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Šimtai JAV helikopteriu suvaidino didelį vaidmenį Laoso žygyje. Platesniu mastu jie buvo pra
dėti naudoti tik šiame Amerikos kare Indokinijoje. Paveiksle matoma Khe Sanho bazė netoli La

oso sienos.

NUOSAIKESNI TURKŲ KARININKAI 
SUTRUKDĖ TIESIOGINI PERVERSMĄ

ANKARA. — Naujai paskirtas premjero vieton Nihat Erom 
pareiškė spaudai, kad jo numatytos reformos, jei parlamentas 
jas patvirtins, ateityje įtikins Turkijos kariuomenę, kad jos įsi
kišimas į vyriausybės darbus yra nereikalingas. Jis šiuo metu 
huošia naujos vyriausybės sąstatą ir numato plačias žemės ūkio, 
švietimo ir mokesčių sistemos reformas. Kaip žinoma, turkų ka
riuomenės vadovybė privertė pasitraukti buvusį premjerą Demi- 
rd, nes jo vyriausybė nuvedusi Turkiją į anarchiją.

Paaiškėjo, kad turkų karinin
kai, be gynybos ministerio ir šta
bo viršininko žinios rengėsi per
imti valdžią kovo 11d. Jau ank
sčiau vasario mėn. karininkai rei
kalavę, kad premjeras Demirel 
pasitrauktų iš valdžios, tačiau 
šis atsisakęs, nes tik prezidentas 
ar parlamento nepasitikėjimas 
galįs jį pašalinti. Padėčiai Tur
kijoje negerėjant, trijų ginklų 
rūšių vadai, pasitarę su atskirų 
įgulų vadais nutarė kovo 11 d. 
įvykdyti perversmą, pašalinti vy
riausybę, uždrausti politines par
tijas ir paleisti parlamentą. Jau 
buvo susitarta, kas vadovaus ko
kiai ministerijai.

Apie šį karininkų planą su
žinojęs štabo viršininkas gen. 
Memduh Tagmac pasitarė su 
prezidentu Sevdet Sunay ir gy
nybos ministeriu. Jie priėjo iš
vados, kad tiesioginis valdžios 
perėmimas kraštui bus nenau
dingas, jį suskaldys. Tada ko
vo • 10 d. štabo viršininkas su
kvietė karininkų konferenciją ir 
čia patyrė, kurie karininkai agį-

IŠ VISO PASAULIO

LENKIJOS KARDINOLAS RŪPINASI
DĖL MAŽO GYVENTOJŲ PRIEAUGLIO

VARŠUVA. — Praėjusį sekmadienį Lenkijos katalikų baž-

tuoja už valdžios perėmimą. Ko
vo 11 d. gen. Tugmac sušaukė 
trijų ginklų rūšių vadus ir jiems 
pareiškė, kad numatytas perver
smas gali atnešti civilinį karą, 
šiame pasitarime jam pavyko 
juos įtikinti ir buvo nutarta 
griebtis kitokio kelio ir dar kar
tą leisti civilių valdžiai praves
ti reikalingas reformas, kariuo
menei nesikišant.

Kovo 11 d. perversmui pasi
rengę karininkai laukė įsakymų 
iš centro tačiau nesulaukė. Kitą 
dieną karininkų grupė gavo iš 
štabo įsakymą, kuris septynis 
generolus, 1 admirolą, ir 10 pul
kininkų paleido į atsargą ir apie 
50 pulkininkų perkėlė į kitas 
tarnybos vietas. Visi turėjo per
sikelti per 24 vai. Tub bbvo už
kirstas kelias kariškių, pervers
mui. Toliau Ūko’civilių valdžia, 
o kariuomenė? štabas davė vy
riausybei metus laiko reformoms 
pravesti. Turkijoje laimėjo nuo
saikesnis prezidento Sunay ir 
štabo viršininko gen. Tagmac ke
lias. Jei ne jiedu, Turkija jau 
šiandien turėtų karinę diktatu-

PARYŽIUS. — Sekmadienio 
savivaldybių pakartotinuose rin
kimuose komunistų partija, pa
dedama socialistų, padidino sa
vo valdomų miestų skaičių iš 39 
iki 46. Net 24 miestuose pasi
keitė valdžias: astuonias laimė
jo degolininkai, septynias — ko
munistai ar socialistai ir dvi — ’
nepartiniai. Kiti septyni mies- tyčiose buvo perskaitytas kardinolo Višinskio ganytojiškas lais
tai tik pakeitė merus, išrinkda- fcas» kuri JIS Parašė dar gruodžio mėn. Pastaboje prie laiško sako
mi kitus opozicijos kandidatus. kad tuo m^tu, gruodžio 27 d. laiško skaitymas buvo atidėtas

WASHINGTONAS. - Apie ^ėi tuometinių įvykių. Nuo to laiko daug kas (pasikeitę ir dar 
3,000 žydų demonstravo Wash- baugiau gali pasikeisti. Todėl dabar esą galima laišką perskaityti, 
ingtone, reikalaudami, kad Ame- Kardinolas susirūpinęs nepakankamais gimimąis Lenkijoje ir 
rika nutrauktų visas derybas su neaugančiu gyventojų skaičiumi, 
sovietais, kol tie neleis visų žy
dų išvažiuoti. Policija suėmė ke- ko> kad lenkų tautai gresia dide
lis šimtus demonstracijos da- pavojus išnykti. Gimimų 
lyvių už susisiekimo trukdymą. skai£jus esas žemiausias Euro- 
Užmokėję po 10 dol. dalyviai bu-vis krentąs. Lenkijai 
vo paleisti. ' gresia sunaikinimas, ko neįsten-

RYTŲ BERLYNAS. Čilė pasiekti pikčiausi Lenkijos 
sutiko pradėti su Rytų Vokieti-1 priešai Padėtig esanti
ja derybas dėl diplomatinio pri-: Lenkija gali būti
pažinimo. Pietų Amerikoje tik j^mėstaTistorijos kapinvna.

Kardinolas Višinskis laiške sa-
VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Prie Uralo upės 
susprogo vamzdžiai

MASKVA. — Sovietų spaudo
je mažai rašoma apie gamtos ne
laimes todėl kiekvienas oficia
lus pranešimas įgija didesnę svar 
bą. Jau seniai gaunama žinių, 
kad Sov. Sąjungoje vandens ter
šimas tampa valstybine proble
ma. Užterštame vandenyje iš
nyksta žuvys ir ypač didelis pa
vojus atsirado Kaspijos jūroje, 
kur gyvena garsūs arškėtai — 
žuvys, kurių ikrai sudaro sovie
tų eksporte žymią vietą ir at
neša gražių pajamų.

Kas demokratai?
Italai siekia nušviesti komu

nistų propagandos tikslus — to
kia peršasi išvada, pažvelgus į 
Romos dienraščio “II Secolo 
d’Italia” š. m. sausio mėn. įdė
tą straipsnį. Laikraštis pasisa
ko prieš teigimus, skelbiamus 
toje pačioje Italijoje, esą, ko
munistai, tai laisvės šaukliai bei 
jos skleidėjai. Atvirkščiai, pa
brėžia laikraštis, Amerika ir Va
karų Europos kraštai ugdą de
mokratiją ir to negalima pa
sakyti apie sovietus ar jų įtako
je esančius kraštus.

Laikraštis nurodo į Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos Hitlerio 
1939 m. suokalbį, į sovietų vyk
dytą ekspansiją dar 1939 me
tais (Besarabija, Karelija...) ir 
į tų pačių sovietų 1940 metais

viena Kuba pripažįsta Rytų Vo
kietiją.

BONA. :— Vokietijos kancle
ris Brandtas kalboje kritikavo 
vokiečių diskriminaciją negrams 
ir užsieniečiams darbininkams, 
kurie laikomi kaip antros rūšies 
piliečiai. Arogancija ir pranašu
mo jausmai jungiami su patrio
tizmu, pareiškė Brandtas.

BELFASTAS. — šiaurinėj Ai
rijoj bomba sprogos kirpykloje 
ir buvo padegta viena įmonė. 
Londone premjeras Heath tarė
si su opozicijos vadu Wilsonu 
dėl š. Airijos įvykių.

MANILA. — Filipinų prezi
dentas Marcos pareiškė, kad 
Amerikos kareiviai Azijoje bus 
ir toliau reikalingi ginti mažų 
ir silpnų valstybių nuo komuniz
mo.

WASHINGTON AS. — Sen. 
Sen. George McGovern rengia 
rezolinciją senate, kur jis siūlo 
pripažinti komunistinę Kiniją 
vienintele Kinijos vyriausybe.

Pakistano vadai 
tęsia derybas

DACCA. — Derybos Pakis
tane tarp centro valdžios ir Ry
tinio Pakistano vadų tebevyks
ta. Į Daccą, Rytinio Pakistano 
sostinę, atvyko iš Vakarų Pa
kistano svarbiausios vakariečių 
politinės partijos vadas Zulfikar 
Ali Bhutta, buvęs užsienio rei
kalų ministeris. Rytinio Pakis
tano gyventojai jį sutiko piktai, 
prieš į organizuojamos demons
tracijos.

Rytų Pakistano bengalai jau 
nešioja demonstracijose savo 
“Rytinio Pakistano” vėliavas, 
kuriose žaliame fone, raudoname 
apskritime yra Rytų Pakistano 
žemėlapio kontūras.

Kardinolas nurodė kelias prie
žastis dėl mažėjančio gimimų 
skaičiaus. Lenkijoje kasdien pa
daromi 750 legalūs abortai, 0 su 
nelegaliais, abortų skaičius galįs 
būti dvigubai didesnis. Vyriau
sybė atvirai dalinanti gimimams 
kontroliuoti priemones. Ekono
minės sąlygos verčia gyvento
jus vengti gausių šeimų. Pilie
čiams trūksta butų, valdžia ska
tinanti mažas šeimas ir mokanti 
šalia algų per mažus šeimų prie
dus.

Kardinolo Višinskio laiške nu
rodoma, kad praėjusiame kare 
Lenkija neteko 6 milijonų gy
ventojų iš 33 milijonų. Daug žu
vo koncentracijos stovyklose. Po 
karo Lenkijoje buvo 23.8 mili
jonai gyventojų. Pirmais metais 
po karo gimė 622,000 vaikų. Gi
mimų skaičius 1951 m. siekė 
784,000, o 1955 m. buvo pasiek
tas gimimų rekordas su 794,000. 
Nuo to laiko, nors gyventojų 
skaičius vėl pasiekė prieškarinį 
lygį, gimimų skaičius iš 31-no 
vienam tūkstančiui gyventojų, 
nukrito iki 16.3 vienam tūkstan
čiui. Šiuo metu gimimų skai
čius yra lygus mirimų skaičiui, 
tačiau apie 1977 metus gyven
tojų skaičius ims kristi po 250,- 
000 kasmet.

Kardinolas nurodė, kad už pen- 
kerių metų pradžios mokyklose 
pirmam skyriuje bus tik pusė 
dabar esančių vaikų. Tai baugi
nanti padėtis, kurią reikia pa
taisyti.

Pasaulinė statistika rodo, kad 
Lenkija neužima gimimų statis
tikoje ‘-žemiausios vietos. Rytų 
Vokietijoje vienam tūkstančiui 
gimsta 14.3, Švedijoje — 14.4, 
Čekoslovakijoje — 14.9. Po to 
eina Lenkija, Prancūzija, Bul
garija, Austrija ir kt.

klastingai užimtas tris, nepri
klausomas buvusias, valstybes: 
Lietuvą, Latviją ir Estiją... (E)

ATĖNAI. — Graikijos suėmi
muose saugumo policijai pakliu
vo ir Amerikos kelionių agentū
ros atstovas Graikijoje.

Maištas JAV šarvuočiu divizijos dalinyje
SAIGONAS. — Sekmadienį dar daugiau Pietų Vietnamo ka

reivių buvo evakuoti iš Laoso, komunistų daliniams vis smarkiau 
puolant besitraukiančius vietnamiečius. Amerikos helikopteriai 
išgabeno iš priekinių linijų dar 2,000 kareivių. Kai kurie grįžta 
užsikabinę ant helikopterių iš lauko, pakeliui ne vienas nukrenta 
ir užsimuša. Laose liko tik apie 8,000 kareivių ir tie patys trau
kiasi. Tolimiausi daliniai yra tik 8 mylios nuo P. Vietnamo sienos, 
kada prieš porą savaičių frontas buvo 25 mylios nuo sienos.

Saigono štabas, savo bėgimą 
aiškindamas, sako, kad šiaurės 
'Vietnamo kariuomenė neteko 
12,000 kareivių, kada P. Viet
namas neteko 1,031 užmušto, 
219 dingusių ir 3,985 sužeistų. 
Iš viso Saigono kariuomenė ne
teko ketvirtadalio savo į Laosą 
pasiųstų jėgų.

Amerikos aviacija šiame žy
gyje suvaidino didelį vaidmenį 
ir didelė dalis priešo nuostolių 
atsirado nuo aviacijos. Lėktu
vai sekmadienį puolė š. Vietna
mo karinius tailkinius nuo de
militarizuotos zonos į šiaurę iki 
19-tos paralelės. Buvo puola
mi karo sandėliai, priešlėktuvi
nės baterijos ir raketų lizdai.

Jau astuonios dienos komunis
tai apšaudo Khe Sahno bazę, iš 
kurios eina visa amerikiečių pa
rama Vietnamo daliniams Laose. 
Į pasienį atsiųsti nauji ameri
kiečių šarvuočių ir artilerijos, 
daliniai.

Quang Tri bazėje kuopos va
das, kapitonas Carlos Poveda, 
buvo pašalintas ir du būriai ka
reivių išvežti iš pafrontės," nes 
jie atsisakė klausyti kapitono 
įsakymo žygiuoti j pasienį pa
imti numušto Amerikos helikop
terio ir šarvuoto automobilio. Iš 
viso šitame maište įvelti 53 ka
reiviai. šarvuočių divizijos va
das gen. John Hill pareiškė, kad 
jis galėtų maištininkus sušaudy
ti, tačiau nebus griebtasi jokios 
akcijos prieš kareivius, nes jų 
vadas ■ padarė taktinę klaidą.

Komunistai pradėjo puolimą 
ir prie karališkosios Laoso sosti
nės Luang Prabang, iš kur buvo 
jau išvežta 610 užsieniečių. Šia
me puolime dalyvauja šeši ko
munistų batalionai.

Vandenyne stiprėja 
“Tūnos karas”

QUITO. — Ekvadoras nerodo 
jokio noro nusileisti Amerikai 
dėl amerikiečių laivų žvejojimo 
prie Ekvadoro krantų. Praėju
sią savaitę Ekvadoro, Peru ir 
Čilės užsienio reikalų ministe
rial patvirtino bendrai savo opo
ziciją Amerikos “nelegaliam” žu
vimui Ekvadoro vandenyse”.

Dideli kiekiai tūnos žuvų šiuo 
metu susirenka apie 150 mylių 
nuo Ekvadoro kranto, čia at
plaukia ir Amerikos žvejų lai
vai. Amerika teritoriniais van
denimis laiko 12 mylių nuo kran
to, o Ekvadoras paskelbė net 200 
mylių.

Praėjusią savaitę Long Beach, 
Kalifornijoje, darbininkai de
monstravo ir neleido iškrauti iš 
vokiečiu laivo Ekvadoro bananu.4, *

♦ Gynybos sekretorius Laird 
pakartojo, kad vietnamiečių pa
sitraukimas iš Laoso vykstąs pa
gal planą, tik jį esą sunkiau vyk- 
rVlima^dbi’-1 .̂Quitomieste apipuvusiais bana- 
Galimas daiktai kad komtims-| liniia. iŠ Gnriėvn _ • xt_____j... -m“ —ji__

tai puls ir Khe Sahno bazę Viet 
name.

♦ Rytu Pakistano politinis va
das šeikas Rah manas paskelbė, 
kad derybose su Pakistano pre
zidentu buvo prieitas kompromi
sas. Smulkmenos neskelbiamos.

+ Naujas Turkijos premje
ras skelbia, kad pusė jo naujos 
vyriausybės bus sudaryta iš po
litikų, o kita pusė — iš specia
listu. 4,

♦ Bolivijoje buvo sudaryta 
labai kairi vyriausybė, kuri ža
da suvalstybinti Bolivijos kasyk
las ir pravesti kitas reformas.

♦ Sov. Sąjunga šiais metais 
jau davusi Egiptui 90 naujausių 
Mig-21 lėktuvu ir sustiprinusi 
Egipto bombonešių eskadriles.

+ žemių slinkimai nuo kalnų 
užmušė Naujoje Ginėjoje ir Pe
ru 370 žmonių. Jų tarpe žuvo 
amerikietis misionierius su šei
ma.

+ Sovietų propaganda vėl ap
kaltino Kiniją, kad ji sėdama 
ginčus komunistų tarpe padeda 
imperialistams plėsti karą Indo
kinijoje.

♦ Londone apie 5,000 spalvo
tų žmonių demonstravo prieš 
naują britų imigracijos- įstaty
mą.

Nauja vyriausybė 
Australijoje

SYDNĖJUS — Naujas Aus
tralijos premjeras William Mc
Mahon sudarė naują vyriausy
bę, kurioje buvęs premjeras 
Gortonas gavo gynybos minis- 
terio vietą.

Užsienio reikalų ministeriu pa
skirtas buvęs finansų ministeris 
I>eslie Bury. Tik du buvę mi
nisterial nebeįeina į naują vy
riausybę. Manoma, kad Austra
lijos konservatyvi politika ir ge
ri ryšiai su Amerika nepasikeis.

Oficialią tylą apie vandens ter- p0 kenu dienu Ekvadoro studen- 
šimą nutraukė “Pravda”, pra-|tai apmėtė Amerikos ambasadą 

sovietųžibalo linija iŠ*Gūrfėvo J „aisJ Nu0 1951 mėtų Ekvadoras 
į Uralską, einanti vakariniu Ura- j “are§tavo” virš 100 Amerikos 
lo upės krantu, žiemos šalčiuose laivu. Jie buvo paleisti sumo- 
susprogo ir žibalas išsiliejo iš kėję dideles pabaudas. Sausio 
40 . colių diametro vamzdžių į 37 j ekvadoriečiai sulaikė di- 
apylinkes. žibalas veržiasi _ į džiausią Amerikos tūnos laivą 
Uralo upę, kuri įteka Kaspijos “Apollo” ir paleido už 86,000 dol.X .z V . -

jūron. Darbininkai bando žiba
lą sulaikyti, statydami žemės 
užtvaras, tačiau pašalui išei
nant, kartu su vandeniu žibalas 
patenka upėn.

Mažamečiai dirba
Amerikos laukuose
PHILADELPHIA. — Ameri

kos vaikų globos draugija ilgą 
laiką rinko duomenis apie nepil
namečių padėti žemės ūkio darbi
ninkų šeimose. Po ilgų studi
jų paskelbtame raporte sakoma, 
kad Amerikoje vaikai nuo 7 iki 
16 metų daug kur dirba, laukuo
se po 10 valandų per dieną, kar
tais 100 laipsnių karštyje.

Studijoje sakoma, kad naudo
ti vaikus darbininkus pramonėje 
buvo uždrausta 1938 metais, ta
čiau vienas ketvirtadalis žemės 
ūkio darbininkų šiandien dar yra 
vaikai iki 16 metų. Dauguma jų 
yra keliaujančių žemės ūkio dar
bininkų šeimų nariai.

Vaikai dažniausiai renka braš
kes, bulves, skina agurkus, pu
pas. Už dėžę braškių vaikai 
gauna po 12 centų, už surinki
mą statinės bulvių vaikams mo
kama po 30 centų. Skagit ap
skrityje, Washingtone pernai 
birželio ir liepos mėnesiais dir
bo 4,500 vaikų Willmette apskri
tyje, Oregone net 75% visų dar
bininkų braškių ir pupų laukuo
se buvo vaikai. Vien Kaliforni
joje laukuose dirba 100,000 vai
kų.

Studija reikalauja vaikų iš
naudojimą uždrausti ir išleisti linijai. Reinlande socialdemokra- 
įstatymus, kurie apsaugotų ne- tai buvo opozicijoje iki šiol ir 
pilnamečius.

baudą. Tas laivas kovo 3 d. vėl 
sugrįžo gaudyti tūnos ir vėl bu
vo pagautas Ekvadoro karo lai
vų. Jis vėl buvo paleistas, tačiau 
Ekvadoro karo laivyno viršinin
kas įspėjo laivo kapitoną, kad 
jo laivas bus visam laikui konfis
kuotas, jei jis sugrįš trecią kar
tą. Tą kaip tik ir planuoja 

“Apollo” savininkai. Amerikos 
vyriausybė laivų savininkams 
sugrąžina sumokėtas baudas, iš
skaičiuodama tas sumas iš Ek
vadoru! skirtos užsienio paramos 
lėšų.

Reinlande rinkimai 
nepakeitė padėties
BONA. — Vakarų Vokietijoje 

kiekvieni rinkimai labai Stebimi, 
nes abi didžiosios partijos: krikš
čionys demokratai ir socialde
mokratai nė viena neturi šalyje 
aiškios persvaros. Sekmadienio 
provincijos rinkimai Rheinlan- 
de padidino socialdemokratų gau
tą nuošimtį 3.7, tačiau pakėlė 
ir krikščioniu demokratu balsus 
3.2%. Nukentėjo dešinioji Tau
tinių Demokratų partija, surin
kusi tik 2% visų balsų ir nete
kusi Reinlande savo atstovų le- 
gislatūroje.

Iš 100 atstovų krikščionys tu
rės 53,socialdemokratai 44 ir 
laisvieji demokratai 3 atstovu?. 
Komunistų partija tegavo 1% 
balsu ir atstovu neturės. Vokie
tijos opozicija bando kiekviena
me socialdemokratų nepasiseki
me įžiūrėti gyventojų nepritari
mą kanclerio Brandto politinei

dabar liko opozicijoje.

Japonų komunistai 
susitaikė su Maskva

TOKIJO. — Japonijos komu
nistų partija nutarė po derybų su 
sovietais, nusiųsti j sovietų par
tijos kongresą savo delegaciją. 
Tuo užbaigiamas plyšys tarp 
abiejų partijų. Japonų vadų 
grupė praėjusią savaitę derėjo
si Maskvoje su sovietų partijos 
atstovais, vadovaujamais Micha
ilo Suslovo.

Japonų komunistai nedalyva
vo 1966 metais buvusiame 23- 
čiame sovietų komunistų parti
jos kongrese ir griežtai pasmer
kė sovietų okupaciją Čekoslo
vakijoje. Politbiuro narys Sus
lovas 1968 m. lankėsi Japonijoje, 
tačiau ir jam tada nepavyko su
sitaikinti su japonų partijos va
dais. Japonai nepakvietė sovie
tų delegacijos į savo kongresą ir 
neatsakė į sovietų sveikinimo 
telegramą. Vienu metu Krem
lius buvo pradėjęs remti nuo ja
ponų partijos atskilusią mažą 
grupę, kas partijos vadus dar 
daugiau supykino. Japonijos ko
munistų yra 300,000, tačiau per 
rinkimus partija gauna 3.2 mili
jonus balsų. Partija yra gerai 
organizuota ir Maskva privers
ta su ja skaitytis. t
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INSURED 
SAVINGS -

kinti tokias n 
savam nuov

HOME 
LOANS

šioje kuopoje piriuhūuMUU, 
bet iš tų vyresniųjų likome tik
tai keli. Turime pasispausti, 
kad įtrauktume jaunesniųjų.

K. čepukas

J. V«Kiūnt*n«, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

Vincas žamaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus pinigini orderį.

KIT'JS SKAITYTI 
NAUJUKAS

Tuoi’.tokie nesąži- 
u pasunkina 

nuvargstan-

X, A* U A AU VUj

’1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 60608

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už -$4.00, 

o kietuose viršeliuose už -$6.60.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

ASTUONIOS Už AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

Čikagietė, {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis- 
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnai, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jašiūnai, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir Įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI 'Polemika, 52 psL

Dr. agr. A, šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven-

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL:: LA 3-8248

Chicago 8, Hfinjis
"V

Chicago. — Ham- 
Lietuvių Klubo su- 
įvyko trečiadienį, 
vidudienį. Pensi- 

vakaru perėjo į vidu-

fų gyvenimą.
Ilgia įti-

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

JAUSMINIAI NEGERUMAI 
MŪSŲ DAUGELIO VARGŲ ŠALTINIS:1 

»• I L
Reikia pilnutinės sveikatos laimingesnio gyvenimo į į 

užsitikrinimui.

Žmonės iki šiol nebuvo emo
ciniai tinkamai ugdomi, todėl 
daugeliui tos emocinės sveikatos 
labai trūksta. Kunigai, turėję 
dvasinia žmonių sveikata rūpin- 
t;s, nukrypo į materialinius da
lykus. Gydytojai — daugeliu at
veju perkrauti kūno negerovė
mis. jie su jomis besitvarkyda
mi, nespėja ligonio jausmų tvar
kymo net ir pradėti. Be to, re
tas kuris pacientas trokšta savo 
didžiausio gėrio — jausmų dar
nos. Jis, kai anas kadaise bau
džiauninkas bei vergas — pasi
tenkina tuo, ką turi. Dar neiš
aušo laisvės rytas dažnam mū
siškiui išsilaisvinti nuo dvasi
nių vargų. Saviškių raginimas 
palikti blogiausią žmogaus ligą 
nėra pamokslavimas, prilygstąs 
pasakėlių skleidimui. Ne, šim
tą kartų ne! Tai vienos pačios 
svarbiausios mūsų sveikatingu
mo dalies — jausminės brandos 
savyje ir artime ugdymas. Mat, 
jausminė negerovė yra dauge
lio mūsų ligų skatintoja. Net 
iki 80% visų ligonių, atsilankan
čių pas gydytoją, turi savo ne
galavimams jausminį pagrindą.
Auklėjimas vaikystėje — laidas 

sveikatingumo senatvėje
Patyręs gydytojas vien iš mo

teriškės elgsenos supranta, kad 
jinai pavargsta dėl savo viduji
nių — dvasinių — emocinių ne
gerumų, o ne nuo kūno ligos. Gi- 
dytojas turi sugebėti orientuo
tis daugelyje reiškinių,, jei jis 
nori sėkmingai gydyti emocinį 
ligoni. . ’ . J v

Mediciniška tiesa

'Apklausinėdamas moteriškę, 
gydytojas surašo jos ligos isto- Į 
riją. Kreipiama dėmesys į orga- | 
nines (atseit, kūniškas), o nei 
vien tik į emocinės nuovargio I 
priežastis. Jei iš gerai surašy-l 
tos ligos istorijos paaiškėja, kad i 
moteriškė gali būti pavargusi 
dėl emocinių priežasčių, tada rei
kia susekti — išaiškinti dar du 
papildomus dalykus moteriškės Į 
gyvenime. 1. Reikia sužinoti, ko
kie negerumai trukdo moteriš
kei gyventi.' Reikia susekti visas 
priežastis, kurios sukelia mote
riškės viduje įtampą ir ją nuvar
gina net jai nedirbant sunkių 
darbų. 2. Reikia sužinoti mote
riškės vaikystės dienų bei jau
nystės laikų pergyvenimus: jos 
šeimoje gyvenimą, jos atsineši- 
mą prie kitų žmonių. Reikia su
žinoti, kaip jai sekėsi jaunatvė
je, ir kaip dabar ji jaučiasi šei
moje. , ...

Nusiminimas, yra vienas 
ryškiausių jausminio 
nuovargio pažymių : 7

Labai dažnai be matomos prie
žasties nuvargstančios moteriš
kės esti nusiminusios — “de
pressed”, kaip čia amerikiečiai 
gydytojai jas vadina. ’ Taip pa
vargstančios , moteriškės . nėra 
psichinės ligonės. Ne! Jos tik 
savo būdo —■ nuotaikos -silpnu
mus turi. Užtai gydytojas klau
sią tokių, ar jos neturinčios kar
tais savos nuotaikos perdidelio 
svyravimo, ar jos kartais nenu
simenančios perdaug be priežas
ties. . Jei jos patvirtina tokius

Prof. Vaclovo Biržiškos

PRISIMENA
SENUS LAIKUS

N’orthsidė,

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. . -

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt . ... .

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608,

negerumus turinčios, tada klau
siama jų, kaip stipriai jos nusi
mena, gal kartais joms atrodo, 
kad ir gyventi neverta. Klau
siama, ar kartais jos negalvoju
sios nusižudyti. Taip jos klau
siamos pakartotinai, nes pir
mu kartu apie savižudystės min
tis priminus, jos neigiamai at
sako. Jei tokia pasisako, kad 
net porą kartų galvojusi nusižu
dyti, tada klausiama, kaip-ji tai 
maniusi atlikti. Mat,- čia svar
bu susekti, kaip planuotai nusi- 
minusioji rengiasi kėsintis prieš 
savą gyvybę: kuo apgalvotesnis 
ir kuo planingiau paruoštas es
ti sau gyvybės atėmimo pianas, 
tuo tikriau taip -nusiminusios 
moteriškės mėgins atimti sau 
gyvybę. Tas gali nutikti tik la
bai giliai sukrėstoms savo dva
sioje —gausmuose moteriškėm. 
Tokios aiškinasi, kad jos nega
linčios dirbti dėl to, kad pavar
gusios. O jos net nežino, kad jos 
pavargstančios dėl stiprių dva
sinių sukrėtimų. Nors ir taip 
labai jos sunegalsta jausmais, 
bet. kaiptaisyklė, pavargstan
čios be joms matomos priežas
ties. moteriškės nėra psichinės 
ligonės. Jei jų paklausi, kaip 
joms sekasi — jos visada atsa
kys, kad viskas gerai.

Nu vargstančio j i turi išlieti 
savo širdį gydįHojui

■?,.Norėdamas-pa vargstančiai mo
teriškei reikiamai padėti gydy- 
tojąs, turi, sužinoti yisus tokios 
moteriškės gyvėmmb kryželius. 
0 pati pa vargstančio j i moteriš
kė, irgi turi atlikti savo parei
gą: ji turi gydytojui atidengti 
visas savas kortas, visą savo dva
sinį pasaulį.

JeiTigonė gydytojui yra se
nai pažįstama, ir ji dabar tik 
pradėjo pavargti, gydytojas 
klausia apie naujoves jos šei
mos gyvenime. Pvz., jei mote
riškės vaikai jau septyniolikme
čiai — “Teenaidžeriai”, reikia 
sužinoti, ar jie nepradėjo narko
tikus priiminėtu Arba vėl, rei
kia sužinoti, ar jos žentas bei 
marti yra žmoniški. Kartais ne
žmoniškieji neleidžia anūkėMą 
pas “bobutę" — “Grandmama”, 
o toji baisiai pergyvena. Kartais 
psichiniai pairus marti skriau
džia anūkėlius — savus vaikus. 
Vyras į tą skriaudą nesikiša, o 
senelei širdis plyšta. Iš tokio bei 
panašaus nusiminimo —. susi
jaudinimo moteris ima nuvargti.

Moteriškė turėtų apie tai gy
dyto jui išsipasakoti — pasisaky
ti. Tai ne išpažintis kunigiška 
prasme, bet tikras savos sveika
tos tvarkymo pradėjimas. Vien 
su “pep” piliulėmis dar-niekas- 
nuovargio ilgesniam laikui ne-- 
prašalino. Reikia pasisakyti, ką 
vyras nuvargstančiosios jdirba, 
ar ilgai jo darbovietė mano iŠ-i 
silaikyti, ar nemano užsidaryti, 
bei kitur išsikelti. O gal jos vy
ras ėmė draugauti su pašaliete,, 
tas labai skaudina ‘— liūdnina 
jo žmoną. ‘ : ‘ •

. Gydytojas nuodugniai, apžiūri 
nuvargstančfįJjP ’ ’ *

Gydytojas, norėdamas būti 
tikras, kad moteriškė tikrai pa-

vargsta dėl jausminių nesklan
dumų, o ne dėl kūno ligos, ją 
savo kabinete nuodugniai apžiū
ri bei ištiria. Patikrinamas krau
jas. Peršviečiama ar nufotogra
fuojama krūtinė. Ištiriama šla
pimas, “pep smear” padaro
mas vėžiui susekti. Susekama 
gūžio liaukos (thyroid) veikla.

Moteriškė, žinoma, rūpinasi, 
ar ji neturinti kūno ligos, kuri 
ją nuvargina. Užtai gydytojas, 
atlikdamas virš minėtus tyrimus, 
jau tuo pačiu pradeda moteriš
kę gydyti. Jei ėsti jau anks
čiau moteriškė ištirta, tada ne
daromi virš minėti .tyrimai. 
Svarbu susekti, ar moteriškė ne
turi chroniško uždegimo, chro
niškos infekcijos, pvz. virusinės. 
Daugelis pacientų, po virusinės 
infekcijos, po stipresnės slogos 
nusilpsta net dviem mėnesiam.

Tyrimus reikia atlikti tik to
kius, kurie pagal gydytojo spren 
dimą yra reikalingi, o ne tokius, 
kokių ligonė geidžia. Jie kainuo
ja pinigą. Užtai geriau padarys 
moteriškės neprašydamos prisi- 
spyrusiai gydytoją tirti taip ar 
kitaip.
Emocinė negerovė skausminga 

kaip ir kūniškoji
Pacientei išaiškinama, kad 

emoccinė negerovė gali būti taip 
skausminga, kaip ir kūniškoji. 
Užtai pacientės neturėtų būti 
nepatenkintos, . jei gydytojas 
joms praneša, kad jų liga yra 
jausminės kilmės, kad jų nuo
vargis yra emocinės negerovės 
pasekmė. Labai negerai elgiasi 
dabar daugelis pavargstanių mo
teriškių, nenorėdamos sutikti, 
kad nuvargstančios ne dėl kūno 
ligos, o dėl jausmų nusilpimo. 
Joms būtų mieliau, kad jų nuo
vargi gydytojas rastų esant kū
nišką, o ne jausmišką. Tokios 
jos laukia — trokšta, kad labo
ratoriniai tyrimai parodytų jų 
kūno ligą, tada gydytojas nesa
kytų jas sergant emocijomis. 
Laboratorija tokioms lieka vie
nintelė viltis j ų. troškimams pa
remti. Tokios nenori tvarkytis 
jausmais — tai ilgas ir sunkus 
darbas. Todėl jos veržiasi prie 
lengvesnio — jos laukia, kad ku
ri stebuklinga piliulė bei kuri ma
giška formulė J— stebuklui pa
našus dalykus ims jų nuovargį ir 
prašalins. Daugelis įvairiopų 
apgavikų pasinaudoja tokiomis 
nu vargstančių jų moteriškių nuo
taikomis.
ningieji dar 1d 
jau ir taip !slĮ 
čiųju' moteris

Gydytojas,
kūno ligos 

____ ______ | atsirasti — 
tokių jų neperkalbėsi. Jis tik 
pasako, kad jo sprendimu, ji ne
turinti kūno ligos, jos nuovargį 
iššaukiančios. Jis paaiškina, kad 
ji turinti nelengvai atitaisomą 
negerovę — ji nu vargstanti pa
sekmėje susidėjusių jai nepalan
kių gyvenimo aplinkybių. Įvai
rūs gyvenime nemalonumai jai 
sukelią įtampą. O per jausmų 
įsitempimą ji naštoj anti jėgų 
— todėl pavargstanti, nors sun
kaus darbo nedirbanti. Jausmų 
įtampa lygiai taip kaip ir rau-

Kaip visuomet, taip ir šį kar- 
dalyvavo susirinkime gana 

daug vyrų ir moterų. Draugiš
kai buvo aptarti klubo reikalai, 
o vėliau buvo suruoštos vaišės.

Kiekvienas klubo susirinki
mas primena buvusius laikus. 
Pas mane dar yra keli paveiks
lai, primenantieji praeitį. Klu
bas turėjo vyrų chorą, kuris 
susitvėrė 1909 metais. Jis gy
vavo iki 1934 metų. Iš paveiks
lo matyti, kad tada buvo 28 dai
nininkai. Daugumas jų jau iš
keliavo į Lietuvių Tautines. 
Klube dainavo Ripkevičius, 
Galskis, Ascila ir kiti. Visi tu
rėjo gerus balsus.

Kitame paveiksle buvo SLA 
226-tos kuopos -nariai. Jis 
trauktas 1936 metais. Tada dar 
buvome 17 narių. Atsirado 
naujų narių, bet iš to laiko jau 
nebėra Galskio, Kairio; Micke
vičiaus, Pačkausko. Man tenka

meninis įsitempimas žmogui 
jėgas mažina, jo energiją seki
na.

Visos moteriškės atsiminkite, 
kad emocinis išsekimas nėra ner
vų liga — tai ne nervinimasis. 
Tai tik emocinis jausminis nu- 
vargimas, energijos tokiu ke
liu išleidimas. Kiekviena geriau 
suprasite savo emocinį nuovar
gį, jei prisiminsite šitokią tiesą, 
žmogus gali nuvargti, darbo ne
dirbdamas, vien dėl savo įtemp
tų jausmų. Pertempti jausmai 
nusilpnina nervų sistemą taip, 
kaip automobilio baterija nusilp
sta, jei per naktį ji paliekama 
veikianti. Tada rytą joks au
tomobilis su išsieikvojusia ba 
terija nė iš vietos nejuda.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

INSURED

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIA LJSLA DOVANA 

vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino,, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi , 
jo paskaitų.; Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno, gyvenimų. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyveninio - 

-bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems '^ateiviams, jaunimui,-; rašytojo A. 
Rūko. lengvas, vaįzduą-gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių, švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. 
Juozo Adomaįčio - šėmo ^gyvenimo bruožai. Išleido Ame- 

’ rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
. kaina2 M į

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

ataras^.

Chicago, ILL 60608

Did you ever hear of 
returning a Savings Bond 
because you got 
too many"

N A U JI ENOS

1739 So. Halsted Street



KOVA UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Knyga, kurįę kiekvienas lietuvybės išlaikyKMncj Kiekvienas lietuvybės išlaikymu 
susirūpinęs lietuvis turėty nuodugniai perskaityti

Neseniai mūsų, knygų lenty
nose pasirodė autoriaus lėšomis 
išleista šiems laikams ypatingai 
aktuali lietuvių tautinės katali
kų bažnyčios kunigo M. Valad- 
kos knyga “Už laisvą lietuvį”.

Kunigas M. Valadka šioje kny
goje, aprašydamas Jono Šliūpo 
gadynę Amerikoje rašo, kad per 
15 metų iki 1914 m. buvo užre
gistruota apie 252,000 ateivių iš 
Lietuvos. Jų tarpe per 112,000 
buvo beraščiai. Atvykę yos mo
ką pasirašyti ar beraščiai lietu
viai pateko į visišką kunigų įtaką 

čia Amerikoje lietuviai, moką 
lenkiškai, tuojau pritapo prie 
lenkų bažnyčių. Nemokantieji 
lenkiškai eidami išpažinties, sa
vo nuodėmes skaičiuoti — išpa
sakoti privalėjo lenkiškai išmok
ti. Lietuviai kunigai lietuviais 
visai nesirūpino ir ramiausiai 
dirbo lenkiškose parapijose. Bu
vo net drauge lietuvių ir lenkų 
lėšomis — aukomis statomos 
bažnyčios. Bet tose baž
nyčiose lietuviai buvo tol to
leruojami, kol jie bendrai staty
tose bažnyčiose pareikalaudavo 
teisių lietuvių kalbai. Tokiose 
bažnyčiose pareikalavus lietuviš
kai kaip ir lenkiškai melstis ir 
pamokslus sakyti, lenkai lietu
vius iš bendrai statytų bažny
čia vydavo lauk, ir tokiais at
vejais ir vyskupai ir kunigai pa
prastai palaikydavo lenkų pusę.

Atsiradus Amerikoje Jonui 
Šliupui ir pradėjus stiprią akci
ją dėl lietuvių nuo lenkų atsisky
rimo, kunigai — ir net lietuviai 
— pradėjo' jį iškeikti, kaip len
kų tautos priešą. Aprašydamas 
Jono šliupo veiklą autorius pa
duoda ir labai būdingą tiems’ lai
kams įvykį.

“Šliūpams išėjus į miestą ap
sipirkti, namuose pasiliko jų vai
kai ir į svečius atsilankęs senu
kas J. Andriukaitis. Andriukai
tis radęs šliupo pistolietą pradė
jęs juo žaisti. Ir štai šūvis į-krū
tinę. Andriukaitis ir policijai ir

gydytojui .v jį -aplankiusiems 
tautiečiams ikį sąmonės netekį- * 
mo papasakojo, kad tai buvo ne j 
laimingas Įvykis ir niekas, išsky
rus jį patį, nekaltas.

Bet žmonės paleido gandus, 
kad Andriukaitį nušovęs ex-ku- 
nigas Dembskis. Kiti paleido gan 
dus, kad Šliūpas ‘jį pavertęs be
dieviu ir jis pats iš didelio susi
krimtimo padaręs savižudybę! 
Ir katalikiškai sufanatinta mi
nia. šitaip pasielgė: “Andriukai
čiui mirus, net jo paties žmona 
neatėjo, pasakiusi: “Jeigu vyrą 
J. Šliūpas paskerdė, tai tegul ir 
pats jį paŠarvoja. Pasipiovė — 
tegu ir suvalgo!”

Andriukaitį pašarvojo ir 
laidojo J. Šliūpas. Daug kas lan
kėsi šermenyse, kiti net bandė 
iš jo tyčiotis, pešiojo numirėlio 
barzdą, kiti, stovėdami gatvėje, 
žiūrėjo pro langus vidun, mėtė 
plytgaliais į sienas bei duris. 
Vis tai buvo žmonės katalikai. 
Policija kartais juos sudrausda
vo, bet visą laiką prie namų ne- 
budėjo.
..j,Nešant kūną iš namų į kapi
nes, šaligatviuose būriavosi apie 
4000—5000 žiūrovų, kurie viso
kiais išsišokimais bandė numirė
lį ir lydėtojus pažeminti, baubė, 
švilpė ir koliojo. Atsirado ir to
kių, kurie lydėtojus svaidė ak
menimis, tačiau pastarieji ne
kreipė į tai dėmesio ir laikėsi 
ramiai. Karstą lydėjo apie 500. 
tautiečių. Netoli kapinių jie jau 
rado susitelkusią triukšmadarių 
apie 300 žmonių minią, kuri bu
vo pasirengusi lavoną išniekinti, 
įmetant karstą į purvyną. Ta
čiau peštukai, matydami, jog 
lydėtojų yra daugiau už juos, ne
drįso pavartoti smurto”

Toliau aprašomos teismuose 
vykusios byla po bylos.

Knygos autoriaus teigimu, ne 
Jonas Šliūpas kovojo prieš kuni
gus, bet kunigai kovojo prieš jį. 

•Viename teisme, net 13 katalikų 
kunigų ir pastorių smerkė šliū-

BŪSIMAS ARCHITEKTAS

pą, bet Šliūpas buvo išteisintas, kad tik dėl tolerancijos ir pakan- 
Šliūpas nekovojęs prieš lietuvy- tos stokos kitaip galvojantį žmo- 
bę skleidžiančius ir ją palaikam gų, kunigai be atodairos smer- 
čius kunigas. Jis kovojęs prieš j kią. 
kunigus, kurie lietuvį stengėsi 
padaryti lenku arba klusniausiu 
katalikiškam internacionalui. Jis 
kovojo, kad lietuvis liktų lietu
vių, kad lietuvis jaustųsi esąs 
garbingos tautos sūnus.

Šliūpas lietuvybės vagą mie
lai vertė drauge su lietuviškai 
nusiteikusiu kunigu Burba. Lie
tuvybės pasitarnavimui ir ku
nigo Burbos įkalbėtas, nors ir 
būdamas laisvamanis, jis pats 
viešai ėjo išpažinties ir kunigas 
Burba viešai per pamokslą pasi
gyrė, kad jis tą “bedievį” Šliūpą 
privertęs eiti išpažinties. Kitas 
kunigas pradėjo skelbti, kad 
Šliūpas nesąs gydytojas, kad pas 
jį katalikui negalima lankytis. 
Kunigas Burba net viešai “Ap
žvalgoje” 1892 m. rašęs, kad 
Šliūpas nuodijąs ligonius. Sekė 
byla no bylos...

Visos bylų eigos knygoje smul 
kiai aprašytos. Aprašęs Ameri
koje J. Šliūpo veiklą, autorius 
prieina išvados, kad ne Šliūpas 
kunigus šmeižė, bet didžiausius 
nemalonumus darė kunigai, sto
kodami tolerancijos. Rašo, kad 
tik dėka Jono Šliūpo lietuviai di
dele dalimi išliko lietuviais, ir

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30
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Chicago Savings and Loan^Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of tho Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575

Skyrelyje "Kolchozai ir kol
chozai” autorius aprašo Stalino 
sukurtus ir iki šiol praktikuoja
mus kolchozus, kuriuose laisvas 
žmogus tapo paverstas papras
čiausiu vergu—baudžiaunininku. 
Sukurtos įmonės tik tam, kad 
iščiulpus iš lietuvio syvus, ku
riais pasinaudoja okupantas — 
rusas. Autorius mano, kad Lie
tuvoje gyvenimas turės keistis. 
Lietuvis turės vėl būti laisvu. 
Aprašęs kolchozinį gyvenimą ir 
kolchozų prigimtį, autorius ma
no, kad lietuvis katalikas yra 
lygus kolchozininkui. Dirba ir 
milijonus krauna svetimiesiems.

Valadka rašo, kad lietuvis ka
talikas, atvykęs į Ameriką, daž
nai atsisakydamas būtiniausių 
gyvenimo reikmenų, už centus 
dirbdamas anglių kasyklose ar 
kitur, nešė pinigus statymui baž
nyčių ir kitokių religinių pasta
tų, aukojo dolerius, kad tomis 
bažnyčiomis galėtų pasinaudoti 
jis pats, jo šeima ir vaikų vai
kai. O kad tikrai bažnyčios ir 
religiniai pastatai būtų lietu
viams, sudarinėjo ne vyskupų, 
bei lietuviij katalikų komitetų 
vardu. Vadinasi^ rūpinosi, kad 
juridiniai lietuvių turtas būtų 
lietuvių. Bet tai nepatiko vys
kupams ir jie pareikalavo, kad 
bažnyčios ir kiti pastatai būtų 
užrašomi - vyskupų vardu. Lie
tuviai tam stipriai priešinosi. 
Prasidėjo bylinėjimasis. Neno
rinčius savo Įsigytas nuosavybes 
perduoti vyskupų. nuosavybėn ir 
bandančius priešintis net eksko- 
munikuodavo ir bažnyčias už
darydavo. Tais laikais ekskomu
nika buvo skaitoma baisiausia 
bausme. Knygoje smulkiai ap
rašyti tokie teismai ir mušty
nės.

Buvę net tokių atsitikimų, kad 
kunigas laiko mišias ir jį sau
go 40 ginkluotų policininkų!

Mat, vyskupas paskyrė klebo
nu kunigą, kurio lietuviai para
pijiečiai nepageidavo.

Arba lietuviai su lenkais pas
tato bažnyčią. Kol meldžiasi len
kiškai, viskas tvarkoje. Kaip tik 
lietuviai pareikalaudavo lietuvių 
kalba pamaldų, lenkai sukelia 
muštynes. Lenkus palaikydavo 
lenkai arba aplenkinti klebonai, 
ir vis nukentėdavo tas vargšas 
lietuvis: netekdavo pasistatytų 
bažnytėlių, ir vėl naujas staty
davo, o naujas bažnyčias užra
šydavo vyskupo vardu ir vėl jų 
netekdavo, šiuo klausimu apra
šyti net keli atsitikimai dėl by- j

i linėjimo.si su klebonais, vysku
pais ir lenkais.

Aprašytas atsitikimas, kur 
vyskupo ekskomunikuoti lietu
viai jausdamiesi nekaltais krei
pęsi į civilinį teismą, prašyda
mi panaikinti vyskupo ekskomu
niką.

Padaręs ištraukas iš lietuvių 
1 spaudos dėl šv. Kazimiero ka- 
I pinių Chicagoje autorius gaili, 
| kad lietuviai taip lengvai per- 
’ leidžia savo nuosavybes sveti
miesiems. Juo blogiau esą, kad 
lietuviai statydami bažnyčias, 
vienuolynus, ligonines ar įsigy
dami kapines sudaro dokumen
tus ne savo — lietuvių, bet vys
kupų vardu, dėlto vėliau, juri
diniai klausimą keliant, bus vys- 

Į kupo pusėje. Čia dar reikėtų pri
dėti, kad jei bent trečdalis lietu
vių katalikų būtų Algio Regio 
galvosenos ir taip stipriai ir ener
gingai kaip jis kovotų už lie
tuvybės išlaikymą bažnyčiose ir 
kapinėse, aišku, kad joks vysku
pas ar kardinolas nedrįstų kė
sintis į lietuvių prakaitų uždirb
tais doleriais įsigytas nuosavy
bes. Deja, daugumas lietuvių 
katalikų yra ir liks tik interna
cionalistais katalikais...

Pavyzdžiui, autorius aprašo, 
kaip Mt. Carmel bažnyčioje, 
Pennsylvanijoj, skambėjo lietu
vių giesmės. Lietuvių vaikai bu
vo mokomi lietuvių kalbos. Lie
tuvių salėje buvo plečiama lie
tuvių veikla. Net antros ir tre
čios kartos lietuviai, puikiai kal
bėjo lietuviškai. Paskyrus kle
bonu ne lietuvį viskas tapo su- 
tarptautinta...

Arba Easton, Pa., šv. Mykolo 
lietuvių parapijon atkeliamas 
kunigas Shamoski, o kunigas 
Babonas iškeliamas kitur, ir aiš
ku — lietuviškos pamaldos pa
naikintos. Negelbėjo nei lietu
vių katalikų protestai, nei net 
263 lietuvių parašais pasiųstos 
peticijos. Vyskupas McShea lie
pęs kunigui Shamoskiui lietu
viškai išmokti bent išpažintims 
klausyti! Lietuvių kalba nėra 
taip lengvai išmokti ir toks vys
kupo įsakymas niekas daugiau, 
kaip pasityčiojimas iš lietuvių 
tautinių jausmų. Autorius pa
giria lietuves seseles kazimierie- 
tes, kurios savo darbštumu ir 
lietuvių aukomis pastatė didelia
me žemės plote puikius namus. 
Deja, lietuvių suaukoti milijonai 
nėra lietuvių, bet šiandien yra 
kardinolo Cody nuosavybė. Jei 
greitu laiku atsikurtų Lietuva, 
jos iš tų sukrautų milijonų ne
gautų nei cento, šių savo pa-

statu jos negali nei parduoti, nei 
perleisti. Tai esąs airių tur-l 
tas. Ten pat autorius žavisi lie- į 
tuvių jėstntų darbštumu, bet ir 
čia abejoja, kad tie lietuvių pi- Į 
nigais pastatyti namai batų lie
tuvių nuosavybė. Taip pat griež
tai pasisako prieš vyskūpb Briz- 
gio statomas svetimiesiems ko
plyčias. Stebisi, kad tikybiniais 
jausmais spekuliuodamas suge
ba milijonines sumas surinkti.

■Stebisi, kad vyskupas Briz- 
gyą net ir už katastrofoje žuvu
sį kunigą B. Dagilį, Detroite: 
prašomas melstis lietuviškai, 
meldėsi angliškai. Vyskupo Briz- 
gio elgesį papeikė net katalikiš
kas laikraštis “Darbininkas”, bet 
toks pat katalikiškas laikraštis 
“Draugas”, būdamas katalikiš- 
kesnis ir už patį popiežių, visai 
nutylėjo.

Paskirta net keliolika knygos 
lapų A. Maceinos ir J. Girniaus 
rašinių ir knygų kritikai. Gau
siais pavyzdžiais ir švento raš
to bei žymių asmenų citatomis 
Įrodo, kad minėti asmenys savo

rusimuose viską tik blizginą , 
vengdami teisingai ir objekty
viai parašyti.

Piktokai pasisakoma prieš Va
tikano dialogą su Kremliaus val
dovais. Iškeliami aušrininkų: 
Andriaus Višteliausko, Jono Ba
sanavičiaus, Martyno Jankaus, 
Vinco Kudirkos ir kitų darbai.

Visoje knygoje jaučiamas nuo
širdus sieloj imąsis lietuvybės iš
laikymu ir dabartine Lietuvos 
padėtimi. Knyga 409 puslapių. 
Tikrai ši knyga verta kiekvie
nam lietuviui perskaityti. Ji 
gaunama ir “Naujienose”.

Stasys Juškėnas
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POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų sieki —
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindint) žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradųnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl Sl,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169

psL Kaina $3.00. } . .
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI « LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA Eilėraščiai, 86 psl. $2,00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė. BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis,. TRI JŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00,
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga, 152 psl. S2.50.
17. Petras Šagalas^ SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50.
21. Alfonsas Tyrublis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl: $3.00.

* 22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 
55 psl. $1.00. ~ ‘

23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu ju apra
šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.

24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija.. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So> Halsted St, Chicago, lit 60608
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! 

*■ A- * r • * .* ■

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prie. 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

today's FUNNY
---- ------------------------------ ----------- ---------------------------------------------------------------

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga |

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS j
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00. Į 

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- ! 

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekj ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,00Q»

Į g Įj

Toda/t FUNNY vffl par $12» far 
•ach origins! "fwrf »«*d. Send osgf 
ts: Today's FUNNY, 1200 Wat ifod 
St. Clmlwd, Ofc- 441IX

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
800 So. Halsted St Chicago, Ill 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metai* TeL 421-3070

Įstaigos pietuos* Hemas automobiliams pastatyti
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniu*, laidžia Naujienų Ben 
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Diplomatui paskirtas sunkus darbas
Dr. Henrikas Brazaitis, Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės vicepirmininkas, praeitais metais JAV LB pada
ręs tokį patarnavimą, kokio kitas PLB centro valdybos 
pareigūnas nebūtų pajėgęs padaryti, šiais metais ir vėl 
įkinkytas ieškoti darnos akligatvin nuriedėjusiai Ameri
kos Bendruomenei. Sukaupęs visą savo išmonę ir patirtį, 
taktą ir kantrybę, jis įtikinėja Dirvos skaitytojus, kad 
Naujienos be pagrindo “užpuolusios naujai išrinktą JAV 
LB pirmininką”, kad Amerikos lietuvių tarpe nėra tole
rancijos ir kad vieni lietuviai neįvertina kitų atliktų 
darbų.

Dr. Brazaitis ilgoką savo straipsnį pavadino “Visuo
meninės veiklos darnos beieškant”. Ten jis išdėsto tai 
darnai reikalingas nuotaikas, primena prieš kelis metus 
tuo klausimu jo paties padarytus pareiškimus ir praeitų 
metų pradžioje daugiausia jo pastangomis Chicagoje su
šauktą Alto ir tuometinės JAV LB vadovybės pasitarimą. 
Dr. Brazaitis, pats tame pasitarime dalyvavęs, žino pasi
tarimo nepasisekimų priežastis ir pažįsta nepasisekimų 
kaltininkus, bet jis, jam vienam žinomais sumetimais, 
nenori tų priežasčių ir kaltininkų skelbti. Mums atrodo, 
kad šitoks daktaro nutarimas yra klaidingas. Amerika 
yra didžiųjų laisvių kraštas. Dešimtmetį Amerikoje pa
gyvenę lietuviai pripranta prie tų laisvių ir nori jomis 
naudotis. Sąžinės, spaudos ir žodžio laisvė lietuvius įti
kino, kad daug lengviau nesusipratimus spręsti, jeigu 
jie keliami viešumon ir aiškinami. Neliesime šį kartą 
Dr. Brazaičio tame straipsnyje Naujienoms be pagrindo 
padarytų kaltinimų ir užuominų, kad neužsigautų ir ne
įsižeistų, bet nurodysime porą bet kokiai darnai būtinų 
dalykų.

Be jau nurodyto viešo, gal kartais ir nemalonaus, 
visuomeninio gyvenimo klausimų svarstymo, kalbant 
apie darną, reikėtų turėti galvoje šitokį dalyką: visos 
Amerikos lietuvių organizacijos, . kurios dešimtmečiais 
rūpinosi Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės klausimais, 
rado ir randa bendrą kalbą ir darniai dirba, čia įeina ir 
mažos politinės ir ideologinės grupės, čia iškaitomi abu 
didieji fraternalūs susivienijimai, čia įeina visa eilė drau- 
dijų, klubų ir kitokių vienetų. Visų šių organizacijų at
stovai darniai dirba, nekamšiodami kuolų į traukiamo 
vežimo ratus, tuo tarpu su JAV LB keliais vadovais ne
galima rasti bendros kalbos ir nėra darnos. Dr. Brazaitis 
šio fakto minėtame rašinyje nemini, bet nenorime ma
nyti jis nebūtų jam žinomas.
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Kai traukinys įvažiavo į Madrido rūš
kaną geležinkelio stotį, buvo jau vidur
naktis. Naktinis judėjimas labai didelis. 
Kadangi pragyvenimas pigus, tai turistų 
čia suplaukia lyg į kokius atlaidus. Ir gal 
daugiausia amerikonai. Į kokį kraštą be- 
važiuotumei, turistų tarpe visur užtiksi 
labai daug amerikonų. Ir tai visai supran
tama: dolerių jie turi, tad pasivažinėti po 
kilus kraštus jie lengvai gali. Be to, nevar
žo jų ir visokie valiutos suvaržymai, — 
jie gali pasiimti su savim tiek dolerių, kiek 
jų ištekliai leidžia. Vadinasi, amerikonai 
yra labiau pinigingi ir praleidžia daugiau 
pinigų svetimuose kraštuose, negu kiti.

Sustojau Viktoria viešbutyje, kuris yra 
beveik pačiame miesto centre. Tai vienas 
iš gerųjų viešbučių. Kaina — tiesiog neįti
kėtina. Tik trvs doleriai dienai. O su 
pensionu (atseit, priežiūra ir maistu) — 
šeši doleriai. Tai bent pigumėlis, kai, sa
kysime, Amerikos kurortų viešbučiai vien 
tik už kambarį lupa trisdešimt ir daugiau 
dolerių. Nieko tad stebėtino, kad Ispanija 
savo pigumu vis labiau ir labiau patraukia 
Amerikos turistus.

Madride nesijaučia įtampos, to nepap
rasto tempo, kuris vargina amerikiečius. 
Viskas atliekama lėtai, neskubant Vis dėl 
to turistams yra didžiausia atrakcija — tai I

Beveik nuo pat tremties pra
džios Lietuvos Ev. Reformatų 
Bažnyčiai Tremtyje teko pakel
ti sunkią naštą, atstovaujant ir 
ginant savo Bažnyčios egzisten
cijos ir laisvės teises. Dalyvau
ta eilėje pasaulinių, kontinen
taliųjų ir regionalinių refor
muotų ir bendrai protestantiš-

kų bažnyčių suvažiavimuose. 
Koks būdavo nusiminimas, kai 
mūsų atstovams teko išklausy
ti eilę pasmerkimų, taikomų ta
riamam Amerikos imperializ
mui, Vietnamo karui, rasinei 
diskriminacijai, socialiniam ne
teisingumui, bet nė vienu žodžiu 
neužsimenant apie Sovietų Są-

Kaip Pasaulio Lietuvių Bendruomenės paskirtam JAV 
LB advokatui, visuomeninės darnos ieškančiam diploma
tui šis faktas nenaudinga kelti viešumon, bet Dr. Brazai
tis, gabus PLB diplomatas yra ir geras gydytojas. Jam 
turi būti aiškios tos nedarnos priežastys. Jis turi žinoti ir 
vaistus visus lietuvius pasišokantiems valdyti keliems vy
riokams, bet jam nepatogu viešai apie tai kalbėti. Jeigu 
nebus viešai keliamos jam žinomos nedarnos priežastys, 
tai didelės pažangos ir geram diplomatui nepavyks 
padaryti.

Dr. Brazaitis, įrodinėdamas, kad būtinai reikia tar- 
šitaip argumentuoja:

“1954 m. gegužio 18 —19 New Yorke vykusi kon
ferencija, dalyvaujant Vliko pirmininkui prel. M. 
Krupavičiui, Vykdomosios Tarybos pirmininkui K. 
Žalkauskui, buvusiam Vliko pirm. prof. J. Kaminskui, 
Alto Vykdomajam Komitetui, diplomatų atstovams, 
Laisvės komitetui ir Mažosios Lietuvos tarybos pirm. 
E. Simonaičiui, tarp kitų dalykų sutarė, kad “bent 
kartą per metus Vliko, Vykdomosios Tarybos, diplo
matų, Alto, LLK ir MLT atstovai bendrame pasitari
me pasiaiškina kas nuveikta ir kas artimoje ateityje 
reikia nuveikti ir pasiskirsto darbų vykdymą”. Ben
druomenės organizacija tada bent JAV dar nebuvo 
laikoma tolygiu veiksniu. Bet šiandien tokio klau
simo nebėra”. (Dirva, 1971 m. kovo 10 d., 2 psl.).
Diplomatui Dr. Brazaičiui tokio klausimo nebėra, bet 

didelei Amerikos lietuvių daugumai toks klausimas buvo 
1954 metais, jis tebestovi ir šiandien. Geriausiais diploma
tais skaitosi tie, kurie svarbiausius klausimus stengiasi iš
spręsti dar prieš konferenciją. Panašaus metodo imasi ir 
geriausias PLB diplomatas. Jis bando patį svarbiausią 
klausimą pakišti po kilimu, kad jo ir svarstyti nereikėtų.

tis.

Mums atrodo, kad svarbiausius klausimus tektų svar
styti pirmiausia. Reikia juos svarstyti ne diplomatiškai, 
bet abiem kojom atsistojus ant žemės, nuoširdžiai ir daik
tiškai. Reikia ne tik pasakyti, kodėl bendruomenės vadus 
reikėtų išskirti iš visos eilės kitų organizacijų priešakyje 
stovinčių žmonių; ką jie gali padaryti geriau, negu kitos 
organizacijos yra padariusios arba dabar dirba; kodėl ben
druomenės vadams reikia išleisti daugiau pinigų įvai
riems važinėjimams ir konferencijoms, negu kitos dides
nės ir stipresnės organizacijos išleidžia. Pagaliau, būtų 
visai savo vietoje pasakyti tiksliais skaitmenimis, kiek ta 
bendruomenė turi narių, jeigu josios vadovams jau reikia 
išskirtinų privilegijų, o važinėjimams —r tokių didelių 
sumų.

PLB Dr. Brazaičiui uždėjo labai sunkų darbą. Jeigu 
jis skaitmenimis ir faktais Amerikos lietuviams neįrodys 
tų klausimų, kurie jam “atrodo aiškūs”, tai vargu jis ir 
.šiais metais pasistums toliau, negu jis pasistūmė praeitais 
metais.

jungos imperialistinį agresingu- žiavimui labai šiltais žodžiais 
Kun. supt. P. Dilys savo žodyje 
suglaustai nušvietė Lietuvos 
Reformacijos praeitį ir svar- 

- blausia sukoncentravo suva- 
• -žiavimo dėmesį į dabartį. Pre

legentas nurodė kokia padėtis 
susidarė Bažnyčios gyvenime 
okupavus Sovietų Sąjungos ka
riuomenei Lietuvą. Vėliau nu
rodė priežastis, dėl kurių dalis 
kunigų ir svietiškių turėjo pasi
traukti į Vakarus. Prelegentas 
nupasakojo, kaip atsidūrę Va
karuose lietuviai reformatai 
įkūrė savo Bažnyčią Tremtyje, 
šaukia kasmet Sinodus, renka 
kolegiją, leidžia savo žurnalą 
“Mūsų Sparnai” ir perėmė atsa
komybę už savo Bažnyčios li
kimą.

Sinodui ir jo organams teko 
išvystyti veiklą Vakarų pasau
lyje, nes okupuotoje Lietuvoje 
bet kokia organizacinė veikla 
yra uždrausta. Palaikymas ry
šių su savo tikėjimo broliais tė
vynėje yra neįmanomas. Todėl 
išeiviams ir tremtiniams atiteko 
moralinė pareiga kalbėti visos 
Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčios vardu ir liudyti savo ti
kėjimo broliams apie jos pa
dėtį.

Visa paskaita buvo išlaikyta 
ramiame tone, nepareiškiant 
nei skausmo, nei pykčio, daly
kiškai dėstant faktus ir susida
riusią situaciją. Suvažiavimo ji 
buvo išklausyta su dideliu dė
mesiu ir palydėta širdingais 
plojimais. Po paskaitos eilė de
legatų pareiškė savo užuojautą 
ir susidomėjimą Lietuvos Ev. 
Reformatų Bažnyčios padėtimi. 
Tačiau suvažiavimas nepriėmė 
jokios rezoliucijos tuo klau
simu.

Atrodytų, kad lietuvių atsto
vų balsas teliko šauksmu tyruo
se ir buvo nesėkmingu žygiu 
šiame suvažiavime. Vienok lie
tuvių atstovai grįžo iš suvažia
vimo su viltimi susilaukti ge
resnės ateities, nes pajuto dva
sinį lūžį, prasidedantį reikštis 
protestantiškame pasaulyje. Iki 
šiol vyravo įsitikinimas, kad 
rusų tauta yra esmėje krikščio
niška tauta ir komunizmas ne
įstengs sulaužyti jos tikėjimo. 
Vidujinėje kovoje galutinoje 
išdavoje turės laimėti krikščio
nijos nešami žmogaus laisvės 
idealai. Einant šia teorija, Va- 
iarų pasaulio antpuolis prieš 
komunizmą ne silpnintų, bet su
stiprintų jo pozicijas rusų tau
toje ir apsunkintų vidujinę ko
vą už laisvę, šiandien ši teorija 
atsidūrė kritikos ugnyje. Ir tai 
iš dalies dėl vis didėjančio žydų 
veikimo, kuris nutraukė tylos 
dangą ir pakėlė šauksmą už žy
dų ir visų pavergtų tautų išlais
vinimą iš komunistinės vergi
jos. V. K.

Viso pasaulio protestantiški, 
bažnyčių suvažiavimuose daly
vavo kitų krikščioniškų bažny
čių atstovai ir nemažas būrys iš 
už Geležinės Uždangos. Pasta
riesiems buvo suteikiamos ypa
tingos privilegijos naudotis su
važiavimų tribūna, iš kurios jie 
skelbdavo ne apverktiną savo 
kraštų bažnyčių padėtį, bet vi
sam Vakarų pasauliui, ypač 
Amerikai, metė prakeikimus, 
niekuo nesiskiriančiais nuo 
Maskvos nustatytos propagan
dinės linijos. Tokiems atsto
vams nebuvo varžoma kalbos 
laisvė, kai tuo tarpu Vakarų pa
saulio delegatams, išdrįsusiems 
užginčyti varomą propagandą 
ar iškelti faktus apie bažnyčių ir 
tikinčiųjų tikrą padėtį komunis
tiniuose kraštuose, buvo arba 
atimamas balsas, arba jo įneštos 
rezoliucijos dingdavo komisijų 
popierizme. Tokia laikysena 
yra būdinga ne vien protestan
tams, bet aplamai visoms krikš
čioniškoms ir nekrikščioniš
koms religijoms. Tokia laikyse
na nėra pateisinama moraliniu 
požiūriu, nei pagaliau supran
tama sveiku protu.

Koks buvo Kolegijos nustebi
mas, kai buvo gautas ne vien 
kvietimas dalyvauti š. Ameri
kos Reformuotų Bažnyčių su
važiavime numatytam sušaukti 
š. m. vasario mėn. 9—12 d- 
Niagara Falls, Kanadoje, 
pageidavimas išklausyti 
Šimą apie Lietuvos Ev. 
matų Bažnyčios praeitį 
bartį. Kolegija, kaip vykdomas 
Sinodo organas, priėmė kvieti
mą ir išrinko delegatais kun. 
supt. P. Dilį ir krt. V. Karosą 
šiai misijai atlikti.

Atvykus delegatams į suva
žiavimą, pasijuto visai skirtin
ga atmosfera. Čia visai nesi
matė taip įprasto šiame eku
meniniame amžiuje atstovų ar 
svečių iš kitų krikščioniškų 
bažnyčių, ir visas suvažiavimas 
vyko darbingumo bei ieškoji
me konkrečių sprendimų link
me. Kas būdinga, kad suva
žiavimas pasisakė ne už savo 
institucijos gelbėjimą, bet žmo
nijos vadavimą nuo vis didėjan
čios anarchijos, moralinės de- 
kadencijos, gamtos teršimo, so
cialinio neteisingumo ir rasinės 
diskriminacijos, bet nė vienu 
žodžiu neužsiminė apie politinę 
priespaudą ir tautų pavergimą. 
Nebuvo tolygiai svarstomas įp
rastinis Vietnamo karo pasmer
kimas. Tokiame fone teko tar
ti savo žodį lietuvių atstovams.

Lietuvių atstovų paskaita bu
vo įtraukta į darbotvarkę ir, 
atėjus laikui, pirmininkas pa
kvietė paskaitininką kun. supt 
P. Dilį, pristatydamas jį suva-

bet ir 
prane- 
Refor-

ROCKFORD. IU.
Mirė Pranas žvirblis

Senas Rockfordo gyventojas 
Pranas Žvirblis buvo gimęs ir 
augęs Dzūkijoje, Simno apylin
kėje. Mirė Rockforde ligoninėje 
sulaukęs 80 metii amžiaus.

Buvo ūkininko sūnus ir dar 
mažas, vos spėjęs piemenuko bo
tagą padėti, jau stojo prie žagrės 
tėvui pagelbėti, dėlto nebuvo lai
ko nei galimybės mokyklą lan
kyti. Apleido savo tėvynę dar 
jaunas būdamas, nenorėdamas 
tarnauti Lietuvą pavergusio ru
sų caro kariuomenėje.

Atvykęs į šią šalį pirma apsi
stojo Grand Rapids, Mich., kur 
lietuvių jau daug buvo, čia pa
sirinko gražią lietuvaitę žmonelę 
Agnes, užaugino sūnų ir dukterį, 
atsikėlė į Rockfordą, gavo dar
bą prie baldų išdirbystės, o vė
liau perėjo prie mašinų, kur ga
lėjo daugiau išmokti ir daugiau 
uždirbti.

Jo žmona mirė dar jauna bū
dama, vaikai susikūrė savo šei
mas ir Pranas likęs vienišas per
sikėlė gyventi pas p. Kielienę. 
Būdamas gabus žmogus jis iš
moko daug darbų, pats sau pasi
taisydavo motorciklą, automo
bilį ir pats padarydavo viską 
prie namų sau ir kitiems. Dau
geliui Rockfordo lietuvių yra 
daug gero padaręs, dėlto mūsų 
Žvirblis (Sparrow) nusipelnė 
visų senųjų ir naujųjų lietuvių 
pagarbą. -

Viena ponia daugelio namų 
savininkė Mrs. Petrė Ulinskie- 
nė paskyrė visą $100 laidotuvių 
palydovams pietus pagaminti. 
Pietus gaminti pasiaukojo abi
dvi neilstančios Lietuvių Klubo 
šeimininkės p. Petrė Savickienė 
ir p. Stružienė ir kitos geros mo
terys, o klubas davė dykai salę 
ir pavaišinimui dvi bohkas.

Laidotuvės buvo didelės — 
palydėjo 50 automobilių į Willow
wood Parką.

Diena buvo šalta. Grįžę į klu
bą iš laidotuvių sušalę palydovai 
rado jau gatavus pietus ir stip
rius lašus atsišildyti. Taip ne
tekome savo mielojo mechaniko 
Prancu Žvirblio.

Reiškiu gilią užuojautą liku
siai dukrelei ir anūkams.

žvalgas

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

milžiniškos daugiaaukštės krautuvės, ku
riose gali nusipirkti kas tik reikalinga. Kaip 
sakoma, apsipirkti nuo kojų iki galvos. Ir 
viskas, palyginti, labai pigu. Užtat ir pir
kėjų netrūksta. Dažniausiai krautuvėse 
yra pusėtina spūstis.

Susisiekimas Madride nė kiek nėra ge
resnis kaip Italijoje. Gatvėse jokios tvar
kos nesilaikoma: važiuoja kaip kas nori ir 
kur nori. Reikia tik stebėtis, kad tame są
myšyje mažai tepasitaiko nelaimių. Kaip 
ten bebūtų, bet aš asmeniškai vargu galė
čiau važinėti tame chaose.

Šiaip Madridas daro įspūdį seno miesto. 
Namai seni, prieš daugelį metų statyti. Vis 
dėlto jie patraukia akį savo architektūra, 
išsiskiria iš moderniškųjų namų, kurie, 
žinoma, daug patogesni, bet nepasižymi 
gražumu.

Mane labai neigiamai paveikė Madrido 
užkandinės arba kavinės prastesniuose ra
jonuose. Savo kelionės metu niekur neuž
tikau tokių landynių, kaip tos kavinės. 
Kažin, ar begali kur būti nešvariau, kaip 
tose kavinėse. Patarnavimas irgi origina
lus. Pirmiausia turi eiti į kasą, sumokėti 
pinigus už užsakytą maistą. N|a, ir laukti, 
kol tą maistą paduoda. Valgoma be cere
monijų, be susivaržymo. Visai nesidrovi
ma maisto likučius ant grindų numesti. 
Toms atmatoms paslėpti, grindys apibe- 
riamos piūvenomis. Kostuineriai taip ir 
braido po tas šiukšles, po tą “garbičių”. 
Vaizdas pasibiaurėtinas. Bet ne ispanams, 
kurie čia su pasigardžiavimu valgo.

| Madridas turtingas visokiomis įžymybė 
mis: išlikusiais karališkais rūmais, muzie
jais, bažnyčiomis ir teatrais. Kai siauro
mis gatvelėmis priėjau aikštę, kur buvo pa 
minklas karaliui (raitelis ant arklio), tai 
keli jaunuoliai įspėjo mane: “Jei tamstą 
pagaus fotografuojant, tai turėsi sumokėti 
penkiolika pezų pabaudos”. To Įspėjimo 
nebojau ir kai aplinkui nieko nebuvo, pa
dariau keletą nuotraukų. Be to, ir dabar 
dar tikrai nežinau, kiek pagrįstas buvo tas 
ispėjimass, nors ji • padarė, rodos, gana 
rimti Amerikos studentai, kurie vėliau, 
man prašant, nufotografavo ir mane.

Aplankiau labai puošnius karališkus 
rūmus, kurie dabar yra paversti muzie 
jum. Anais laikais čia diduomenė ūžė, šo
ko, dainavo ir lėbavo, o dabar tie rūmai 
paversti turistine atrakcija. Jų išorė nėra 
labai jau patraukli. Turistams terodoma 
tik maža tų rūmų dalis. Didesnė dalis tu
ristams neprieinama ir yra apgaubta pas
laptinga praeities skraiste.

Vėliau, kai saulutė mažiau bekaitino, 
aplankiau Salamankos katedrą, kuri man 
labai priminė Kauno įgulos bažnyčią, ypač 
savo didžiuoju bokštu.

Ispanai pasižymi savo nepaprastai gra
žia ir turtinga šokių muzika ir dainomis. 
Kas be ko, jie yra sukūrę ir pasaulinio gar
so operų. Madride ir Barcelonoje yra ope
rų teatrai.

Madride naktinis gyvenimas, kaip sa
koma, virte verda. Taip bent yra vasaros 
metu. Gatvėse žmonės knibždėte knibžda.

Visai suprantama, kodėl taip yra: darbi
ninkų ir bendrai neturtingųjų žmonių bu
tai Madride yra skurdūs, mažyčiai. Tad 
visai natūralu, kad žmonės iki vėlumos 
praleidžia laiką parkuose arba tiesiog gat
vėse. Mažieji irgi neatsilieka: bėginėja jie 
gatvėmis iki vėlumos. Kavinės ir visokios 
rūšies valgyklos yra prisikimšusios.

Niekur nemačiau tokio didelio judėji
mo kaip Madride. Krautuvės perpildytos 
pirkėjų. Ii’ tai daugiausia ispanų. Žinoma, 
neatsilieka ir turistai. Tačiau jiems nema
žai vargo sudaro kalba. Kažkodėl ispanai 
nesistengia apsirūpinti asmenimis, kurie 
mokėtų vieną kitą svetimą kalbą. Jų netu
ri net krautuvės, kurios daro bizni iš turis
tų. Kai krautuvėje ar kur kitur nori gauti 
kokių informacijų, tai tenka ir pirštus, ir 
rankas, ir lūpas, ir kitus “člonkus” panau
doti. Dažnais atvejais ir tokia “nebylinė 
kalba” nepadeda: nepasiseka išsiaiškinti. 
Blogiausia yra tai, kad dažnai su turistais 
nelabai mandagiai apsieinama. Angliškai, 
vokiškai ar kitaip užklaustas ispanas, gan 
šiurkščiai atsako, kad “nesuprantu’*, ir 
baigta. Turistus toks elgesys erzina. Kraš
tas, sako jie, kuris iš turistų daro milži
nišką biznį, turėtų pasirūpinti jiems tin
kamesnį patarnavimą, suteikiant jiems 
reikiamų informacijų.

Vienas turistas man skundėsi: esą, bu
vau nutaręs Madride praleisti bent porą 
savaičių, bet pakaks ir kelių dienų. Nema
lonu, kai su tavimi nesikaito ir negali gau
ti paprasčiausios informacijos.
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Nelengva “komunikacija’’ tikrai ne 
vieną vargina. Tai patyriau ir aš, kai nu
tariau apleisti Madridą ir vykti į Algeciras. 
Jei neturi rezervavęs traukinyje vietos, tai 
Madride neįmanoma į traukinį patekti. 
Tad ir man susidarė problema, kaip tą vie
tą rezervuoti. Buvo tikra laimė, kad prie 
vieno langelio kalbėjo angliškai

ATSISVEIKINU SU MADRIDU
Geležinkelio stotis atrodė lyg koks skruz 

dėlynas: tiek čia daug buvo prisirinkę 
įvairių Įvairiausių keleivių. Matėsi daug ir 
afrikiečių, kurie čia buvo atvykę darbams. 
Įspūdi padarė nekokį, — jie gana primity
vūs.

Štai pagaliau ir traukinyje. Priešais sė
dėjo kažkoks ponas ir vartė ispanišką laik
rašti. Bandžiau užmegsti kalbą, bet vel
tui: man žinomomis kalbomis susikalbėti 
su juo nepavyko. Nieko tad man neliko 
daryti, kaip tik žiūrėti pro langą ir gėrėtis 
pravažiuojamais vaizdais. O jie tikrai Įvai
rūs ir Įdomūs, štai derlingi laukai, ku
riuos po trumpo laiko, pakeičia tokios dy
kumos, kokių apstu Kalifornijoje. Pake
lėse labai daug trobelių, apie kurias suki
nėjasi ožkos ir asiliukai. Knr-ne-kur ma
tosi geresnės sodybos, karvių kaimenės ir 
būriai arklių.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujienas”
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DR. ANNA BAULINAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 rd STREET
Ofi*o teleta PRospect 8-3229 

Rezid. teleta WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

quo 7 iki 9 vai vak. Treč, uždaryta.

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). Tai. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Teleta PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniaig įj- penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisą g uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
Wtometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA
27U9 W. 5 ist STREET

Tek; GR 6-2400
VaL pagal susitarimą; Pirm., ketv. 
1—4. 7—9. antrad., penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai. ~

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSIN - E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rezid. teief.: GArden 3-7278

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL
_____ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

_DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta,
Rez. teta WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
________ pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. felvt.. Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195
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NAUJIENAS

AŠ ESU TAVO
Tu galvoji, kad ai esu tavo 

negalavimų sukėlėjas, ir aš 
toks galiu būti. Tačiau pažink 
mane geriau ir daugiau mani
mi pasirūpink ir aš tau gerai 
tarnausiu. Aš galiu būti prie
žastimi tavo visokeriopo vargo 
daugiau negu bet kuri kita ta
vo kūno dalis. Aš esu tavo nu
garkaulis, o tu apie mane turi 
dar gerokai laukinę nuomonę. 
Tu galvoji apie mane kaipo 
apie junginį sąnarių, kurie iš
eina kažkur “lauk”. “Lauk” iš 
kur ? — aš tavęs klausiu. Kiek
vienais metais, ;ar panašiai, 
kada aš įpykstu, tu mane pa
šildai ir duodi vaistų, kas iš es 
mės nieko gero nepadaro. 
Skausmas, kurį aš tau sukeliu, 
tai yra mano reakcija į tavo 
blogų elgesį su manimi. Iro
niškai kalbant, su manimi yra 
labai nedaug bėdos, kurios tu 
negalėtum pats sutvarkyti: 
tau daugiau niekados nebūtų 
bėdos su kitu nugaros skaudė
jimu. Bėdos mano sektoriuje 
prasidėjo nuo tada, kada tavo 
protėviai nutarė stovėti. Vieto 
je puikiai išbalansuoto kaban
čio tilto, aš pasidariau palapi
nės stiebas. Ir tai net vispusiš-

i*. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
285G West 63 r d St., Chicago, 111. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

DR. R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, 111. 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm-, treč. ir penkt. TeL 425-3050 

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipuliacijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervu netvarką.

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR M998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

z- -  _ --
iSOPHIE BARČUS
j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

. Uetuvip kalba: kasdien nuo pirma-
. dienio iki penktadienio 11—12 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629. --- ------ ---- -v

KELIONĖS I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti i Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va- 

I sąrą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

NUGARKAULIS
kai judrus palapinės .stiebas, 
kuris gali lankstytis, sukinėtis, 
sukalioti ratu galvą ir paremti 
didesnę dalį tavo kūno svorio. 
Aš taip pat turiu apsaugoti ta
vo 18 colių ilgio nugaros sme
genis. Tegul tik kas rimtesnio 
atsitiktų tai pusbalčiai, pusės 
colio storumo nervų pynei (ka
beliui), ir tu tikriausiai pra- 
leistum likusią savo gyvenimo 
dalį kėdėj ant ratukų. Tuo ka
beliu bėga pirmyn ir atgal mi
lijonai pranešimų, tvarkančių 
visą tavo veiklą žemiau kaklo 
Aš apsaugoj u tą kabelį trijų 
sluoksnių apdanga, skysčių 
geldelėmis — smūgiams suma
žinti. Kabelyje yra trisdešimt 
viena pora dirksnių — nervų. 
Pusė jų yra juntamieji — ku
riais eina informacija į smege
nis, likusieji — judinamieji, 
kurie perduoda įsakymus iš 
smegenų į muskulus.

Kai kuriais atvejais toji ner
vų pynė net pati galvoja (re
fleksiškai), pvz.: tavo pirštas 
paliečia karštą krosnį. Nebėra 
laiko duoti pranešimą smege
nims. Nervų pynė išvysto re- 
fleksinį padirginimą ir pirštas 
staigiai pasitraukia. Retas at
sitikimas, kada mano nervų 
pynė daro tau rūpesčio (nor
maliai), bet mano 33 nugar
kaulio slanksteliai ir jų struk
tūriniai ramsčiai — tai jau ki
tas dalykas.

Daugelis dalykų gali būti čia 
skausmų priežastimi: inkstų, 
prostatos ir kepenų negalavi
mai, artritis ir įvairūs uždegi
mai, net dideli susijaudinimai. 
Pavyzdžiui, tu esi turėjęs daug 
didelių rūpesčių, kurie spaudė 
tave ištisomis dienomis. Pama 
žu išsivystė nestiprus nugaros 
skaudėjimas. Tu neradai są
ryšio tarp mano skausmo ir sa 
vo rūpesčių. Tu, kaip visada 
galvojai, kad aš esu kažkur 
“lauke”. Kas iš tikrųjų įvyko 
buvo tai: stiprūs susijaudini
mai įveržia raumenis. Nors ir 
pamažu, bet nuolat tempiami, 
mano raumenys pavargo ir pra 
nešė tai lengvu nugaros skau
dėjimu. Kai tu nustojai rūpin
tis, aš nustojau skaudėjęs.

Jeigu tu pastudijuotum ma
no struktūrą — tikrą inžinierinį 
stebuklą — tu geriau supras
tum nugaros skausmus. Pra
dedant iš viršaus: aš turiu sep
tynis kaklo (cervical) sąnarius, 
kurie pajėgūs išvystyti ypatin
gą judėsiu skalę. Be to, kad jie 
laiko tavo galvą tiesiai, jie ga
li sukinėti ją, duodami tau ga
limybės žiūrėti į žemę arba Į 
žvaigždes. Horizontaliai jie 
įgalina judėsi 180 laipsnių 
kampu, leisdami tau žiūrėti 
per kiekvieną petį. Toliau — 
dvylika krūtinės slenkstelių 
(.thoracic vertebrae) — sąna
rių, kurie nėra tokie judrūs, 
nes ir reikalo tam nėra. I juos 
yra Įjungti šonkauliai. Šioje 
vietoje būna reta komplikaci
jų. žemesnėje dalyje yra pen
ki stambūs lumbeginiai slan
ksteliai — sąnariai (Lumber 
vertebrae), kurie neša didžiau 
šią dali tavo kūno svorio. Pa
čioje apačioje yra penki su
jungti tarp savęs slanksteliai 
(sacrum) ir keturi mažesni 
slanksteliai, suformuoti Į uo
degytę (coccyx) likučiai uode 
gos. kuria kada naudojosi ta
vo protėviai...

Apatinėje dalyje, ypač tarp 
4-to ir 5-to lumbaginio slanks
telio — sąnario yra didžiausia 
skausmu pavojaus vieta.

Kai tu gimei, aš buvau dau
giau ar mažiau tiesus. Kai tu 
pradėjai savo galvą bandyti 
laikyti tiesiai, mano kaklo 
slanksteliai truputį išsirietė. 
Kitas išsilenkimas išsivystė že
miau, kai tu pradėjai stripinė- 
ti. Rezultate, šiandien aš turiu 
neaiškų “S’’ raidės pavidalą. 
Iš tikrųjų, tai yra daug geriau 
negu tiesus nugarkaulis, nes 
arkos visuomet veikia kaip 
smūgio — sukrėtimo sumaŽin- 
tojai (shock absorbers). 

leistum iuau puiLėb, kada ga 
Įima sukryžiavus kojas. Tu 
manai, kad aš esu svertas. Aš 
neesu. Rankos ir kojos yra 
tavo svertai. Būtų idealu, kad 
aš galėčiau išlikti tiesus (kaip 
jaunystėje). Jeigu tu nori 
įmesti rąstą i namų židinį, ar 
pakelti ką nors sunkaus, tu 
turėtum prtūpti, leidžiant ta
vo kojas atlikti didesnę darbo 
dalį, h aktiškai, tu padarytum 
labai gerai vengdamas sun
kaus kėlinio. Mano nusipelnę 
muskulai jau dabar veikia vi
su pajėgumu ir jų perkrovi
mas, net kad ir stengiantis pa
kelti užsikirtusį (po žiemos) 
langą, gali būti priežastimi 
muskulų Įtempimo ar net dis
ko sprogimo. Tu turėtum su
prasti, kad pagalvėlės tarp ma 
no slankstelių (diskai) nebėra 
tokie stiprūs, kaip kad buvo. 
Tikrovėje jie jau pradėjo rie
dėti pakalniui tau pasiekus 20 
metų amžių, darydainiesi silp
nesni, prarasdami elastingu
mą. Nežiūrint to, jie yra pajė
gūs duoti puikų patarnavimą 
dar daugelį metų. Bet jie nėra 
pajėgūs būti piktnaudojaini.

Daugiau aš kalbėjau apie 
skausmus, mano lumbago rajo
ne. Bet aš galiu padaryti nema 
lonumo taip pat lygiai aukš
čiau lumbago. Retais atvejais 
diskai kaklo slanksteliuose ga
li trūkti, radijuodami skaus
mą į rankas. Pastyręs kaklas, 
kuri kartais tu gauni turi savo 
priežastį pertemptuose ir suer
zintuose (užsidegusiuose) mus 
kuluose ir raiščiuose.. Didžiau
sia nelaimė, aišku, yra lūžęs 
kaulas. Aš noriu duoti čia tau 
patarimų: jeigu pasitaikytų tau 
kartais atsirasti pirmuoju auto 
mobilio nelaimės vietoje, nie
kuomet neliesk asmens neįsifi-i 
kinęs, kad asmuo gali judinti 
rankas ir kojas: pakėlimas 
kieno nors galvos, kuriam yra 
lūžęs nugarkaulis, gali padary
ti papildomus smegenų nervų 
sužeidimus ir būti priežastimi 
nuolatinio paralyžiaus.

Senstant kaulai darosi silp
nesni. Tas pradeda darytis ir 
mano slanksteliams — nyksta 
kalkės. Kada mano diskai su
minkštėja ir slanksteliai ne ten 
ka savo stangrumo — tavo nu
gara skaudės vis daugiau. Gal 
tu senatvėje būsi ir truputi 
kuprotas. Tu gali patikrinti 
savo pozą (figūrą) jau dabar.

Atsistok tiesiai kiek gali nu
gara Į sieną, užkišk ranką už 
liemens (juosmens aukštyje), 
ten neturėtų būti daug vietos. 
Juo daugiau ten vietos, tuo dau
giau aš riečiuos — tikriausiai 
dėl muskulų silpnėjimo — ir 
tuo daugiau aš tave varginsiu

Muskulų- silpnumas — tai 
tikrasis raktas į visą problemą. 
Tu turėtum nueiti pas daktarą 
ir sužinoti muskulus stiprinan
čius pratimus. Keletą minučių 
dienoje mankštos, pridėjus di
desnį dėmesį užimamoms po
zoms ir protingas pasirinki
mas lovos (kieta) ir kėdės (kie 
ta) yra maža kaina sumokėti 
už mano gerbūvį. Jeigu tu ma
ne gerai užlaikysi, aš tave ge
rai užlaikysiu taip pat. J. R.

Laisvas vertimas iš anglų Laibos

Yru dux u* kid oukrėliuiu 
švelninto j ai, turi būti! Jeigu 
slanksteliai būtų sn montuoti 
tik ant slankstelių (turint gal
voje 100 svarų sukrėtimą su 
kiekvienu tavo žingsniu) aš 
ilgai nelaikyčiau. Taigi, tarp 
kiekvienos slankstelių poros aš 
esu aprūpintas pagalvėlėmis, 
vadinamomis diskais. Tai yra 
kremzliniai maišeliai, pripil
dyti elastingos drebutinės ma
sės.

Priežastį tavo retkartinių 
nugaros skausmų kartais tu 
vadini “disko išsinėrimu” 
(slipped disc). Tu esi klaidin
gas, tu niekada jo neturėjai, 
bet kadangi tu esi kandidatas 
jį turėti, tu turėtum žinoti šiek 
tiek apie jį. Diskai yra jautrūs 
įvairiems pažeidimams, Tik
rai smarkus sukrėtimas, auto 
nelaimė, sunkus nukritimas 
gali paprastai sutrinti diską, 
dažniausiai nugarkaulio apa
čioje. Tas dažniausiai parei
kalauja rimtesnės operacijos: 
išimant sužalotą diską ir sujun 
giant paliestus slankstelius. 
Mažesnis sužeidimas gali įlauž 
ti diską ir priversti sunktis dre 
butinę — elastinę masę. Tai 
gali iššaukti nuolatinius ašt
rius skausmus. Šitoji, besisun- 
kianti, disko masė spaudžia 
mano nervą ir užsidegęs (suer
zintas) nervas iššaukia dalies 
raumenų spazmą. Šitas rau
menų spazmos — skausmai 
atlieka įspėjamąją funkciją. 
Muskulai jaučia, kad aš esu 
bėdoj ir bando paraginti mane, 
kad aš užkirsčiau kelią jude
siams, kui'ie gali padaryti dau 
diau nuostolių tau. Muskulų 
spazmos turi ir daugiau pa
sekmių: jos susuka savo 
auką, iškreipia arba paverčia 
į priekį. Beveik visada įlauž
tas diskas suerzina sciatinį nėr 
vą, kuris eina į kojas. Tada 
skausmas sklinda per visą kū
ną iki kojos pirštų.

Tavo, kaip ir kitų žmonių, 
nugaros skausmai išeina iš nu
silpimo ir pertempimo mano 
sudėtingos sutvirtinimo Siste
mos — 400 muskulų ir 1000 
raiščių. Tu nustebsi sužinojęs, 
kokioj blogoj padėty yra mano 
muskulai. Tu galvoji, kad ta
vo sekmadieninis golfas pade
da tau. Jis nepadeda. Tik pa
žiūrėk į keletą naštų, kurias 
tu ant manęs užkrauni: tavo 
pilvas tau senstant, pradeda 
augti, sakysim tik 10 ekstra 
svarų. Kadangi tavo pilviniai 
muskulai yra nusilpę, mano 
nugaros muskulai turi atlaiky
ti šitą svori. (Panašiai, kaip 
tavo žmona turi nugaros skaus 
mus su kiekvienu nėštumu — 
nuo ekstra svarų priekyje). 
Net po 47 metų tu neišmokai 
tinkamai sėdėti. Tu susmunki 
minkštuose foteliuose ir kėdė
se. Tu gal ir ilsiesi, bet ne ma
no muskulai. Jie dirba viršva
landžius bandydami palaikyti 
tvarką tarp mano slankstelių. 
Ir, kas mane ypatingai liečia, 
tavo darbo kėdė yra pabaisa — 
besisukinėjantis objektas su 
minkštomis pagalvėmis. Die
na iš dienos ji Įtempia tas pa
čias muskulų grupes. Man 
daug geriau būtų, jeigu tu var
totum tiesią virtuvės kėdę ir

Help Keep

Our Economy

BUY U. 1. SAVINGS BONDS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ava. — 586-1224

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A

GKLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Tolefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
v.. .............. - .

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublie 7-8601

Laidotuvių Direktoriai

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ j

*
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS R PHILLIPS
3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YAros 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572™|

A. t A.
ANTOINETTE BRUŽAS 

Jurevičiūtė

3354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS I
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139 j

Gyv. Rhinelander, Wise-
Anksčiau gyveno 2014 So. Canalport Ave-

Mirė 1971 m. kovo 20 dieną, 12:30 vai. ryto, sulaukusi 78 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Teisių apskr., Luokės valse.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Igge, 3 dukterys — Stelle Yonula, jos vy

ras John, Bernice Vaisnor, jos vyras Albert ir Ann Delack, jos vyras 
Tony, sesuo .Josephine Labanauskas, 7 anūkai, 3 proanOkai ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue. ,

Trečiadieni, kovo 24 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 
i Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antoinette Bružas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2421 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COirmodore 4-2228
South Holland, Illinois

■a
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Mažosios Lietuvos kaimo vaizdas

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
2 savaites kalėjimo už 

kapeliono kritiką
Kaip Ispanijoje valdžios sau

goma katalikų bažnyia, rodo at
sitikimas Earcelonoje, kur dvi 
savaites buvo išlaikytas militari- 
niame arešte žymus ispanų so
ciologas Amando de Miguel už 
tai, kad pakritikavo kariuome
nės kapeliono pasakytą pamoks
lą. Amando de Miguel pakriti
kavo kapeliono Jose Bachs Ci
vilinio Karo minėjimo proga pa

J. —Į

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.

1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, Ill. • TeL MO 6-3985 
Yra vieta automobiliams pasistatyti.

Tiidinansias pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir Įvairiausių kitų ' prekių 
už gera kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.
h—. II ■■■*

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairty prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted SL, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai. 
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkr^ustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

...... — ' — r

GEROS DOVANOS Į
žios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik. $3.00 
Minkštais viršeliais tik  $2.00

Dr. A. J. Gussan — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik $1.50 

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekj arba
money orderi. _________

NAUJIENOS, 
1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL. 

- —............ . ....... - ■

Savo naminf va i st v spintelę reikia 
nepaprastai ivariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes valsty su
maišymas gali bOti fatališkas. Patik
rinti, kokiy valsty trūksta ir juos pa
pildyti, kad botum bet kokiam neti
kėtumui pasiruoięs.

PEACE COSTS MONEY 

BUY U.S SAVINGS BONDS

sakytą pamokslą, kur Bachs pa
sakęs: “Tegul Viešpats vado
vauja mūsų kryžiaus karui prieš 
kitų šalių idėjas, prieš svetimas 
doktrinas”. -Prof, de Miguel bu
vo areštuotas Bąrcelonos koman- 
danto “ultra” generolo Alfonso 
Perez Vineta . įsakymu ir jam 
grėsė karo teismas su 6 metų 
kalėjimu. Tik Madrido universi
teto, kur de Miguel profesoriau
ja, rektoriaus užsistojimu byla 
prieš jį buvo panaikinta.

Pagarba mirusiam žmogui
UPI pranešima1 -iš Vatikano, 

speciali Kanonų- teisės reformos 
komisija pasiūlė, kad Romos ka
talikų bažnyčia panaikintų seną 
savo uždraudimą palaidoti su re
liginėmis ceremonijomis savižu
džius,’ .eretikus ir masonus. Ko
misija pranešė, kad ji kreipėsi į 
vyskupus visame pasaulyje at- 
siklausdama jų nuomonės tuo 
klausimu. Komisija pabrėžia, 
kad to uždraudimo panaikinimas 
reikštų bažnyčios rodomą pagar
bą žmogaus vertybei.
5% kunigų atsisakė savo pareigų

Dpą žiniomis iš Hamburgo, vi
siems Vokietijos kunigams ir 
ordinų nariams buvo išsiuntinė
tos su 96 klausimais, kuriuos jie 
turėjo atsakyti iki praeito vasa
rio 15 d. ir tuos atsakymus Vo
kietijos kardinolas Julius Dopf- 
ner ateinantį rugsėjo mėnesį nu
sives j Vatikane įvykstantį vys
kupų sinodą.

Prof. Francois Houtart apskai
čiavimu, nuo 1963 metų su Baž
nyčios leidimu 14,148 kunigai pa
sitraukė iš savo pareigų. Kiti 
10,000 drįso tokį žingsnį žengti 
net iš'Romos dispense negavę ar 
nelaukę. Tuo būdu iš 450,000 
viso pasaulio klero lygiai 5 nuo- 
šimiai dvasiškių yra savo pa
reigas pametę.

Mažėja bažnyčių lankymas

Christian Science Monitor ko
vo 6 d. laidoj skelbia, kad Ame
rikos bažnyčių narių skaičiai per 
praėjusį dešimtmetį palaipsniui 
mažėję,-šiemet pirmą kartą šia
me šimtmetyje parodė nusisto- 
vėjimą.

Iš 230 denominacijų surink
tomis žiniomis, metų bėgyje baž
nyčių narių padaugėję vos tri
mis šimtosiomis vieno nuošim
čio dalimis, nors gyventojų prie 
auglis buvo per tą laiką 1.1%. 
Bendrai bažnyčių narių Ame
rikoje esą dabar 62.4% visų gy
ventojų.

Naujausia apžvalga parodžiu
si, kad bažnyčias sekmadieniais 
lanko 42 nuošimčiai amerikiečiu, 
tai esą 7 nuošimčiais mažiau nuo 
1958 metų, kuriais bažnyčias sek
madieniais lankė 49 nuošimčiai.

CICERO
Miršta vienaa po kito

A. B. Petkus vos spėjęs grįžti 
Įiš saulėtos Arizonos turėjo tuo 
jau pravesti laidojimų. Mirė 

J Stella L. Bociunienė, ilgametė 
vielos gyventoja, kuri jau ke

liolika metų buvo pasitraukusi 
liš maisto produktų pardavimo 
i biznio. Mirė kovo 15 dieną. Bu- 
į\o pašarvota Petkaus laidoji
mo koplyčioje, .1410 S. 50(h 
Avė.

į Kovo 18 d. rykį iš ^koplyčios 
nulydėta į Šv. Antano bažny
čių, kur klebonas Stankevičius 

• atlaikė gedulingas pamaldas ir 
jasakė graudų pamokslų. 'Nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines, 

j ir palaidota šalia savo mylimo 
vyro. Paskutinį žodį taręs di
rektorius Petkus visus palydo
vus, apie 100 asmenų, pakvietė 
pietų. Garbė sūnums, jie pa
gerbdami motinėlę parodė tik
rą artimo meilės pavyzdį.

Apie Bociunus būtų galima 
daug gero pasakyti. Abudu bu
vo ramaus, gero būdo biznio 
žmonės; jų sūnus irgi nesitot- 
lina nuo tėvų biznio, pasekė 
tėvų pėdomis. DėĮ to ii- laido
tuvės, nepaisant pasitaikiusio 
blogo oro, buvo nepaprastai 
skaitlingos.

Jaunųjų Boėiūnų krautuvė 
yra — 1420 West 14th Street, 
Cicero, III. A”. P. Deveikis

IŠ CH1CAGOS IR 
APYLINKIŲ

Senelių namus tirti 
pradės balandžio 2 d.
Senatorius Charles Percy pra

eitą sekmadieni padarė keletą 
nelauktų ir netikėtų vizitų Chi- 
cagos senelių slaugymo na
mams, pareikšdamas, kad spau
dos iškeltieji apsileidimai ir nu
sikalstami senelių. skriaudimai 
pareikalaus tokių namų pagrin
dinių reformų, visame krašte.

Senatorius Percy pirmiausiai 
sustojo Kennmore House Nur
sing Home, 5517 N. Kenmore 
Avenue. To namo savininkas 
yra rabinas Benjamin Cohen. 
Tą namą Chicago Tribune ir 
Geresnės Valdžios asociacijos 
investigatoriai aprašė kaip ne
švariausią visame mieste, kur 
seneliai buvo taip blogai ir men
kai maitinami, kad pirmiau pa
valgiusių maisto likučius su
krapštė į kitas lėkštes ir davė 
kitiems valgyti.

Senatoriaus ^paklaustas',- ko
kios yra jo namo pajamos ir iš
laidos, rabinas "Cohėii išsisuk
damas atsakė negalįs pasakyti, 
tegul senatorius pasiklausius jo 
knygvedžio, ką.sena torius Percy 
tikrai žadėjo padaryti. Illino- 
jaus labdaros rekordai rodo, 
kad tokių slaugymo namų savi- 
nnikai gauna per metus apie 
8250,000!

Koks šiandien yra takių na
mų savininkų sujudimas, aišku 
iš to fakto, kad rabinas Cohen 
pasisakė net sekmadienį sam
dąs ir mokąs viršvalandžius 
namų dažytojams bei kitokiems 
darbininkams, kad skubiausiai 
atliktų reikalingus namų page
rinimus. Sen. Percy mano, kad 
tokie skubūs darbai šiuo metu 
vyksta mažiausiai kokiuose 
1000 namuose visame krašte.

Senato komisijos tardymai 
dėl slaugymo namų prasidės 
Chicagoje penktadienį, balan
džio 2 d. ir vyks Illinojaus uni
versiteto Chicago Circle. Komi
sijos pirmininkas yra een.

• Frank Church iš Idaho.

Nebebus kiaurų dantų 
| r * .

Dantų mokslininkas Dr.. Ha- 
I rold I^cc iš Danijos ■ pranešė 
Chicagoje vykstančioje tarp
tautinės dantų tyrinėtojų aso
ciacijos konferencijoje apie 
“jaudinantį” atradimą, kuris, 

j atrodo, galės apsaugoti suau-

remkite tuos biznierius, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

HELP WANTED «- MALE
Darbininky Reikia 

u-mrr n.-.-u-l

ROUTE SALESMEN
Good salary. Hospitalization insurance 
for the entire family. Pension plan 
and other fringe benefits. WiU 

; --train. Must pass polygraph test.
COSMOPOLITAN LINEN & 

TOWELS CO.
5758 So. HALSTED STREET

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

4 ROOM BASEMENT APT.
2 bedrooms, newly remodeled & 
decorated. New glass windows, new 
stove & refrigerator. Hot water 
heat & thermostat, good transporta

tion & shopping, adults, no pets.
271-6949 after 6 P. M.

IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių butas! 
su baldais Cicero. Teirautis telef.

OL 6-2889

WANTED TO RENT 
 leiko buty

JIEŠKO NUOMOTI 2 miegamų buto 
dviem suaugusiems. Siūlyti telef. 

925-5156

gūsių žmonių dantis nuo gedi
mo ir išbirimo. Patirta, kad 
priešbakteriiiis chemikalas 
chlorhexidiene, vartojamas dan 
tų pastoje arba burnai plauti 
skysčiuose apsaugo dantis nuo 
atsirandančios lipios medžia
gos, kuri aptraukia dantų eina 
lį ir toje medžiagoje įsiveisia 
bakterijos, kurių leidžiamos 
rūgštys gadina dantų smege
nis/ Vartojamas kaip antisep
tikas chlorhexidiene sunaikina 
tas bakterijas anksčiau negu 
jos pajėgia įsimesti tuose lip
niuose depozituose.. Tie de
struktyvūs depozitai susidaro 
per 10 iki 20 dienų, jei dantys 
nevalomi., o dantis išvalius su 
chlorexidiene dantys apsaugo
mi per 12 valandų.

Bet to, du Bostono dantų 
tyrinėtojai pranešė suradę bū
dą kad žandikaulis nebeatnie- 
ta įsodintų dantų. Atradimo 
technika esanti, tokia, kad kąr 
tu su dirbtiniu plastikiniu dan- 
čiu į ištraukto danties duobelę 
įsodinamas gabalėlis “dekalci- 
fikuoto” kaulo, kurs padeda 
kaului su plastikiniu dančiu 
suaugti. Kol kas sėkmingi 
bandymai pasiekti dar tik su 
beždžionėmis ir šunimis, bet 
dantistai tikisi galėsią greitu 
laiku išbandyti ir.su žmonėmis.

— Padėk man nežinia nuo ko 
pavargstančiai, daktare, — 318 
Alvudo radijo paskaita šį ket
virtadienį, kovo 25 dieną, 11 v. 
ryto Sophie Barčus Radijo Šei
mos valandoj.

— Kompoz. Juozui Žilevičiui, 
suėjo 80 metų amžiaus. Jis te
bėra judrus ir darbingas, akty
vus veik visose didesnėse lie
tuviško meno apraiškose. Dirba 
Muzikologijos archyve, kuriame 
yra sutelkta muzikos turtai ir 
retenybės. Muziko darbuotę 
pradėjo Plungėje, savo gimta
jame Gondingos krašte. Sukūrė 
apie 400 įvairių muzikos kūri
nių. Turėjo ir tebeturi ypatin
gus gabumus ir geras savybes 
organizuoti plataus masto pa
rengimus ir institucijas.

— Prof. A- Vasys, Fordham 
university, Box AA, Bronx, N. 
Y. 10-458 teikia informacijas ir 
registruoja studentus šios va
saros Lituanistikos kursams šia 
me universitete. Bus pradedan
čių, pažengusių ir ^baigiančių 
grupės. Yra įsteigtas stipendi
jų fondas.

— Irena šilingienė, 7222 So. 
Whipple St., Chicago, Ill. 60629, 
registruoja į kursus naujiems 
tautinių šokių mokytojams pa
ruošti. Jie įvyks liepos 5—17 
d. Jonynų vasarvietėje. Ches
terton, Ind. Ruošia Tautinių 
Šokių institutas.

— Muz. J. Stankūnas, Lin
den, N. J., vadovauja vietos 
moterų kvartetui “Birutė”. Ja
me dalyvauja A. Davidauskie- 
nė, O. Klimienė, S. Ožalienė ir 
S- Varneckienė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Iii. Virginia

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. —’ PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX 

LEONAS REAL ESTATE : 
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

GERAI PILDOMI
INCOME TAX
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS - TeL CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

Federalinio ir valstijos pafamp 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parafy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390
— y

r—-----------------------------------------\
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

464S So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilig draudimai.

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metų mū

ras. 2 butai po 5 kamb. ir dar prie 
abiejų butų atskiri kambariai su vo
niom ir įėjimais. Šiltas beismantas, 
2 šildymai, naujam Marquette Parke. 
$45,000. -------

1% AUKŠTO, 5 ir 4 kambariai. Kar- 
petai, aluminijaus langai, atskiri šil
dymai gazu, Marquette Parke. $16,000.

5 KAMBARIU mūrinis. 2 auto ga
ražas, gazu šildymas, karpėtai. Arti 
mūsų. $19,500.

DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette Parke. 
Kamerai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 no 6. 
Nerias šildvmas eazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU $ 14.000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatvtas turtinėm rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77.000.

2 GERI MURINTAI NAVAI Brigh
ton Parke.^ Duoda virs $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52,500. .,

PLATUS LOTAS. Marouette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

Valdis Real Estate
- - - - . , . ■ į X - ’ - _

7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO~8 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai ?azu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. -^32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rpzidencija. Išbaigtas 
rūsvs. radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuri <rnKA laukit S4.Q 500

5TA R*A MB ARUI £ mvras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
TikS24 9.no

9 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta, j 
vakaru*? nuo Pulaski Avp. $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtų 
plvtu 90 metu mūras FJėviknr kon
strukcija. Paiamn virs $20,000 me
tams. Tik S1R5.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ra
žu. 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus Ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
tekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6017
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK
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