klubo, 
Liet. Kultūros klubo ir Amerikos Liet. Piliečių Pašalpos klubo.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans kopk, 6845 S. Western 
Avė. Laidotuvės įvyks antrad., liepos 15 d. iš kopi. 11 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. Panelės Marijos Gimimo parap. baž
nyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laidotuvių direkt Mažeika-Evans, Telef. RE 7-8600.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

tTO.VAS FRANOKTJS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GEL£S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms prn-ams
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILUS ORIdLSYClA

2443 W. 03rd Street, Chicago, IUinois 
Tei. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKBLBK3TSS “DRAUGEI”.

KRIVŪLES DESIMTAS 
IŠVAŽIAVIMAS

Buvusieji Lietuvos policijos 
tarnautojų ir jų šeimų draugija 
Krivūlė liepos 4 " d. Willow 
Springs Spaičio sodyboj suruo
šė dešimtą tradicinį išvažiavi
mą, kurame nepaprastai daug 
dalyvavo žmonių ir labai links
mai praleido laiką. Išvažiavime 
dalyvavo ne tik draugijos na
riai, gyveną CIhicagoje ir prie
miesčiuose, bet ir iš tolimų vie
tovių. Išvažiavime susirinkusius 
pasveikino draugijos p-kas Pov. 
Dirikis ir apibūdino liepos 4 d. 
reikšmę, sulygindamas ją su 
Vasario 16 diena. Suvažiavimo 
dalyvius ištisą dieną linksmino 
suruošta draugijos nario ir Chi
cagos operos choristo Vinco 
Mardoso muzika, kurioje skam
bėjo lietuviška daina bei muzi
ka. Burtų keliu dovanų paskirs
tymą pravedė Alg. Reivytis, 
Juoz. Bernotas ir Jonas Pulei-

Man kilo mintys, kodėl gele
žinkelio administracija darbiniu 
kanas parvežti į namus duoda 
tik 6 vagonus, ar negalėtų duo
ti 12, kad nuo darbo išvargę 
žmonės gailėtų žmoniškiau grįžti 
namo. Bet tai buvo tik mano 

‘mintys. Leo Kvecas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
 Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 W. OOth Street Tel. REpublic 7-1213 
2814 W. 23rd Place_______ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

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

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

Skis. Suvažiavimo dalyviams, 
buv. polic. tarnautojams, buvo 
dalinamos (Krivūlės valdybos 
bendraraštis, prašant suteikti 
žinių apie mirusius, žuvusius ir 
nukankintus policijos tarnauto
jus. žinios reikalingos vedamai 
kartotekai. P. E. D.

A. -Į- A.
EDWARD PLAYER

Gyveno 7019 So. Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 12 d., 1969 m., 7 vai. ryto, sulaukęs 47 m. amž.

Gimė Chicago, Illinois.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Antoinefte Player, se
serys Attie Player ir Irene Danielski, švogeris Walter ir jų 
vaikai: Carl, Caryn ir Carol, ir daug kitų giminių, draugų iv 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 15 d. iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės Marijos Gi
mimo parap. bažnyčią), kurioje įvyks ged. pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdusi lieka ŠEIMA.
Laidotuvių direkt. Mažeika - Evans, Telef. RE 7-8600.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

i p < .
I i LJR-i
1 A 1 KflPTEinis f!
1 M11

l.L^x

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

— Vienu y pu rūpinkis tik viena 
bėda. Kai kurie rūpinasi visomis bė
domis, jau įvykusiomis, dabar esan
čiomis ir būsimomis  —E. Hale

— Kur barasi arba pinigus skai
to — iš ten bėk šalin. (Mažeikie
čių patarlė).

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. liepos mėn. 14 d.

X Stefa Lazauskienė, muzi
kalus sopranas, šiame sezone 
eis Ohicagos Lietuvių operos 
valdybos vicepirmininkės parei 
gas ir rūpinsis moterų choro 
reikalais. Praėjusius dvejus me
tus šias pareigas energingai at
liko Sofija Džiugienė, o anks
čiau devynis sezonus minėtas 
pareigas ištvermingai vykdė 
Margarita Momkienė.

X Paulius Vaitekūnas, mūsų 
prenumeratorius Detroite, pra
tęsdamas prenumeratos mokes
tį pridėjo 5 dol. auką “Drau
gui” stiprinti. Dėkojame.

X Dr. Vladas Šimaitis, Alto 
sekr. dalyvavo Lietuvių Kata
likų susivienijimo 64-tame sei
me Waterbury, Conn., kur jis 
buvo perrinktas to organizaci
jos iždo globėju. Ta proga jis 
drauge su Alto garbės pirm. L. 
Šimučiu aplankė vietinius Alto 
veikėjus — Waterlhury, Conn. 
Alto Skyriaus pirm. A. čampę, 
vicepirm. V. Kuzmicką, pasima
tė su M. Andrikyte, muz. A. 
Aleksiu ir visa eile kitų vieti
nių veikėjų. Su visais draugiš
koje nuotaikoje buvo pasitar
ta artėjančio Lietuvių kongre
so Detroite reikalais ir Alto 
organizacijos stiprinimo klausi
mais.

X J. Jurkus, mūsų skaityto
jas ir bendradarbis, gyv. Ro
chester, N. Y., remia mūsų 
spaudą me tik raižiniais, bet ir 
aukomis. Šiomis dienomis jis at 
siuntė 5 dol. auką. Dėkojame.

X Cicero Šv. Antano parap. 
bažnyčioj kiekvienas antradie
nis yra skirtas šv. Antano gar
bei. Kiekvieną antradienį baž
nyčioje tuoj po 8 v. r. šv. Mišių1 
giedama Šv. Antano giesmė ir) 
kalbama malda j Šv. Antaną. 
Tai vadinama nuolatinis devyn 
dienia — novena.

X Kęstutis Dirkis, Pasaulio 
Pilotų Unijos kasos vedėjas, lie-
pos 28 d. 1 vai, pp. per radijo
stotį WTAQ 1300 banga, kal
bės apie dabar naujai išleistą 
įstatymą, liečiajntį paskolas.

X Chicagos lietuvių opera 
ateinančiame sezone statys Ver
di operą “Likimo gailia’’. Visuo
tinis susirinkimas operos parin
kimą patvirtino. Operos diri
gentas bus Vytautas Marijo- 
šius; rež. — Petras Maželis; 
dail. — Jurgis Daugvila; diri
gento asistentas — Alvydas Va
saitis; chormeisteriai — Alfon
sas Gečas ir Alice (Stephens; 
chormeisteris ir talkininkas 
akompaniatorius — Bernardas 
Prapuolenis. Vertimą ruošia 
sol. Iza Motekaitienė. Libreto 
turinio santrauką gaidoms ir 
programai ruošia Julija Gylie
nė. Operą numatoma statyti 
1970 m. balandžio mėnesį Mari
jos Aukš. mok. salėje.

X Juozas ir Eleonora Padžiū- 
nai, jau antras mėnuo lanko Eu 
ropoję įdomias vietas. Dabar 
siunčia linkėjimus “Draugo” 
štabui iš Graikijos Atėnų mies
to.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $10,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 83 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 72 dol., sutau
pydami 12 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

(pr.)
X Kas turi kokių klausimų

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

X EMERSON oro vėsintuvai 
(air conditioners) _  žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
įdėjimas veltui. Banga TV, 
2649 W. 63rd St., tel. 434-0421, 
uamų WA 5-3607. (sk.)

RUOŠKIMĖS DIDINGAM 
PAVERGTŲ TAUTŲ ŽYGIUI

Būtų didelis džiaugsmas ma
tyti Chicagos miesto centre įsi
rikiavusius lietuvius pavergtų 
tautų žygio parade; visų mo
kyklų moksleivius su mokyto
jais, visų skautų junginius su 
vyriausiais skautų vadais, sa
vanorius — kūrėjus, ramovėnus 
ii- kitas organizacijas, kurių 
priskaitoma 50 vienetų Chicago
je, ir visą lietuviškąją visuo
menę. Šią mintį ryžaus iškelti 
lietuviškajai visuomenei, kad 
nepasikartotų praėjusių metų 
padėtis. Praėjusiais metais su
sirinkome pavergtų tautų žygiui 
ti'k keliasdešimts žygininkų. 
Mes suretinome gretas, kad 
daugiau mūsų atrodytų...

Kita proga toje pačioje vie
toje stebėjau kitus “žyginin- 
kus” — barzdočius. Jie žygia
vo gretose po dvidešimtį žmo
nių; greta prie gretos spaudė
si. Eisena buvo ilga ir jie ilgai 
žygiavo. Kartais mums reiktų 
ir iš jų kai ko pasimokyti.

Pavergtos tautos labui pa
aukokime bent keletą valandų 
— ryžkimės gausiai dalyvauti 
pavergtųjų tautų žygio, parade.

J. V.

X Sol. Juozas Aleksiūnas, 
kylantis dainos mene tenoras, 
pirmą įkartą išpildys didesnį lie 
tuviškų ir pasaulinių dainų bei 
operų arijų koncertą Dainavoje, 
rugpiūčio 9 d., Ateitininkų Sen
draugių Stovyklos tradiciniam 
parengime. Visa jo programa 
bus nauja, dar negirdėta lietu- j 
viškuose parengimuose. Solis
tas koncertui ruošiasi Motekai 
tienės Dainavimo Studijoj. 
Akompanuos Manigirdas Mote- 
kaitis.

X Reikalinga tarnautoja ben-
dram įstaigos darbui. Pašauki- lūs, nes visi vaikai gerai naudo
to telefonu VI 7-7747 (sk) |ja lietuvių kalbą ir yra gerai

CHICAGOS ŽINIOS
TRUMPAI

— Julie Nixon Eisenhower
praėjusią savaitę buvo atvykusi
Chicagon dalyvauti JAV-ių jau 
nų respublikonų konvencijoje. 
Prezidento duktė gerai atsiliepė 
apie Cook apskrities šerifą J. 
I. Woods’ą ir taip keletą pasta
bų pateikė dėl demokratų ir 
burmistro R. Daley.

— Britanijos ambasadorius 
John Freeman, kartą rašęs, kad 
Richard Nixon yra “žmogus be 
principų kas ten bebūtų’’, bet 
Chicagoje vizito metu jis pasa
kė, jog jie abu gerai sutaria.

~— Chicagos apylinkės teismo 
pirmininkas John S. Boyle pa
reiškė, kad jis nevers teisėjų 
dirbti šeštadieniais, nors Illinois 
valstijos Atty. Eduard V. Han- 
raham ragino teismus būti se
sijoje ir šeštadieniais, nes nori
ma pagreitinti 2,600 kriminali
nių bylų.

— Chicagos šiaurinėje dalyje
planuojamas įvykdyti naujų gy
venamųjų namų (nuo 3,000 iki 
4,000 vienetų) 300 milijonų do
lerių vertės projektas, vadina
mas Chicago - Orleans Urban 
Renewal project. Nauji pastatai 
planuojami pastatyti artimoje 
šiaurėje nuo vidurmiesčio.

— Chicagoje, sakoma, esą 
daug daugiau visokio laužyno,

Chicagos lituanistinių mokyklų šventę prisimenant. Dainuoja mokiniai, diriguojami J. Briedžio.
Nuotr. A. Gulbinsko

I S ART! IR TOL!

J. A. VALSTYBĖSE

— Vytautas Rastoms gavo 
magistro laispnį. Birželio mė
nesio 20 dieną susirinkę drau
gai iš Rhode Island, Massachu- 
setts ir Connecticut pagerbė 
Vytautą Rastonį, baigusį R. I. 
universitetą magistro laipsniu. 
Vytautasu turėjo jau muzikos 
diplomą iš Manhatten School 
of Music. R. I. universiteto bai
gimas įgalins Rastonį dirbti pe
dagoginėj srityje. trims savaitėms į Europą. Ap- 

Rastonis savo mokslą pradėjo lankys Portugaliją, Ispaniją, Ita 
liją, Šveicariją ir kitus kraš
tus.

kalvėje, mokydamasis kalvio 
amato, laisvą laiką skirdamas 
smuikui, žaliosios kaimo kalvė 
nepatenkino Vytauto troškimo 
mokytis. Jį traukė Kaunas, kur 
buvo opera ir muzikos mokyk
los. Čia jis atsiranda, kaip ama
tininkas ir tik vėliau pradeda 
studijuoti muziką konservatori
joje. Karas nutraukia studijas 
Lietuvoj ir po karo Vytautas 
atsiduria Darmstadto Muzikos 
akademijoj. Vėliau .persikelia į 
Frankfurto muzikos akademiją, 
kurios nebaigęs išemigruoja į šį 
kraštą. Čia vakarais baigė Mu
sic of Manhatten. Gavęs diplo
mą, Vytautas pradeda groti 
Kansas simfoniniame orkestre. 
Ten patiko jam darbas, bet ne
buvo lietuvių, nebuvo lietuvių 

Vytautas su 
žmona Eugenija .persikelia į 
Rhode Island. Iš čia lengvai pa
siekiami visi lietuvybės centrai 
Massachusetts, Connecticut ir 
net New Yorkas. Tėvų sprendi
mas ir pasiaukojimas buvo tiks-

negu kur kitur. Dr. Paul Cor- 
ney, naujai išrinktas The Ame
rican Public Health draugijos 
prezidentas, užsipuolė Chicagos 
laužynus, sakydamas, jog Chica
gos laužynai jam “palikę nepa
prastai blogą įspūdį”, dar jis to
kių laužynų nesąs matęs.

— Kevin Thenman, 2 metų 
amžiaus, 16215 S. Spaulding 
avė., užsimušė praėjusią savai
tę, iškritęs pro langą iš septinto 
aukšto Mount Sinai ligoninėje, 
kur buvo gydomas jo sužeistas 
pirštas.

— Federaliniai narkotikų pa
reigūnai praėjusią savaitę užė-

: Robertas ir Stanley Balzekai Tempei Smith farmoje, Wadsworth, III., 
kur buvo surengtas parengimas Bombėjaus, Indijoj, universiteto para
mai. Farma turi 6,000 akrų. .

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.

lietuviškai išauklėti. Sūnus Sta
sys, prieš porą metų baigęs ko
legiją, priklausė ateitininkų ir 
skautų organizacijoms ir buvo 
Lietuvių studentų sąjungos val
dyboj. Duktė Rūta, kuri pagel
bėjo tėvui besimokant darbe, 
taip pat aktyviai dalyvauja 
skautų ir ateitininkų veikime.

(j- r.)
— Dr. Konstancija Paproc- 

kaitė — Šimaitienė su vyru ir 
broliu Petru Paprocfcu išskrido

— Mirties sukaktis Birželio 
29 d. suėjo metai, kaip mirė 
prel. Leonardas Paznanskas, 
Ibuvęs USA armijos kapelionas, 
pasiekęs pik. ltn. laipsnį, dide
lis patriotas lietuvis. Jį ir šian 
dieną prisimena Pennsylvanijos 
lietuviai. Augęs ir mokslus ėjęs 
gyvendamas Plymouth, Pa, šv. 
Kazimiero parapijoje, vėliau vi
karavęs filcrantų Šv. Juozapo 
liet. parapijoje, tapęs armijos 
kaipelionu neužmiršo savo tau
tiečių, atostogas praleisdamas 
jų tarpe. Kalėdinių kelionių me
tu yra lydėjęs Ikjard. Spellman 
į užjūrių karių bazes ir pats

Mėnulyje bus paliktas televizijos 
siųstuvas, kurį čia laiko Cape Ke
nnedy programos vadovas Stanley 
Labar.

jo marijuanos gamyklą, 2824 
Orchard str. Pareigūnai konfis
kavo 40 svarų narkotinių auga
lų, kurie yra verti $1,200.

— Švietimo tarybos piniginė 
krizė graso uždaryti Chicagos 
viešąsias mokyklas rudenį arba 
priversti sumažinti mokyklų 
programas.

asmeniškai dalyvavęs Vietnamo 
kare, teikdamas kariams pasku 
tinį patarnavimą. Jo dvi sese
rys ir brolis gyvena Wyoming 
klonyje, o pusbrolis Toledo, 
Cthio. (st.J

— Sunkiai serga lietuvis gy
dytojas. Prieš keletą metų per 
sikėlė iš Detroito į Kanka'kee, 
Hl., gavęs gydytojo darbą vals
tybinėje ligoninėje dr. Vytau
tas Rutkauskas su žmona. Prieš 
maždaug penketą metų nelauk
tai susirgo paralyžium. Neval
dė visos kairiosios pusės. Ne
galėjo nei dirbti, nei vaikščioti. 
Tačiau, prieš keletą savaičių 
pasijutęs blogiau, buvo pagul
dytas Kankakee Riverside ligo
ninėn. Po nuodugnių tyrimų 
daktarai nustatė kairės kojos 
gediimą — gangreną. Liepos 9 
d. toje pat ligoninėje buvo ope 
ruotas, kairė koja virš kelio 
amputuota. Ligonis toliau tiria
mas ir gydomas. Būtų gera, kad 
lietuviai gydytojai — mokslo 
draugai bei pažįstami nelaimės 
ištiktą taurų lietuvį dr. Vytau
tą Rutkouską moraliai paguos
tų bei materialiai paremtų. Pa
dėtis tikrai nepavydėtina. Ad
resas Riverside Hosp. Rm. 121 
Kankakee, III. J. K.)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Baleto artistų grupė iš

vyko trijų savaičių gastrolėms 
po įvairius Rytų Vokietijos mies 
tus.

— Aukštadvaris su apylin
kėmis stengiamasi paversti 
ekskursijų lankymosi vieta, ta
kiau, kaip praneša “Tiesa”, nie
kur nesą galima gauti nakvy
nės ar patalinių. Esą projek
tuojama statyti turistinę bazę 
ir motelį.

— Pabaltijo biologų konfe
rencija įvyko Vilniuje Išio mė
nesio pradžioje. Buvo suvažia
vę Lietuvos, Latvijos, Estijos, 

Ukrainos, Gudijos biologai.
— Komunistų partijos akty

vo suvažiavimas buvo sušauk
tas VU. 2 Vilniuje. Ant. Snieč
kus padarė pranešimą apie su
važiavimą Maskvoje ir supažin
dino partiečius su kai kuriais 
projektuojamais naujais komu
nistų keliais.

— “Gimtojo krašto” (lietu
viams išeiviams skirto savait
raščio) redaktorius Mykolas 
Jackevičius iš pareigų atleistas. 
Naujuoju redaktorium paskirtas 
poetas Vacys Reimeris.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.
W W W M* \A*SA»SA»«A» *A» «A« » A» »A« »A« SA» <A» «A« »A« SA» SA» M8.

ŽEMĖS NETEK?, PURENAME 
SAVOS KULTŪROS DIRVONUS

JURGIS JANUŠAITIS
Liepos mėnuo lietuviui taip 

pat atmintinas. Liepos mėn. pa
baigoje prieš dvidešimt penke- 
ris metus į gimtąją žemę su
grįžo iš Rytų pragaras. Iš fron
to traukėsi šimtai tūkstančių 
išvargusių vokiečių karių, jų 
įkandin riedėjo raudonųjų tan
kai, apiplyšę ir išvargę bolševi
kų kariuomenės kariai ir oku
pavo mūsų kraštą. Tas dienas 
prisimename. Degė ūkininkų 
sodybos, bėgo į Vakarus tūks
tančiai žmonių, jų tarpe, sa
vas, pamiltas sodybas palikę, 
ūkininkai.

Į Vakarus pasitraukę Lietu
vos ūkininkai sunkumus pakė
lė kantriai. O Ikai atsivėrė nau 

‘jos galimybės įsikurti kituose 
kraštuose, lietuvis ūkininkas 
greičiau pritapo prie krašto są 
lygų ir sunkių .darbų.

JAV, Chicagoje lietuvių ūki
ninkų sutinkame taip pat gau
sius būrius. Ir jie panoro susi
burti į savąją organizaciją, kai 
myniškai pabendrauti ir ryžtis 
platesniems darbams.

1961 m. gegužės 27 d. jie 
susiburia į Lietuvių ūkininkų 
sąjungą ir narių skaičiumi sie
kia arti šimtinės.

Savo veiklos kelyje Lietuvių 
ūkininkų sąjunga jau yra pali
kusį gražių ir gilių pėdsakų. Jie 
kasmet prisimena Lietuvos ūki 
ninku kančias, išvežtuosius ir 
meldžiasi už nukankintus ir mi 
rusins. Jų pobūviai kuklūs, bet 
kultūringi ir kupini nuoširdu
mo. O kai iškyla kultūrinis rei
kalas, tai ši sąjunga pirmoji 
parodo gražų pavyzdį ir darbu 
ar auka prisideda prie jų parė
mimo.

Teko keliais atvejais stebėti 
mūsų parengimus, (kuriuose ne
sutikome tų, kurie juose ištik- 
rųjų turėjo būti pirmieji, bet 
matėme net du ar tris ilgus 
stalus apsėdusių lietuvių ūki
ninkų.

— Mat netekome savos že
mės, neturime ko arti, tad nors 
savo auka ir darbu ryžtamės

Lietuvių Ūkininkų sąjungas valdyba. Iš k. į d.: Juozas Vasiukevičius — 
sekr., Pranas Račiūnas — vicepirm., Vytautas Kregždys — ižd., Felik
sas Valaitis — pirm., Justinas Palubinskas — valdybos narys ir Jonas 
Jakaitis — vicepirm. Nuotr. J. Palubinsko

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me. 
tų Certiflcatų sąskaitas 

Minimum $5,000.00
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 

investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
aamra, PIRMAD. ir KETVIRTAD............ 8 v. r. Al 8 V. V.VALANDOSi ANTRAD. ir PENKTAD..................9 v r iki 5 V V.

ŠEŠTAD. 8 v. r. iki 12 V. d. — Trečiad. uždaryta

purenti savosios kultūros dir
vonus” — per vieną kultūrinį 
parengimą kalbėjo tos draugi- < 
jos pirmininkas Feliksas Valai
tis.

Pasklaidome jų veiklos pro
tokolus ir nutarimus. Į Lietuvių 

I fondą įstojo su 400 dol. ir ža
da įnašą vis didinti. Altui, Va- 

jsario 16 progomis išmokėta 300 
!dol., Jaunimo centro statybai 
J 50 dol., III tautinių šokių šven- 
Į tei — 50 dol. Jaunimo organi
zacijoms 70 dol. Žymiųjų asme 
nų paminklams statyti 40 dol.
O kai išgirdo Lietuvių Foto ar
chyvo lėšų telkimo komiteto 
prašymą padėti įsigyti filmavi
mo ir garso aparatus, kurių 
pagalba būtų įamžinama mūsų 
kultūrinio gyvenimo įvykiai ir 
įžymieji žmonės, Lietuvių ūki
ninkų sąjunga viena iš pirmų
jų įteikė savo aulką 100 dol. 
“Mes ir dirbame tam, kad sa
vo darbu ir auka įgalintume ki
tus dirbti kultūrinį darbą. Vi
sos mūsų valdybos vardu lin
kime jums sėkmės; įteikdamas 
šią stambią auką įkalbėjo Lie
tuvių ūkininkų sąjungos pirm. 
Feliksas Valaitis. Argi gražes
nio pavyzdžio bereikia ieško
ti? O kad taip pasektų ir ki
tos lietuvių organizacijos! Jos 
įprasmintų savo veiklą, nors 
mūsų orgamizacijos atlieka ir 
taip didį ir naudingą darbą į- 
vairiose kultūrinio darlbo srity
se.

Lietuvių ūkininkų sąjungai 
šiuo metu vadovauja darbšti 
valdyba: F. Valaitis — pirm., 
J. Jakaitis, P. Račiūnas, J. Va- 
siukevičius, V. Kregždys, ir J. 
Palubinskas.

Baigdamas šią trumputę apž 
valgėlę gražiai veikiančios Lie
tuvių ūkininkų sąjungos, norė
tųsi jiems tik nuoširdžiai pa
dėkoti už jų kilnius darbus iš
eivijoje ir už jų kultūrinę žag
rę, kuria taip nuoširdžiai pure
na mūsų tautos kultūrinių dar 
bų dirvonus.

J


