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ATSAKu r JLBRIGHTUI DEL RADU
RAPORTAS APIE KUNIGŲ PROBLEMAS

Kiek jy pasitraukia iš pareigy?
ROMA. — Šių metų rugsėjo 30 d. Vatikane turi įvykti Ka

talikų Bažnyčios Vyskupų pasaulinis sinodas. Jam yra paruoštas 
ir raportas apie kunigystės problemas. Raportą ruošė speciali 
komisija, vadovaujama prelato Emilio Colagievanni, žinomo Va
tikano sociologo, šventosios Rotos nario, kuris prie to raporto 
dirbo dvejis metus. Raportą užsakė Tikėjimo Doktrinos šventoji 
Kongregacija. Raportas yra baigtas ir apie jį kelis straipsnius 
išspausdino katalikų laikraštis Italijoje. “L’Avvenire”.

Raporte yra surinkta statisti
ka apie kunigų pasišalinimą iš 
pareigų. Svarbiausia šitokio de
zertyravimo priežastis esanti ce
libato taisyklė. To raporto ži
niomis nuo 1939 metų iki 1969 
m. kovo mėn. kunigystę paliko 
8,287 katalikų kunigai. Jų skai
čius augo pamečiui, todėl Vati
kane galvojama, kad per atei
nančius penkeris metus kunigų, 
pasitraukiančių iš savo pašauki
mo, bus apie 20,700.

Kunigų pasišalinimas yra vie
nas didžiausių Vatikano rūpes
čių, nes ir taip sumažėjo įšven
tinimų skaičius, be to, pasau
lyje katalikų skaičius padidėjo. 
Ypatingai nuo 1964 metu kuni
gų pabėgimas padidėjo. Statisti
ka rodo, kad nuo 1939 m. iki 1963 
metų iš viso kunigystę paliko 
563 kunigai, o 1964 m. jų buvo 
559 per vienus metus. 1968 me
tais kunigų pasitraukė 1,906, o 
per tris 1969 m. mėnesius jų pa
sitraukė jau 1,141.

Tikslių žinių dar beturima, 
kiek kunigų pasjjraųkė-.iš pa
reigų per paskutinius dvejis me- 

. - tus,. nuo, raporto pradžios. '■ Spė
jama, kad skaičius siekia apie 
13,000.
. Katalikų bažnyčiai ypač skau
du, kad pasitraukiantieji kuni
gai yra, paprastai, jauni, pa
čiame pajėgume, amžiaus vidur
kis tokių kunigų esąs apie 36 m. 
Kas metai tas vidurkis yra vis 
jaunesnis.

Iš 1969 metais pasitraukusių 
kunigų net 85.46% priežasti
mi nurodė celibato reikalavimus. 
Likęs nuošimtis apima bažny
čios disciplinos kietumą ar tikė
jimo praradimą. Būna kunigų, 
kurie, apskritai,, nepatenkinti 
kunigo vaidmeniu modernioje vi
suomenėje.

Apskaičiavęs pabėgimų iš ku
nigystės numatomą skaičių — 
per 5 metus apie 20,000, rapor
tas kartu numato, kad per tą pa
tį laika bus įšventinta 15,588 
nauji kunigai. Reiškia, rezul
tate bus nuostolis apie 5,000 ku
nigų.

•Pagal kontinentus daugiausia 
kunigų pabėga Amerikos konti- 

' nente. Čia pabėgusių nuošim
tis siekia 2.3%, kada Europoje 
pabėga tik 1.9% visų kunigų. 
Europiečių pabėgimų daugiau
sia tenka Olandijai su 5.9%, 
kada Ispanijoje jų yra 2.3%.

—- Operos sezoną Vilniuje bai
giant, liepos 1 d. Verdi opera 
“Aida” buvo pastatyta Kutuzo- 
vo (b. Napoleono) aikštėje po 
atviru dangumi. Tai buvo toks 
pirmas atvejis Lietuvoje. Spek
taklis sutraukė apie 4,00 i žmo
nių. Operoje dalyvavo V. Adam- 
kevičius, J. Stasiūnas, E. Sau- 

-levičiūtė ir kt. (E)

HONG KONGAS. — žymus 
Amerikos mokslininkas, fizikas 
Yang Cheng Ning, gavęs Nobe
lio premiją 1957 m. už fiziką, 
slaptai išvažiavo į Kiniją.

TOKIO.—Burmos diktatorius 
generolas Ne Win lankosi Kini
joje, kur jį priėmė ir pats Mao 
Tse Tungas.

IŠ VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Be jau pa
skelbto Simo Kudirkos teismo 
aprašymo, atėjusio iš Paryžiaus 
į Washingtons ir Čikagą, sek
madienį daugelyje laikraščių bu
vo paskelbta AP agentūros ži
nia, kurią įsidėjo ir New York 
Times, šioje trumpesnėje Ku
dirkos teismo versijoje, nurodo
ma, kad teismo aprašymas ir Ku
dirkos pareiškimai buvo gauti 
iš patikimų, valdžiai nepritarian
čiu šaltiniu. V

DETROITAS. — Detroito Lie
tuvių Organizacijų centro vice
pirmininkas Saulius šimoliūnas 
parašė laišką Detroit News re
daktoriui, kuriame dėkoja už ta
me laikraštyje buvusį vedamąjį 
apie Amerikos santykius su ko
munistinėmis šalimis. Laiškas 
baigiamas viltimi, kad Ameri
kos politika padrąsins lietuvių 
tautą ieškoti laisvės.

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė, .^kuriai, vieną sykį ne
pavyko atimti iš buvusių princų 
ir macharadžų jų privilegijų, 
nes Aukščiausias Teismas pada
rė nepalankų sprendimą, antrą 
kartą pasiūlė panašų įstatymą, 
kuris, laukiama, ši kartą praeis.

LONDONAS. — Britanijos ir 
Belgijos keleivinių lėktuvų la
kūnai skundžiasi, kad jiems 
skrendant per Prancūziją ar V. 
Vokietiją, kariniai lėktuvai daž
nai persekioja keleivinius ir nau
doja juos taikinių pratimams. 
Bijoma, kad neseniai Japonijoje 
nukritęs keleivinis lėktuvas kaip 
tik ir susidūrė su kariniu dėl to
kių aviacijos pratimų.

LOS ANGELES. — Los An
geles ir Bostono didieji laikraš
čiai irgi paskelbė ilgus Simo 
Kudirkos teismo aprašymus su 
visais jo pareiškimais apie Lie
tuvos- padėtį Sovietų Sąjungos 
okupacijoje.

WASHINGTONAS. — Pati
kimi šaltiniai skelbia, kad Iz
raelis reikalauja iš Amerikos 
pačių naujausių raketų “Lance”, 
kurių dar neturi net ir Ameri
kos kariuomenė.

Dr. Robert Kibbte paskirtai New Yor- 
ko universiteto kancleriu, jo tėvai 
buvo žinomas filmy aktorius, kome

diantas.

Kitose šalyse tokio amžiaus berniukai tik žaidžia su Šautuvais, tačiau Kambcdijoje šis 12. metu 
vaikas yra pilnateisis kareivis savanoris. Jis tarnauja pėstininky batalione.

ASTRONAUTAI PASAKOJA ĮSPŪDŽIUS
Mokslininkai tiria mėnulio akmenis

HOUSTONAS. — šiandien Houstono erdvės tirimų centre 
prasideda trijų astronautų apklausinėjimas ir Visos kelionės bei 
ekskursijų mėnulyje detalizuotas atpasakojimas, vadinamas 
“debriefing”. Mokslininkai statys astronautams klausimus, į 
kuriuos visi atsakinės iki rugpjūčio 22 d. šiandien numatoma ir 
trumpa spaudos konferencija bei pirmųjų fotografijų iš mėnulio 
pristatymas visuomenei. Astronautai po 12 dienų kelionės erd
vėse atvyko įHoustoną, kur juos sutiko apie 3,^00 žmonių. Kartu 
su astronautais iš Havajų atskrido ir 100 svarų mėnulio akmenų. 
Kiti 75 svarai, jų tarpe 14 svarų svarbių kristalų, surinktų prie 
Apeninų kalnų, atvyko į Houstoną atskirai,-dar prieš astro
nautus. Vakar mokslininkai jau pradėjo tuos akmenis ir kristalus
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apžiūrinėti.

Pirmą kartą po kelionės į mė
nulį nebuvo karantino, astronau- 
tams buvo leista pabūti sū savo 
šeimomis. Visi astronautai ke
lionėje prarado kiek svorio, iki 
penkių svarų kiekvienas.. Dau
giausia nuvargęs atrodė astro
nautas Worden, kuris turėjo be 
jokios gimnastikos išbūti visą 
laiką erdvėlaivyje, kada du jo 
kolegos važinėjo po mėnulį, dir
bo Įvairius darbus ir galėjo dau
giau judėti.

Atvykęs Į Honolulu astronau
tas Scott pareiškė, kad gražiau
sias vaizdas grįžtant iŠ mėnu
lio buvo mėlynas vanduo ir ža
lios Havajų salos. Jis naktį pa
matęs danguje blizgantį mėnulį 
ir pajutęs šiokį tokį ilgesį jam.

Dar numatomos dvi kelionės į 
mėnulį, vietoj anksčiau numaty
tų keturių. Abi paskutinės bu
vo atšauktos dėl lėšų stokos, ir 
kitų priežasčių. Pabaigę mė
nulio tyrinėjimus Amerikos mok
slininkai imsis kitu erdvės užda
vinių. Tik tolimoje ateityje, kai 
bus galima mėnulyje pastatyti 
pastovesnę bazę ir astronautai 
galės ten išbūti ilgesnį laiką, gal, 
vėl bus pradėtas detalinis mė
nulio tyrinėjimas. šiuo metu 
amerikiečiai mokslininkai yra ir 
taip labai patenkinti atsiektais 
rezultatais, kurie sovietų pro
gramą toli pralenkė ir paliko.

.Tikrino tilta
C

Liepos mėn. pradžioje buvo 
specialiai ištirtas Vilniaus žvė
ryno tilto pajėgumas, šis til
tas, pats seniausias Vilniuje, nu
tiestas dar 1910 m. ir buvęs skir
tas tik karietoms, pasirodė esąs 
dar tvirtas.' Vokiečiams 1944 m. 
traukiantis iš Vilniaus, jie tilto 
dalį buvo sugriovę — ji vėliau 
buvo atstatyta. (E)

-

MASKVA. — Sovietai paleido 
į erdvę dar vieną Cosmos sate
litą. Spėjama, kad jie atlieka 
šnipinėjimo ir žvalgybos uždavi
nius. ,

.^ VĖLIAUSIOS ŽINIOS
^ Valstybės sekretorius Ro

gers vakar ilgai kalbėjosi su 
Jungtinių Tautų sekretorium U 
Thantu apie padėtį Rytų Pa
kistane ir reikalingą bengalams 
pabėgėliams paramą, nes jiems 
gresia epidemijos ir badas. .

♦ šiaurinėj Airijoj per dvi 
dienas žuvo 8 asmenys. Riaušės 
pastiprėjo po to, kai premjeras 
Faulkner įsakė suimti 200 airių 
sukilėlių ir laikyti kalėjime be 
teismo.

♦ Indija ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė 20 metų sutartį “tai
kai. draugiškumui ir bendradar
biavimui”- Sutartis turinti “sta
bilizuoti taiką”; Tai nepuolimo 
paktas, kuriame numatoma ne
padėti trečiai galybei, kuri pul
tų vieną iš sutartį pasirašiusių. 
Stebėtojai sako, kad? feutartis 
nukreipta prieš Pakistaną ir Ki
niją.

♦ Amerikos ambasadorius 
Pietų Vietname Bunker atvy
ko į Washington^. Jis padės pla
nuoti numatomą prezidento Ni- 
xono kelionę į Kiniją. Bunkeris 
bus Washingtone apie savaitę 
laiko.

♦ Izraelio vyriausybė pagra
sino kalėjimu daktarams, kurių 
apie 300 streikuoja. Streikas su
trukdė valstybinį sveikatos drau
dimą.

♦ Illinois sen. Charles Percy 
lankosi Indijoje, kur jis aplan
kė pakistaniečių pabėgėlių sto
vyklas.

♦ Izraelio premjerė Goldą 
Meir paskelbė, kad ji.nekandida— 
tuos 1973 metų rinkimuose, nes 
ji jaučiasi esanti sena toms pa
reigoms — 7.3 metu.

— Vilniuje liepos mėn. išleista 
Jurgio Lebedžio knyga “Mikalo
jaus Daukšos bibliografija” — 
151 psl., 2,000 egz. Suregistruo
ti M. Daukšos raštų leidimai, iš
traukų persispausdinimai, jam 
skirti straipsniai bei studijos ir 
kt. (E)

Sovietų Gromyko 
vizitas Indijoje

NEW DELHI. — Sovietų už
sienio reikalų . ministeris Gro
myko sekmadienį atvyko į In
diją. Aerodromo kalbose buvo 
pasakyta, kad šis vizitas siekia 
sustiprinti taiką Azijos konti
nente. Indijos komunistai šiltai 
Gromyką pasitiko, kartu nešio
dami plakatus, kuriuose reika- 
lauj arna nepriklausomybės Ben
gali j ai — Rytų Pakistano ben
galams. . . .

šiandien į Indiją atvyksta ir 
Amerikos, senatorius Edward 
Kennedy. J o Kalkutoj e laukia 
irgi šiltas priėmimas, nes jis-ke
lis kart yra kritikavęs preziden
to Nixono politiką, ypač jo Pa
kistanu! teikiamą-paramą.

Indija yra Pakistano priešas 
ir kartų Kinijos priešas. Ameri
kos - ginklų siuntos - Pakistanui, 
kurios -nesustojo ;ir.bengalų su
kilimui prasidėjus, -labai paken
kė Amerikos geram vardui In- 
dijoje*:. Ne’padėįo-ir? -paskelbi
mas,? Jcad 3 pnezidentas.’ Nixonas 
rengiasi važiuoti į ?Pėkiną. Indi
jai nemalonu, kad Amerika drau
gauja. su jos priešas. Neliko ne
pastebėtas ir faktas, kad prezi
dento-patarėjas į-Kiniją buvo 
nuvykęs iš Pakistano. Nors 
Amerika duoda Indijai dideles 
sumas, daugelis indų bando šį 
faktą pamiršti. Sovietų užsienio 
reikalų ministeris bandys indų 
nusivylimą Amerikos politika iš
naudoti sovietų naudai.

LIMA. — Peru vyriausybė nu- ■ 
tarė pripažinti komunistinę Ki
niją. Tai, po Kubos ir Čilės, jau 
trečia Pietų Amerikos valstybė, 
užmezganti ryšius su Kinija.

PiskuHnėmls dienomis darbo sekre
torius James Hodgson turėjo daug 
rūpesčiy su darbininkę streikais. Jam 
dideles pareigos teks ir reformavus 
talpos įstatymus, nes toks parūpinti 

darbu ^kstan^iamj ^elpiamęję.

BUVĘS LENKIJOS AMBASADORIUS 
ATKERTA I FULBRIGHTO ŽODŽIUS

NEW YORKAS. <— Kaip pranešta, Amerikos vyriausybė 
pasiūlė kongresui suteikti dviem radijo stotim: Radio Free Europe 
ir Radio Liberty viešų korporacijų statusą, panašiai, kaip yra 
Britanijoje su BBC. Tokioje sistemoje stotys išlaiko jom rei
kalingą nepriklausomumą ir kartu gauna iš valdžias kongreso pa
tvirtintas lėšas, šitą pasiūlymą sustabdė kongrese senato už
sienio reikalų komitetas, vadovaujamas sen. Fulbrighto, kuris 
tų stočių veikimą laiko “atgyvena”, nebetinkančia šiems laikams 
ir geresnių santykių siekimui su komunistinėmis šalimis.

Sunki Argentinos 
valdžios padėtis

BUENOS AIRES. — Argen
tinos komunistų partizanų vei
kla gali pakenkti dabartinės vy
riausybės planams sugrįžti prie 
demokratinės sistemos. Aktyvių 
partizanų organizacijos narių, 
pasivadinusių “Revoliucinės Gin
kluotos Jėgos”, skaitoma apie 
6,000. Beveik kasdien tos jėgos 
padaro miestuose ar miesteliuo
se užpuolimų, plėšimų. Komunis
tų veikla ypač stipri Rosario ir 
Cordobos miestuose.

Problema pasidarė tokia di
delė, kad valdžia perdavė kovą 
prieš teroristus tiesiog kariuo
menei, o ne policijai. Neseniai 
revoliucinės jėgos užpuolė ka
riuomenės sunkvežimių konvo
jų netoli Pilar. Keli kareiviai 
buvo sužeisti, jų vadas nušau
tas, o sunkvežimiuose buvę gin
klai ir amunicija pateko komu- 
nistams../ ,

Daug ginklų ir uniformų re
voliucionieriai atima iš nedidelių 
provincijos policijos nuovadų ir 
kariuomenės įstaigų. Applėšia- 
mi bankai, pašto įstaigos ar pra
monės Įmonės.

Revoliucinės ginkluotos jėgos 
buvo pradėtos organizuoti 1966 
m. Kubos kadrų. Visam organi
zaciniam darbui iš Bolivijos va
dovavo argeritinietis Ernest She 
Guevera, vėliau žuvęs kovose su 
Bolivijos kariuomene. Stebėto
jai sako, kad revoliucinės jėgos 
būtų dar didesnės, jei visi, ku
rie nori įstoti, būtų primami. 
Komunistai labai atsargiai įsilei
džia naujus narius, kad jų tar
pe nebūtų valdžios agentų, po
licijos šnipų.

Didesnio dėmesio 
pavergtoms tautoms

Pavergtųjų Tautų Savaitę 
minėjus JAV-se, Kongreso At
stovų Rūmuose liepos 21 d. kal
bėjo Illinois atstovas Ed ward J. 
Derwinski. Jis pažymėjo: lais
vasis pasaulis turėtų kreipti di
desnį dėmesį į komunizmo pa
vergtas tautas. Derwinskio nuo
mone, Pavergtųjų Tautu Savai
tės reikšmė šiais metais dides
nė, kaip bet kuriuo metu per 
dvylika metų, buv. prezidentui 
Eisenhoweriui pasirašius tos Sa
vaitės minėjimo įstatymą.

Derwinski pabrėžė: “Totalita
rinė santvarka, atremta į ateis
tinę Dievo sampratą bei nesi
skaitymą žmogumi, jau pati sa
vy turi žlugimo pradus. Niekas 
negali pasakyti, kada sulauksi
me to žlugimo, tačiau istorija 
mus moko turėti viltį, bet ne 
pulti į nusiminimą”. •

Atstovas dar priminė Brežne
vo sampratą — ji išryškinanti 
diktatorių pasiryžimą išlaikyti 
savo tironiškąją galią be jokios 
išimties nekomunistinių rytų

New York Times sekmadie
nio numeryje įsidėjo ?Edward 
Raczynski, buvusio Lenkijos am
basadoriaus Londone, straipsnį, 
kuriame labai taikliai atsakoma 
į Fulbrighto mintis senate. Ra
czynski, kuris lenkų ambasado
riumi buvo nuo 1934 m. iki 1945 
m. sako, jog buvo galima lauk
ti, kad debatus dėl radijo sto
čių finansavimo išnaudos Rytų 
Europos komunistiniai režimai. 
Jie spaudžia, kad Amerika užda
rytų tas dvi stotis, kurios siun
čia necenzūruotas žinias ir Įvai
rias pažiūras trims šimtams mi
lijonų sovietų bloko gyventojų. 
Varšuvos vyriausybė vienoje 
notoje net skundėsi, kad tokios 
radijo programos yra neleisti
nas kišimasis į kitų valstybių 
naminius reikalus.

Nieko naujo, kad totalitari
niai režimai trokšta įsigyti infor
macijos ir indoktrinacijos mo
nopolį, sako savo laiške Raczyns
ki. Tačiau labai nuostabu, kad 
jų ^bandymai -uždaryti Vakarų 
burnas gali rasti paramą iš se
natoriaus4Fulbrighto JAV sena
te. Senatorius norėtų nutildyti 
abi radijo stotis tam, kad 'tas 
nutildymas padėtų sukurti ge
resnius tarp Vakarų- ir Sovietų 
Sąjungos ir jos satelitų.

Jis, atrodo, pamiršta faktą, 
kad sovietų blokas ne, tik kas
dien varo radijo propagandą 78 
kalbomis ir kasdien turi 900 va
landų programas visuose pen
kiuose kontinentuose, tačiau ban
do ir savo masę gyventojų in- 
do?ktrinuoti neapykantos dvasio
je prieš Laisvąjį Pasaulį ir 
ypač prieš Ameriką, jos žmones 
ir jos institucijas. Nejaugi sena
torius rimta galvoja, kad jis pri
sidės prie santykių pagerinimo 
padėdamas komunistų valdžioms 
visai uždaryti savo žmones, ir 
i uos izoliuoti nuo laisvai plau
kiančios informacijos ir laisvų 
idėjų? Argi Amerika turėtų 
ieškoti su tais režimais susigeri- 
nimo pavergtų žmonių sąskai- 
ton, atimdama iš jų paskutinį 
žinių ir idėjų šaltinį, kitokių, ži
nių, negu leidžiamos jų vyriau
sybių?

Laisvoje šalyje kiekvienam in
dividui paliekama teisė spręsti, 
ko jis klauso, ko neklauso, jam 
belieka užsukti radijo priimtu
vą. Tik autoritariniai režimai 
sau pasiskiria teisę nuspręsti, 
ką jų piliečiai gali klausyti-. Ta
čiau politiniai demokratinių ša
lių vadai neturėtų taikyti dvie
jų standartų: vieno savo žmo
nėms ir kito ne taip laimingiems 
kaimynams, baigia laišką buvęs 
ambasadorius Raczynski.

Europos tautų atžvilgiu. Der
winski pasisakė ir prieš dabar
tinį Giereko režimą Lenkijoje 
— palyginus su Gomulkos val
džia, dabartinis esąs labiau tarp
tautinis bei linkęs, tarptautinio 
komunizmo požiūriu, bendradar
biauti su komunistų partija ir 
su Maskva. (E)



-KūnOf protc ir įausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAIČIUS, M. D. 

SENATVĖJE GERA SVEIKATA
Ir senesnis žmogus gali būti geros sveikatos — 

tik tokiam stoviui dabar visi ruoškimės.
^Gyvenimiškas reikalavimas

"Senesniųjų sveikata besirūpi
nančios valdiškos įstaigos tar-, 
nautojas (Assistant to the Com
missioner on Aging in the De
partment of Health, Education, 
and Welfare) Herman B. Brot- 
man išstudijavo virš 65 metų 
sulaukusiu amerikiečiu sveika
tingumo statistinius duomenis 
ir savo pranešime, pavadintame 
“Every Tenth American” sumi
ni sekančius dalykus, šiandien 
šiame krašte yra 20 milijonų se
nesnio amžiaus žmonių. Tai su
daro 10% visų gyventojų. Vi
daus ligų gydytojų kabinetuose 
tokių -žmonių skaičius vis gau
sėja. Apie 81% tokių yra ben
drai geros sveikatos ir jie pajė
gia savo reikalus tvarkytis pa
kenčiamai. Tik 14% senesniųjų 
turi chroniškas negales bei vi
sokių rūšių invalidumą. Ir iš 
pastarųjų didesnė dauguma sa
vo negalę tvarkosi patys. Ne
žiūrint tokio, palyginti, neblo
go senesniųjų stovio šiame kraš
te, pagyvenusiais žmonėmis rei
kia visiems susirūpinti dėl se
kančių trijų dalykų; 1. Senes
nis žmogus yra linkęs dažniau 
sirgti; 2. Jis lanko dažniau gy
dytoją ir 3. Dažniau prisieina 
jam gultis ligoninėn ir ilgiau' 
joje pasilikti, palyginus su ki
tais (kito amžiaus) žmonėmis..-

Saugokime savo sveikatą
1969 metais senesnieji šio 

krašto gyventojai savo sveika
tos reikalams išleido nuo gai-, 
vos To 3692. Iš tos sumos ^pasi- 
ėmė ligoninė 8355, gydytojai 
8107, kiti profesionalai $28, vai
stinės $80, senelių namar’(nurs
ing homes) $111 ir įvairūs ki
ti patarnautojai; mišrioms .iš: 
laidoms išleista iš minėtos su
mos $31. Iš minėtos nuo gal
vos per metus išleistos $692 su
mos valdžios įstaigos sumokė
jo $490, pats senelis turėjo mo-- 
keti iš savos kišenes $193..

Taip buvo 1969 -nū Panašūs, 
štovis yra ir dabar, gal dar dau
giau seneliams iš savo kišenės 
tenka mokėti. -Dabar visi supra- 
■sime, kaip būtinai reikia mums 
šiame krašte visuotinio draudi
mo, tada nereikės nė vienam 
■nervus pamesti, pinigų ieškant 
didžion nelaimėn patekus, Spau- 
skime savo valdžion -išrinktus

žmones, kad jie, kily s kilį va- 
, rydami, kuo greičiau priimtų vi

suotinį sveikatos draudimą, įs
kaitant vaistus, fizinę terapiją 
ir senelių namuose buvimą.
Pajamos mažėja, išlaidos didėja

Visi pasiekusieji 65 metų am
žių vyrai gali šiame krašte gy
vendami tikėtis dar pagyventi 
apie 13 metų. Moteriškės gali 
tikėtis gyventi apie 16 metų. Nuo 
pat gimimo skaitant, šio kraš
to gyventojų dabartinis amžiaus 
vidurkis yra 70 metų 
rams 
žiaus 
negu 
metų
sulaukę 65 metų, gali tikėtis 
daug ilgiau negu 70 metų gy
venti.
' šiame krašte yra virš 11 mili
jonų moteriškių virš 65 metų 
amžiaus. Tokių vyrų čia yra 8 
milijonai. Imant bendrai visus 
virš 65 metų amžiaus gyvento
jus, čia vienam šimtui tokių vy
rų yra vienas šimtas ir 35 mo
terys. Toliau gyvenant, moterų 
skaičius gausėja; 85 metų ir se
nesnių žmonių šimtui vyrų ten
ka 165 moterys. Tokio amžiaus 
amerikiečių yra 1.3 milijonai. 
Dar 73 metų amžiaus nesulauku- 

■sių senesniųjų čia yra 50%. Treč
dalis senelių yra dar 70 metų 
nesulaukusių. Dauguma senes-

vy- 
67, moteriškėms 74. Am- 
vidurkis esti dar ilgesnis 
70 metų, skaitant nuo 65 
amžiaus. Tie, kurie yra

tu amžiaus.
Senesniųjų metinės pajamos 

'čia yra daugiau negu per pusę 
mažesnės, palyginus su jaunes-, 
niųjų pajamomis. 1969 metais 
dar senesniųjų tvarkomos šei
mos metinės pajamos buvo 
$4,803. Vidutinės vieno senes
nio -asmens, vienišo ar be gimi
nių.gyvenančio metinės pajamos 
1969 m. buvo $1,855.
Netrūksta vargo ir Amerikoje

šiame krašte 1969 metais bu-_ 
vo 5 milijonai vargšų — turė
jo mažiau negu oficialiai nusta
tyta neturto riba pajamų. Jų 
tarpe ketvirtadalis (25%) bu
vo senelių. Kas penktas šiame 
krašte vargšas yra 65 ar daugiau 
metų sulaukęs žmogus. Daugu
mas nesenų vargšų darosi varg
šais sendami.

Tirščiausiai, senesnieji šio

Inžinierius Jurgis Bobelis, Pascagoula, Miss., Litton Industries, Ingalls Nuclear laivų sta
tybos operacijy skyriaus viceprezidentas, rodo JAV laivyno vadui admirolui E. Zumwalt 
ir jo palydai moderniu laivy statybos eigą. Inž. Jurgis Bobelis yra Alto pirmininko Dr. 

Kazio Bobelio brolis ir Lietuvos kariuomenės pulkininko Jurgio Bobelio sūnus.

nurengęs rūbų, tik paviršutiniš
kai apžiūrėjęs, įtarė ją grybų 
persivalgius. 0 ji turėjo apen
dicitą. Negerėjant, nuvyko į 
Raseinius pas ligoninės vedėją 
Aleknavičių. Stovis buvo sun
kus, akloji žarna buvo trūkus. 
Nuvežta buvo ji į Kauną ir ten 
pasimirė.

Dėl nepilno apžiūrėjimo mirš
ta be reikalo daug žmonių. Sa
kysime, toks neištyrimas išei
namosios žarnos dėl galimo po-' 
lypo kiekvienam po 40 metų am
žiaus padarant proctoscopiją (su 
tam tikru vamzdeliu ištiriant 
storosios žarnos tolimiausią da
lį). Tokius polypus toje vietoje 
turi kas dešimtas 40 metų su
laukęs žmogus. Nesitikrinant, 
tų polypų 30% virsta vėžiu, čia 
irgi reikia nusirengti. Vien lie
žuvio apžiūrėjimas nuo minė
to vėžio neapsaugos. Meskime 
•mediciniškus prietarus, kad ga
lima ligonį tirtą apsivilkusį. 
Džiaukimės, kad dar turime to-

Sveikatos, švietimo ir šalpos sekreto
rius Elliot Richardson ragina kongre
są priimti šalpos įstatymu reformos 
pasiūlymus, nes šalpa Amerikoje išei

na iš visų logikos ribų.

kių gydytojų, kurie savo pareit 
gas mėgina sąžiningai atlikti. 
Tiesa, ..pasitaiko gydytojų nar
komanų, lytiniai iškrypusių, bet 
tokių šiame krašte, AMA duo- 

■menimis, tėra tik 4%.

krašto gyventojai esti apsigyve
nę keturiolikoje žemės ūkiu be
siverčiančių valstybių Vidurva- 
karuose (Midwest), Naujojoj 
Anglijoj, Floridoj, Kalifornijoj, 
New7 Yorke, Pennsylvanijoj ir 
Illinojuj. šios valstybės varg
šų turi kiekviena daugiau negu 
milijoną asmenų. Visi jie yra 
seneliai.

Toliau bus dar gražiau

Po kokio tuzino metų (apie 
1985 metus) senelių skaičius šia
me krašte prašoks 25 milijonus. 
Tada Kalifornija su New Yorku 
turės kiekviena po du milijonus 
virš 65 metų asmenų. Tada Flo
ridoje, Dlijojuje, Ohio ir Penn- 
sylvanijos valstybėse j ų bus po* 
virš milijono. . . J?- .' 'j

Per vienus kovo mėn. 1070 
besibaigiančius metus apie 8.6% 
(1.7 milijonai) senesniųjų žmo
nių keitė butus, iš namo kėlėsi 
į kitus namus. Apie 6% tokių 
taip kilnojosi toje pačioje ap
skrityje '(county). 1.6% sene
lių, keitė butus, -persikeldami Į 
■kitą apskritį toje pačioje vals
tybėje.

Septyni iš dešimties senelių 
gyvena su savomis šeimomis. Jų 
25% gyvena vienišais ar be gi
minių. Tik vienas iš dvidešim
ties senelių gyvena prieglaudo
se, bei kitokiose institucijose, 
apie 67% senelių gyvena šei
mose, įskaitant ir žmoną. Tik 
33% pagyvenusių moteriškių gy
vena šeimose, įskaitant ir vyrą. 
Triskart daugiau moteriškių gy
vena vienišai ar be giminių, pa
lyginus su senesniais vyrais.

Keturis kartus daugiau šia-

me krašte yra našlių moteriš
kių negu našlių vyriškių. Senes
nieji vedusieji — jų 40% turi 
žmonas senesnes negu 65 me
tų. Apskaičiuojania, kad per 
metus vidutiniškai išteka 16,000 
senesnių moteriškių, ir apsiveda 
35,000 senesnių vyrų. Vedybų, 
kada jaunavedžiai esti vyresni 
negu 65 metų, yra 14,000 per 
metus. Likusių 2,000 pagyvenu
sių moteriškių ir 22,000 senes
nių vyrų ima sau • antrą pusę 
jaunesnę "negu '65 metų. ’ ■

Išvada. Eenatvė. ne raška- 
žis. Visi senstam. Todėl pradė
kime jai ruoštis kuątinkamiau
siai. Visų pirma tvarkykimės su 
savo kūno, .proto ir jausmų svei
kata. MaįtHikiffiės sveiku mais
tu. Gerkime- tik sveikus, lietu
viams įpratus’gėrimus, apsiei
dami be svaigalų." Tada mums 
nereikės nervams raminti piliu
lių, nei tabako, nei kortų bei ap
kalbų. Kaip. šiandien jaunuo
menė neturi -kur dėti energijos- 
gerus darbus nedirbdama, taip- 

1 senesnieji neturi,,. kur~ išleisti- 
energijos gerus garbus sau ir ar
timui dirbant. ■ ........ ; ;-

i » . • ■ G > ‘.

Pasiskaityti. > Internal ’ ■ Medi
cine News, Vol) 4, No. 14. July 
15,1971. 5-;® ' '•’■

> daktarai liepia vyrams riusifeng- 
ti savo kabinetuose? Gana juk, 
kaip dauguma gydytojų daro, be 
jokio nusirengimo ligonį apžiū
rėti, pulsą' ir spaudimą pama
tuoti.

Atsakymas. Pilnas ligonio ap
žiūrėjimas yra galimas tik ligo
niui nusirėdžius. Taip norma
lus pacientas ir tikras gydy
tojas elgiasi. Kitaip nusiteikęs 
pacientas,-turi kreiptis pas spe
cialistą sutvarkymui savo nuo
taikų. Jau praėjo tie laikai, kada 
žmonės gydydavosi vien tik' žo
lelėmis.’Tada'ir nusirengti ne- 
'reikėjo ligoniui atėjus pas gy
dytoją. Bet ūžtai ir tokie rezul
tatai- buvo? štai. vienas. tokios 
tragedijos pavyzdys. Žemaiti
joje. susirgo;. grafienė. Vietos 
gydytojas negi žiūrės kaip Tei
giant tokią moteriškę. Jis ne-

stenkime! teisingu
ATSAKYMU-PASINAUDOTI

Koks, geriausias maistas - 
širdininkams

Klausimas. Prašau gerb. dak
tarą paaiškinti, koks maistas ge
riausias yra d eitsustiprinimo šir
dies. ' '

-Gi*

Nuo
1914 metų

i MIDLAND
I SAVINGS
| AND LOAN ASSOCIATION
I 4040 ARCHER AVENUE

Frank Zogas, President

CHICAGO, ILLINOIS 5G632.
PHONE: 254-4478

'Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 

■paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
Ipasitikėjimą.. TUes norė
tume būti Jums naudingi 

. tr 'ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

; $20.000

°/iJ /O
Passbook Savings 
A JI accounts Com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000) .

SeK
rug'piūčio 15 dieną,

BUČO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

PER ANNUM

rON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

UR TO

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

-2 Y-EAR MATURITY

^SAFETY 0FX 
TOUR SAYINGS

DIVIDENDS 'COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

fo PER ANNUM PER ANNUM PER -ANNUM

ON *90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

S100:00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

'ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

Chicago Savings and Loan* Assn.
-K)HN PAK€L, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

'6245 Ko. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS, M.o U P. M. U S P. M_ Tua. » to 4, Thurs. t Prt. » to 8. Sat. 0 to 12:30

INSURED

Chicago Savings 
_ ind Lota AsiociitUi

Atsakymas. Paskutiniais -Bir- 
mingham,Alabamoje,- gyd. E. 
Sheraskin atliktais tyrimų duo
menimis, geriausias Širdžiai 
maistas yra sekantis.. 1. Daug 
baltymų (mėsos, varškės, sūrio, 
pupelių, žirnių, žuvies, baltymo 
kiaušinių, rūgusio, saldaus, ar 
kitokio pieno bei jo gaminių —• 
tik be riebalų. 2. Mažai miltinių, 
krakmolinių maisto gaminių. 3. 
daug vitaminų .pavidale citrini
nių vaisių-. Taip,pat daug ir mi
neralų iš gausaus vaisių bei dar
žovių valgymo, čia tinka pie
niškos, daržovių, vaisių sriubos 
ir paukštienos sriuba. Taip mai
tinant senelius,. Jabai pagerėja 
jų širdies darbas. .

Norėjo daktarą išmesti 
pro -langą PIKHI

Klausimas. Kas darytina su 
tokiais daktarais,^ kurie liepia 

mgtLpas juc>s nuėjus svei-’ 
patikrinti. Man. atsitiko 

kartą toks dalykas. Nuvykau aš 
vyras būdam as pas vyrą gydy
toją. Tas po trumpos kalbos 
apie mano sveikatą,, liepė nusi- 
rėdyti. Aš tai dariau labai neno
romis, nes įtariau gydytoją tu
rint blogų intencijų mano kūno 
atžvilgiu. Aš nutariau daktarą 
mesti lauk pro langą, bet laimei 
daktaras po mąūęs apžiūrėjimo, 
liepė vėl apsirengti. Taip ir at
sileido mano nervai — neišme- 
čiau jo pro langą. Kodėl vyrai

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS,:

VISĄ LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS ' 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIS- ’ 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. ' 
RUGPIŪCIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ

— ------
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BALTIJOS ŽVEJYS
Iš šito sūkurio jo mintys grei

tai pabėga. Vietoje sunkaus 
vaizdo, dabar jis mato giedrią 
vasaros dieną, lygią žydrią jūrą 
ir sidabru saulėje žvilgančias 
praskrendančias žuvėdras. Jis 
stovi atsirėmęs j laivo stiebą ir 
šaltai, abejingai seka aplink zu
jančius muitininkus, kurie kaip 
kokios žiurkės landžioja po jo 
laivą. Visur jie kiša nosis, kaju
tėje apverčia viską aukštyn ko
jom, išbado bilžę, ragą ir durkį.

Nei piršto nepajudindamas, 
jis stebi juos, pasiunčia kokią 
kandžią pastabą, patardamas ieš
koti gerai įtaisytos kontraban
dai slėptuvės, dar jiems nežino
mos. Jam iš lėto papsint pyp
kę, muitininkai, vienas po antro 
iššliaužia iš laivo, lyg kas juos 
būtų perpylęs šalto vandens ki
biru. Su muitininkų vyresniuoju 
jis mandagiai atsisveikina, pa
siūlo išgerti ir pasiūlo nepamirš
ti jo sekantį kartą. Kai tik mui
tinės laivas atsiremia į kranto 
smėlį, jis pagriebia ritinį virvės, 
ant kurios vienas tarnautojas 
buvo atsisėdęs, pasukalioja vir
vės galą tarp delnų, kol atsivy- 
nioja rudi lapai, kurie kvepia 
tabaku. Tai buvo iš tabako lapų 
susukta virvė, tabako kurio taip 
ieškojo muitininkai.

Vėl pažvelgė pro langą. Bu
vo kaip tik rugpiūčio vidurys, 
kada giedros dangus naktį žiba 
tūkstančiais žvaigždžių, kurios1

jūrininkui atstoja kompasą.
Jis mėgdavo buriuoti į Klaipė

dą, ar Švedijos pakraščius vi
sai be kompaso, vadovaujama
sis tik tais mirguliuojančiais 
dangaus žiburėliais, kurie nak
ties metu pasirodo, išnyksta ir 
keliauja kartu su laivu.

— Katras pasakėte, kad Čia 
yra naujas teisėjas? — staiga 
jis paklausė pasisukęs į jaunuo-' 
liūs.

— Tai aš, — atsiliepė, paten
kintas savo žinojimu, berniokas.

Paarbu Jaan šypsodamasis 
glostė barzdą. Savo vaizduotėje 
jis jau girdėjo tariamų žodžių 
garsus, kurie buvo tariami su 
pasitikėjimu ir skambėjo gar
siai ir įtikinamai; kažkas net 
nusikvatojo... Jo rankos buvo 
tvirtai sugniaužtos... Tik taip...

Tačiau jis dar ne visai tikras 
pasisekimu, — perdaug jau gud
rus jo sumanymas, bet šį kartą 
prieš pavojų reikia užmerkti 
akis. Jis dabar jaučiasi, kaip 
tas naras giliame vandenyje; 
gali nuskęsti, bet didesnė yra 
galimybė vėl iškilti į paviršių. 
Jis vogčiomis pažvelgė į bernio
kus ir pradėjo savo sugalvotą 
vaidinimą.

' Jo žvalios akys kažko ieško
damos aplink ėmė klaidžioti ir 
atrodė lyg pamišėlio. Jo pečiai 
apsmuko, plaukai nuslinko ant 
kaktos, dengdami jo puikius 
bruožus sučiaupta -kadaise burna

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 

. į- jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. 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 gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoj i- 

. mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

, Antanas Rūkas. VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
i Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame-

• rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, 
kaina 2 doL f
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f KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus Taikūs, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau, kaip žaidimai ar 

Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
: jaunimui:

1. K Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl„ telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius-
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL
< 2. Vanda Frankienė.Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
fus leidinys. $1,30.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaiti - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL, $1,00.
g. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 doL

J ' 7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vintams iž jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
FflinnH padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Valkai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
S patinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- 

vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

išsižiojo, lūpos apsiseilėjo. Nu
smaukęs ant pakaušio kepurę, 
pasisuko į jaunuolius ir paklau-

— I ką aš dabar panašus?
Tie nustebę išsižiojo ir žvilg

čiojo vienas į antrą, kažkas ja
me buvo laukinio, bauginančio.

— Kaip pamišėlis, — sušnibž
dėjo vienas antram.

— Visiškai teisingai, bernio
kai. Atminkite, kad dabar man 
galvoje ne viskas tvarkoje. Vi
są naktį aš kalbėjau nesąmones, 
negaliu atskirti saulės nuo mė
nulio. Jeigu kas jūsų klaustų, 
taip ir pasakykite.

Vyresniojo jaunuolio akys su
žibėjo iš nuostabos.

— Ką tu mums už tai duosi ?
Paarbu Jaan ilgai į jį žiūrėjo 

ir praplipo juoktis. Jis net di
džiavosi tais berniokais, tartum 
savo mokiniais. Jie matyti jau 
turėjo vertelgos gyslelę.

— Geriausios rūšies parako,
— metė jis atsakymą, kaip tik 
tuo metu, kai koridoriuje pasi
girdo kalinių prižiūrėtojo žings
niai.

Berniokas metėsi prie durų ir 
pradėjo jas iš visų jėgų daužyti 
kumštimis.

Duryse esančioje skylėje pa
sirodė sargybinio akys ir sekė 
klausimas:

-— Kas čia atsitiko?
Paarbu Jaan stovėjo kampe 

ir kažką sau murmėjo, gi jau
nuoliai stengėsi nuo jo atokiau 
laikytis.

— Iškelkite mus į kitą vie
nutę, — sušuko vyresnysis, — 
mes nebegalime jo pernešti. Vi
są naktį kalba, plepa, kiek tik 
jo liežuvis išgali. Sargybinis 
įtartinai pažvelgė į Paarbu Jaan.

— Kas jam atsitiko?
Pats jis visus paleistų, kal

tus ir nekaltus, bet nieko nega
lėjo padaryti, nes buvo pasam
dytas kaliniams saugoti.

— Einam pas teisėją, — jis 
ramiai pasakė ir švelniai uždė
jęs ant pečių ranką, kaip pady-' 
kušiam vaikui, išvedė Paarbu 
Jaan iš vienutės.

Paarbu Jaan ėjo nesipriešin
damas, nors savo vaidmens ne
pamiršo. Įvairiai kraipė lūpas 
ir bambėjo beprasmius žodžius.

Teismo salėję, sėdėjo teisėjas, 
vienas* akiniuotas vyras ir jo 
raštininkas.

—- šis vyras atrodo per nak
tį pamišo, — paaiškino teisėjui 
sargybinis.-

Teisėjas permetė Paarbu Jaan 
lediniu žvilgsniu, kad net tas su
šilo.

— Tai dar pamatysime, — 
pasakė sausai teisėjas.

Aiškiai ir garbiai buvo per
skaitytas kaltinimas, kurio Paar
bu Jaan, atrodė, nesiklausė ir 
tik dairėsi po salę.

— Du tušti kavos maišai su 
Klaipėdos antspaudu buvo rasti 
Paarbu namų priebutyje, baigė 
kaltinimą teisėjas.

— Gerai, bet žiūrėk malonin
gas teisėjau, nesileisk Į nepa
grįstus melus, — pasakė Paar
bu Jaan, — Maišai! Argi kas 
nors kavą maišuose nešioja — 
juk nesilaikys ir išvarvės.

— Kokius niekus čia tauški,
— tarė teisėjas.

— Niekas į nenešioja kavoe 
maišuose — kava juk gėrimas!

— Ar tu nesi matęs kavos, 
žmogau?

— Iš kur aš galiu žinoti kil
mingųjų skanumynus.

Teisėjas kurį laiką jį stebėjo, 
o paskui tarė:

E. KARDELIENE

Prano Baltuonio skulptūrų paroda 
Reportažas iš Kennebunkporto, Maine

KIŠKELIS

Prano Baltuonio iš Montrea- 
lio šaknų skulptūros paroda Ken- 
nebunkporte, Pranciškonų sody
boje, didžioje sporto salėje, ku
ri tęsėsi nuo 1 iki 10 rugpiūčio, 
susilaukė didelio pasisekimo ne 
tik tarp vasarojančių, bei suva
žiavusių iškilmingon jubielieji- 
nėn Tėvų Pranciškonų šventėn 
lietuvių, bet ir viso pajūrio čia 
atostogaujančių amerikonų ir 
turistų.

Didelį dėmes, parodė ir vieti
nė spauda. “Biddeford Saco 
Journal” pirmame puslapyje įdė- 
po p. Pr. ir Jadvygos Baltuo- 
nių ir skulptūros nuotrauką ir 
straipsnį, užvardytą “Tree Roots 
Jiekl Beauty To Him”, kuriame 
įvertina Pr. Baltuonį, kaipo la
bai originalų, labai savitą, di
delės vaizduotėj didelės ištver
mės vienintelį tokį menininką.

Dienraščiai “York Country 
Coast Star” in “Portland, Me. 
Press Herald “irgi aukštai įver
tina lietuvį menininką, pavaiz
davę savo straipsnius jo skulp
tūros nuotraukomis. Visuose 
laikraščiuose pažymėta, kad Pr. 
Baltuonis lietuvis ir dabar gy
vena Montrealyje.

Atsilankę į parodą amerikonai 
menininkai ir meno žinovai, ste
bisi Pr. Baltuonio lakia vaiz-

ir įvairių nuotaikų, didele eks
presija, pavaizduota kiekvieno
je skulptūroje.

Reiškiama ir nuostaba meni
ninko didele kantrybe, kuriant 
skulptūras iš tokios nepapras
tos medžiagos kaip iš vandenų 
išplautų (medžio šaknų. Mūsų 
menininkas čia gauna daug 
pakvietimų suruošti parodas 
Worth, Texas, Floridoje, New 
Yorke ir kitur. Baltuoniui ir 
vėl teks daug ir kantriai padir
bėti, kad sukurtų naujų ekspo
natų sekančioms parodoms, nes 
iš šios parodos atrodo, mažai 
beliks iš to pasakiško pasaulio, 
kuris 2 savaites žavėjo parodos 
lankytojus.

Sekmadienį 1 rugpiūčio Įvyko 
Tėvų Pranciškonų iškilminga ju
biliejinė šventė. Tėvai Pranciš
konai: Jonas Dybųrys, Kęstutis 
Juozas Butkus ir Steponas Ra
polas šventė savo sidabrinį ku
nigystės jubiliejų.

Iškilmingas šv. mišias konce- 
lebravo visi trys jubiliatai atvi
rame ore Lurdo grotoje.

Labai turiningą, klasišką pa
mokslą pasakė provincijolas 
Jurgis Gailusis, OFM, sveikin-

damas ir aukštai įvertindamas i vių, prancūzų ir škotų. Diriguo-
jubiliatus kaipo pavyzdingus ku
nigus, kurie per 25 metus ne
susvyravo ir buvo aukštos do
ros kunigais Dievo ir žmonių 
tarnyboje.

Iš pamokslo paaiškėjo, kad 
šiandien švenčiamas ir antras 
25 metų jubiliejus, kaip Tėvai 
Pranciškonai įsikūrė Ameriko
je. Vaizdžiai ir įdomiai buvo pa
pasakota, kokius kryžiaus kelius 
Pranciškonams teko nugalėti, kol 
jie .atsistojo tvirtai šioje Maine 
žemėje ir savo veiklą išplėtė to
li už jos ribų.

Pamaldų metu giedojo šv. Ka
zimiero parapijos Brocktono, 
Mass., choras, kurį su dideliu 
mokėjimu ir ekspresija diriga
vo kompozitorius J. Gaidelis.

Po bažnytinių iškilmių buvo 
ir meninė programa. Vadovau
jant O. Ivaškienei, pašokta įvai
rių tautų šokiai: lietuvių, lat-

jant komp. J. Gaideliui choras 
puikiai padainavo keletą dainų.

Žmonių iš visų Amerikos kra
štų privažiavo labai daug. Die
na pasitaikė labai saulėta ir at
važiavę svečiai bei čia jau vasa
roj antiej i džiaugėsi susitikę sa
vo senus pažįstamus, vaikščio
dami po didžiulį parką. Svečiai 
pailsėję ir atsigavę grynu pušų 
oru vėlai vakare išvažinėjo po 
namus.

Atrodo, kad tik jubiliejinei 
iškilmei saulutė švietė skaisčiai, 
o tolimesnės dienos, kurias da
bar čia gyvename, yra debesuo
tos ir šaltos. Jūra neramiai ban
guoja ir nesinori joje maudytis.

Kažin, ar sulauksime Saulytės 
Motinutės, kuri mus vasaroto
jus pagaliau sušildys?

ŠVENTOJI UGNIS

AUTOMATIŠKAS 
AUTOMOBILIS

Vienas krautuvininkas stovė
damas savo krautuvės tarpdu
ryje pamatė gatve ramiai lėtai 
bevažiuojantį automobilį bei vai
ruotojo. Krautuvininkas nubė
gęs įšoko į automobilį ir stvė
ręs vairą automobilį staiga su
stabdė. Kur buvęs kur nebuvęs 
beprieinąs automobilio savinin
kas.

“Kaip matai, aš jį sustab
džiau”, pasididžiavo krautuvi
ninkas.

“Taip, žinau; aš pats jį stū
miau”, paaiškino savininkas.

t Kas gavo pirmąją premiją 
už fotografijos nuotrauką?

Pakraščio (Gdynės-Gdansko- 
Stetino) darbininkai :— jie nu
traukė Gomulką.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 

rugpiūčio 15 dieną 

BUČO SODE

Willow Springs, III.

i............ m i i n

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 

» — !l! UI —

duote, unikaliniu originalumu, 
skulptūrų elegancija, mintimis

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

r

į|u

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 52.00.
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 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

— Eikš čia — žiūrėk, ar tai 
ne tavo kompasas?

Paarbu Jaan tyčia vilkdamas 
koją prislinko prie stalo. Pakrei
pęs galvą į vieną šoną, jis pra
dėjo apžiūrinėti kompasą.

— Taigi dabar, ar ne keista? 
Juda! Juda! Aja-jai, net šoki
nėja kaip kažkas: kas per daik
tas čia?

— žmogau, nepamiršk su kuo 
tu kalbi! Kas aš esu?

— Tu esi Dievo pasiuntinys. 
Kai Dievas surašė savo įsaky
mus ant akmeninių lentelių, tai 
tu atnešei tas lenteles mums.

— žmogau, kur tu buvai pra
ėjusią savaitę?

— Aš sėdėjau klojime taip, 
kaip mane Dievas sutvėrė, o 
žmona skalbė mano vienintelius 
marškinius.

— Prisipažįsti kaltu, ar ne, 
ne?!

— žinoma, prisipažįstu, jei 
maloningas teisėjau to norite. 
Viskam aš sakau tik taip ir 
amen.

— Ar tu buvai Klaipėdoje?
— žinoma.
— Kada tas buvo?
— Maždaug prieš dvidešimt 

metų.
— žiūrėk, ką sakai, žmogau!
— Taigi, aš taip ir darau ir 

rūpinuosi savo sėdyne. Nesu 
koks pasiutęs, nors ir ne toks 
gudrus kaip jūsų malonybė.

— A, neturiu laiko užsiimti 
su lunatikais, — pyktelėjęs tarė 
teisėjas.

Pagal Amo Kalias
(Pabaiga)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

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 prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Subscription Rates:
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Šalis, kurioje statomi “laimes rūmai”
Mus pasiekė prieš kurį laiką valstybės “grožinės li

teratūros” leidyklos Vilniuje išleista 413 puslapių knyga 
“Mirties nuosprendis”, šios “grožinės kūrybos” autoriai 
yra F. Abramavičius ir L. šausas. Knyga turėjo būti 
“dokumentinė apysaka”, bet joje yra tiktai to meto 
komunistų svajonės ir nuotaikos. Jokių dokumentų kny
goje nėra, bet pati knyga yra dokumentas, kaip Abrama
vičius ir j jį panašūs komunistai norėtų vaizduoti apysa
koje aprašomą laikotarpį.

Įdomi ji tuo, kad pereito šimtmečio pabaigoje Pane
vėžyje gimęs Faivušas Abramavičius yra visiškas anal
fabetas, o L. Šausas Lietuvoje atsirado kartu su pirmai
siais sovietų tankais ir čekistų batalijonais. Abramavi
čius jaunystėje vertėsi iš tėvo pramoktu adatos amatu, o 
vėliau, įsitraukęs į komunistų grupelės darbą, pradėjo 
rinkti žydų kalba leistą “Arbeiter Lebn”. Rašyti jis ne
pramoko, bet buvo pasiekęs net komunistų partijos cent
ro komitetą, iš kurio jis 1927 metais buvo išmestas. Abra
mavičius rašyti nemoka, bet jis gali vieną kitą dalyką 
komunistiškai papasakoti. Nepriklausomoje Lietuvoje 
jam teko dirbti nelegaliose komunistų spaustuvėlėse, tu
pėti Kauno Sunkiųjų darbų kalėjime, palaikyti ryšius su 
Lietuvoje dirbusiais Maskvos agentais, tai jis gali vieną 
kitą epizodą papasakoti.

“Mirties nuosprendyje” Abramavičius atpasakoja, o 
Šausas užrašo 1926 metų pabaigoje buvusias nuotaikas 
Lietuvos komunistų tarpe, paskutinį partijos centro ko
miteto posėdį, partijos nariams suruoštą teismą ir Karo
lio Požėlos, Juozo Greinbergerio ir kitų dviejų centro ko
miteto narių sušaudymą. Aiškėja, kad komunistų parti
jos centro komitetas posėdžiavo pas Kijeve gimusia 
ir Lietuvoje gyventi leidimą gavusią J. Jacovskių šeimą. 
Filmų importo bizniu besivertusio, Lietuvoje praturtė- 
jusio ir Nemuno pakrantėje ištaigingai įsitaisiusio Ja- 
coyskio bute centro komiteto nariams buvo patogu posė
džiauti. Žvalgyba nemanė, kad turtingo prekybininko 
bute rinktųsi komunistai. Tiktai vėliau nustatė, kad ne 
tik Jacovskio žmona, bet ir abu jo vaikai, Lietuvoje bai
gę aukštuosius mokslus, atsidėję dirbo ne Lietuvos, bet 
Sovietų Sąjungos naudai.

Abramavičius tvirtina, kad Karolis Požėla, išspru
kęs iš žvalgybos stropiai saugomo buto”, Jacovskių namą 
pasiekė diena anksčiau. Ten jis galėjo ramiai išsimiegoti

(Tęsinys)
Todėl pareiškiau minėtiems sa

vo buv. kolegoms, jog neprita
riu jų sumanymui, laikau save 
ir toliau įpareigotu nešti Lietu
vos dipl. atstovo naštą Berlyne, 
prašiau juos laikytis subordina
cijos bei prideramos drausmės 
ir kviečiau juos man pagelbėti, 
kuo kas gali, o ne kaišioti pa
galius į vienybės stipinus. Kartu 
atsisakiau patenkinti Kuzmins
ko pageidavimą, kad turima ku
klų piniginį rezervą arba nors 
jo dalį perduočiau, arba, kaip 
jis sakė, “paskolinčiau” Lietuvių 
Draugijai atbėgėlių šalpos rei
kalams, nes tą rezervą buvau su
daręs politikos veiklai, o ne lab

daros tikslams. Patariau, kad 
susirastų lėšų atbėgėliams šelp
ti iš kur kitur, nes kalbama drau
gija ir buvo šiam reikalui su
daryta.

Visi trys buvo tokiu mano nu
sistatymu labai nepatenkinti ir 
atsisveikino su manim beveik ne
mandagiai, padarydami man už
gaunančių priekaištų.

Netrukus po to pasiekė mane 
informacijos apie paskleistus 
prieš mane piktus, net šmeižto 
pilnus, gandus atbėgėlių tarpe, 
kurie buvo kenksmingi Lietu
vos dipl. posto Berlyne vardui 
atbėgėlių akyse ir jo autoritetui 
prieš vokiečius.

Kuomet visa tai darėsi, pulk.

ir gerai pavalgyti. Jį tiktai tebekankino košmarinis sap
nas apie žvalgybininką Lašą. Požėla pirmas pas Jacovskį 
atėjo, ir paskutinis išėjo. Ten jam buvo patogu rašinėti 
laiškus ir nelegaliai spaudai straipsnius. Baigęs savo dar
bą, Požėla parašė laišką jaunai savo žmonai Katrei Ma
tulaitytei, Dr. Stasio Matulaičio dukrai. Šausas šitaip 
užrašė Abramavičiaus pasakojimą:

“Lauke jau temo. Beliko vienas darbas — parašyti 
laišką Katrei. Bet tai ne darbas, o poilsis, malonus -po
ilsis. Katrė... Kaip skaudu, kad ji ne čia, ne greta jo, 
ir kaip gera, kad augąs joje naujas žmogus išvys pa
saulio šviesą ne žvalgybininkų karalystėje, o Šalyje, 
kurioje statomi tikri laimės rūmai milijonams.Kaip 
visada, Karolis rašė žmonai apie įvykius, kurie nulėmė 
jo paties veiklos pobūdį bei gyvenimo turinį.”

(F. Abramavičius, Mirties nuosprendis, 11 psL).
Galimas daiktas, kad “laimės rūmai” buvo statomi 

keliems tūkstančiams, bet ne milijonams. Kiekvienu atve
ju, ne lietuviams komunistams. Tikrai, tie “laimės rū
mai” buvo statomi ne Karoliui Požėlai. Jeigu Abramavi
čius perdavė tikslias Požėlos svajones apie ‘laimingą 
ateitį”, tai Požėla turėjo būti nepaprastai naivus žmo
gus, kuris nematė, kas jau tuo metu darėsi Sovietų Są
jungoje. Požėlos išmintis turėjo būti labai lėkštutė, jeigu 
jis nepajėgė pasidaryti tinkamų išvadų.

Sovietų Sąjungoje “laimės rūmai” pastatyti tiktai 
keliems tūkstančiams komunistų, kurie išnaudoja mili
jonus ir gyvena didžiausioje ištaigoje. 0 kiek tai liečia 
Abramavičiaus minimą Katrę, Karolio Požėlos žmoną, 
tai ji, baigusi kelis komunistų partijos kursūs, 1938 'metų 
kovo 12 dieną Minske čekistų buvo sušaudyta.

Požėla nenorėjo, kad “joje augęs naujas žmogus iš
vystų pasaulį žvalgybininkų karalystėje’V.Požėlos pagei
davimas išsipildė. Jis gimė ne karalystėje, bet sovietų im
perijoje, kur šnipinėjamas kiekvienas šnipas, ko jokio
je karalystėje dar .nėra. Tas “naujas žmogus” iki Šio me
to dar nesurado savo motinos kapo, nors jis Įvairiausiais 
būdais jo ieškojo.

Jeigu Maskva šitaip pasielgė su komttfiištų partijos 
centro komiteto sekretoriaus žmona, tai ko iš Maskvos 
gali tikėtis mažiau Maskvai pasitarnavusieji l>endradar- 
biautojai? M »

pareigas ir išvykti į saugųjį už
jūrį. Mano atkalbinėjimai, kad 
to nedarytų, jo nepaveikė, ir jis 
sakytas pareigas metė tokiu ma
tu, kai Lietuvos gelbėjimas iš 
sovietiškojo okupanto nagų rei
kalavo sakytų pareigų intensy
vaus vykdymo, kitaip sakant — 
tolesnio palaikymo glaudžių san
tykių su vok. karo vadovybės 
karininkais, su kuriais pulk. Gri
nius buvo, pagal savo funkci
jas, kaip karo attachė, iš seniau 
susidraugavęs.

Kito siurprizo susilaukiau iš 
dr. P. Karvelio. Sakau “siurpri
zo”, nes dr. P. Karvelis nuo pat 
pabėgimo iš Lietuvos po sovie
tinių jėgų įsibrovimo į mūsų 
kraštą buvo parodęs gražios ini
ciatyvos talkininkauti Lietuvos 
dipl. postui Berlyne, kai despe
ratiškai ieškojau kelių ir gali
mybių Lietuvai gelbėti. Jis ga
lėjo su pagrindu tikėtis būti pa
kviestas į LAF vado “patikėti
nius”. Deja, jo kandidatūros ne
palaikė jo paties vienminčiai, 
buv. krikščionių demokratų vei
kėjai įsijungę į LAF branduolį 
Berlyne, ir statė kandidatūrą 
dr. A. Maceinos. Juo labiau, kad 
šiam pastarajam buvo numatyta 
pavesti suformulavimą LAF pro
gramos projekto, kaip aukštų 
kvalifikacijų sociologui ir filo-. 
sofui.

Demonstruodamas savo nepa
sitenkinimą, kad į LAF vado 
“patikėtinius” nebuvo pakvies-

d. staigiai įteikė man trumpą 
raštą, kuriuo pareiškė, kad lai
kyčiau jį iŠ LAF išstojusiu, tuo 
pastatydamas mane į labai ne
malonią padėtį jo asmens atžvil
giu. Kadangi toks jo pasielgi
mas nesiderino su drausmės rei
kalavimais, kuriuos LAF nariai 
turėdavo prisiimti, ir reiškė pa
sikėsinimą į LAF susicementa- 
vimą, tai neturėjau kitos išei
ties, kaip imti nemalonios parei
gos — pareiškimo įteikėją įs
pėti, ,jog jis bus iš ’LAF narių 
tarpo išbrauktas už sulaužymą 
drausmės ir kad apie tai bus pa
skelbtas motyvuotas LAF vado
vybės sprendimas, Jei dr. Kar
delis savo pareiškimo neatsiim
tų. Pareiškimą gruodžio 16 d. 
Jam atšaukus, incidentas likvi
davosi. Bet jis neliko be žaiz-

vdis kažkam išsireiškė, jog te-į 
Taikąs ją tik “vienybe iki Eit
kūnų”...

Kiek apsijungimas į LAF or-: 
ganizaciją liečia pačią jos va-' 
dovaujamąją grandį — LAF va-; 
do patikėtinių grupę, jos narių 
tarpe nebuvo kilę nė mažiausių 
tarpusavio nesusipratimų iki pat 
tautos T941 m. birželio 23 die-! 
nos sukilimo laimėjimo. Jo pa

ruošimui jie nepasigailėjo neliči 
laiko aei energijos. Išskyrus ko-I <£ 
legą K. fralkaliuką, kuris buvo! realizuoti, būtent mano asmeni- 
suradęs sau darbo Leipzig® ir Į nės bičiulystės su vokiečių ka- 
atvažiuodavo į Berlyną dalyvau- Į rininkija dėka. Bičiulių buvau 
ti LAF vadovybės posėdžiuose Į įsigijęs per savo ilgą 9 metų, tar- 
tik retkarčiais, visi kiti jos na
riai susirinkdavo posėdžių kas 
savaitę ne tik kartą, bet neretai 
ir kelis kartus aptarti klausi
mams, kurie iškildavo, ir pada
ryti reikalingiems nutarimams. 
Kai jaunesnio amžiaus jos na
riai parodė tikro dinamizmo vei
kloje, vyresnio amžiaus asme
nys svėrė sprendimuose savo po
litine patirtimi atsakingoje vei
kloje.

LAAF vadovaujamosios gran
dies veikla buvo tikrai konspira
tyvi, nors ir nebūdavo vengia
ma pritraukti į jos slaptus pasi
tarimus ir kitus LAF veikėjus, 
ne jos narius (vado patikėti
nius). Tačiau su tikru pasige
rėjimu prisimenu, jog paslaptys 
buvo išlaikytos visu 100% taip 
kad atrodo jog vokiečių saugu
mas iki pat lemtingos Birželio 
23 dienos negalėjo patirti, kas 
LAF vadovybės buvo tariama, 
ir laiku susiorientuoti, jog Lie
tuvių Aktyvistų Frontas buvo 
vairuojamas pastatyti hitlerinį 
Reichą prieš Lietuvos valstybi
nio suverenumo atkūrimo įvy
kusį faktą, kuomet ėmė aiškė
ti, jog artėjant rusų-vokiečių ka
rui vokiečiai keičia savo politi
ką Lietuvos klausimu ir planuo
ja ją paglemžti, kaip prieš tai 
buvo 1940 metais padariusi So
vietų Rusija.

Kontaktas su O. K. W.
Idėja sueiti į kontaktą su vo

kiečių vyr. karo vadovybe (Ober- 
kommando der Wermacht — O. 
K. W.) buvo padiktuota papras
čiausios karinės logikos, kadan
gi LAF buvo užsibrėžęs siekti 
Lietuvos apvalymo nuo sovietų 
okupacinių jėgų ryžtingos kovos 
keliu; nuo svetimos šalies jėgų, 
prieš kurias galando savo gink
lus taip pat ir Vokietija. Todėl 
buvo visai natūralu ir atitiko vie-- 
nos ir kitos pusės interesus sude
rinti pasiruošimus ir kovos žy
gius, kad nekiltų tarpusaviu ne
susipratimų ir kad būtų leng
viau nugalėti bendrą abiem pu
sėm bolševikinį priešą mūsų 
krašte su kiek galint mažesniu 
kraujo aukų skaičium. r 

Nors tebuvau mažos — be to 
sovietų jau sužlugdytos valsty
bės atstovas, taigi nelygus part
neris tada militariškai galingai 
Vokietijai, tačiau turėjau tvir
to pagrindo prielaidai, kad aukš-

nybą kaip Lietuvos karo attachė 
Vokietijoje, kol 1937 m. buvau 
perkeltas diplomatinėms parei
goms prie Tautų Sąjungos Že
nevoje. Per tiek daug metų ka
ro attachė pareigose aš buvau 
pasidaręs vokiečių karininkams 
plačiai žinomas ir buvau įsigijęs 
jų tarpe daug nuoširdžių drau
gų. Svarbiausia gi buvo tai, 
kad vokiečių karo vadovybėje, su 
kuria siekiau kontakto Lietuvos 
gelbėjimo tikslams, buvo eilė 
mums palankiai nusiteikusių ka
rininkų, mano buvusių draugų, 
iškilusių į aokščias^jius laips
nius ir atsakingas vietas. Pa
vyzdžiui, užtenka čia suminėti 
tik šias kelias pavardes: T) ge- 
neralfeldmaršalą Keitelį, 0KW 
viršininką, 2) generalfddmar- 
šalą von Brauchitschą, Sausu
mos Jėgų vyr. vadą, 3) admi
rolą Canarisą, Karinio Saugumo 
Valdybos viršininką, 4) generolą 
pulk. Olbrichtą, Mobilizacijos 
Valdybos viršininką, 5) generolą 
Jodlį, Operacijų Valdybos virši
ninką, ir kt. Visi jie mielai da
lyvaudavo Lietuvos Pasiuntiny
bės diplomatiniuose priėmimuose 
ir būdavo kartu su žmonomis ne
reti mudviejų su žmona svečiai 
mūsų privatiniame bute, Haupt- 
str. 121

Mano suėjimas į pozityvų kon
taktą su vok. karo vadovybe So
viet! j ai, žinoma, negalėjo patik
ti, nežiūrint kad Sovietų amba
sada Berlyne pati tada nesigai
lėjo pinigų liuksusinėms vaišėms 
vokiečių vadovybės karininkų, 
norėdama palenkti juos Sovie- 
tija pageidaujama linkme. Tuo 
pat laikotarpiu Maskva išsijuosu 
si teikė Vokietijos Reichui grūdų 
maistui, naftos (benzino) ir ža
liavų vokiečių karo industrijai, 
tik paakintų, kad Reichą pulti 
Britų salas. Kuomet vėliau paryš 

• kėjo, jog mano nutiestas kon
taktas su Vok. karo vadovybe 
neliko bergždžias, bet efektyviai 
patarnavo LAF-to planui, tai 
sovietų propaganda, nepajėgda
ma mūsų to laimėjimo ištraukti 
iŠ istorijos užregistruotų faktų, 
griebėsi pikto šmeižto prieš ma
no asmenį, šmeižto, kurį sklei
džia po šiandien. Tai tik pa
tvirtina, jog Sovietijos impe
rializmui Lietuvos atžvilgiu ta
da buvome sudavė tikrai gerą 
smūgį. (B. d.)

Jeigu nori linksmas būti, reikia su draugais 
pabūti Naujienų piknike, rugpjūčio 15 dieną, 

Bučo sode, Willow Springs, III.

LIETUVIO NAŠLAIČIO 
NUOTYKIAI

Rašo LEONAS APOLIS — OPULSKIS
Prie mokyklos, tame pačiame name, 

buvo ir bendrabutis, kuriame gyveno visi 
mokiniai - našlaičiai. Bendrabučio patal
pos buvo tamsios drėgnos, nešvarios ir 
mažai šildomos. Valgis buvo labai prastas. 
Kasdieniniai valgiai: pusryčiams pasaldin
ta arbata su juoda duona, pietums — 
skysta sriuba su avies taukais (žvakiatau- 
kiais), viena kita bulvė ar kruopa, o va
karienei — vėl kita sriuba su kopūstais ar 
morkiene.

Sviestas ir pienas ten buvo reti svečiai. 
Gabaliuką cukraus ar mėsos duodavo tik 
šventadieniais. Valgis buvo dalinamas 
porcijomis, kaip valgykloje. Niekas ne
klausė, ar privalgei.

Po kiekvieno valgio mokiniai privalėjo 
pabučiuoti ranką poniai (mokytojo žmo
nai), kuri sėdėjo čia prie stalo ir dabojo, 
kad koks mokinys nepaspruktų nuo stalo 
nepadėkojęs jai už “taip gardų ir sotų” 
valgį.

Tuokart ten mokytojavo (kartu buvo ir 
bendradučio valdytoju) rusas Možeiko. 
Jis su savo šeima irgi gyveno mokyklos 
name, tik atskiruose ir švariuose kamba
riuose.

Bulves nusikasti ir susivežti iš Žemalės 
kaimo ūkininkų reikėjo patiems moki
niams. Kopūstus ir morkas augindavo mo

kyklos darže. Mokiniai buvo verčiami pa
dėti auginti (ravėti, laistyti etc.) tas dar
žoves, o paskui nuimti jų derlių. Gyvybę 
palaikyti galima buvo tik gaunant šiek 
tiek pavilgos (maisto) iš tėviškės.

1911 metų pavasarį, po 3 metų vargingo 
ir skurdaus gyvenimo, aš ir brolis baigė
me tą mokyklą, sėkmingai išlaikydami vi
sus egzaminus.

ŪKIO DARBAI

Supfantama, aš lankiau mokyklą tik 
žiemomis, o vasaromis padėdavau dar
buotis ūkyje, ganydamas bandą — kaime
nę ir pagelbbėdamas prie kitų ūkio darbų.

Per vasaros karščius mūsų arkliai ir 
karvės subrisdavo į Ventos upę ir ten 
maudydavosi. Kartą vienas arklys pradė
jo “skęsti” (bent taip man atrodė). Aš 
labai persigandau ir bėgau namo šaukti 
pagalbos. Mūsų troba stovėjo kokio vieno 
varsto atstume. AŠ parbėgau namo visas 
uždusęs, net oro negalėjau atgauti... Po 
to man krūtinę labai skaudėjo.

Ne gana to, mūsų patėvio elgesys erzi
no mane. Ne kartą pastebėjau, kad patė
vis, duodamas kuriam nors kaimynui savų 
pinigų paskolą (jis laikė savo pinigus at
skirai), prašydavo mūsų motiną papildyti 
iki apvalios sumos penkine ar dešimke, 
bet niekad nemačiau jį grąžinant tuos pa
siskolintus pinigus. Tokia keista tvarka 
namie dar daugiau mane slėgė ir tas nėjo 
man į sveikatą. Dėl to aš nervinausi, ma
žai miegodavau ir retkarčiais verkdavau.

MANO KRITIŠKA SVEIKATA

Man baigus Žemalės pradžios mokyklą, 
patėvis prikalbino mano motiną, kad da
bar aš esąs jiems reikalingas ūkio dar
bams, kaip nuolatinių darbininkas. Būda
mas jautrios ir gailestingos širdies, aš pa
klusniai pildydavau visus mano motinos 
įsakymus ir pageidavihrus. Bet iš to nieko 
neišėjo. Mano sveikata pradėjo sparčiai 
blogėti. Gydytojai ir įvairūs vaistai mažai 
ką tegelbėjo.

Vienas gydytojas — dvarininkas, dak
taras Panceržinskis, piktai ir su pajuoka 
tarė mano motinai: “Jeigu jis-nenori klau
syti mano patarimo tapti šiaučiu ar kriau
čių, Įdėk savo sūnų į spintą ir žiūrėk Į jį 
per stiklines duris; daugiau 3 ar 6 mėne
sių jis vistiek negyvens”. Mat, gydytojai 
buvo pripažinę pavojingą, neišgydomą 
širdies ligą ir bendrą kūno nusilpimą.

Padėtis pasidarė beviltiška. Namiš
kiams jau buvo aišku* kad aš netinku sun
kiems ūkio darbams, šeimos buvo nutarta 
paieškoti man kur nors lengvesnio darbo, 
ypač raštinės, nes rodžiau gabumų toje 
srityje.

MAŽEIKIŲ PREKYBOS MOKYYKLA

1911 metų rudenį Mažeikiuose latvis 
“advokatus” Ernestas Jansonas, kuris už
siiminėjo visokiais rašto darbais, sutiko 
priimti mane pagalbininku. Aš kiek atsi
peikėjau, sustiprėjau, bet vis tebebuvau 
susirūpinęs, tarytum kažko laukiau... 
Sekančią vasarą Jansono seserėnas, uni

versiteto studentas, parvykęs atostogų pas 
savo tėvus Mažeikiuose, iškirto savo dė
dei išdaigą. Jis patarė man stoti į ka tik at
sidariusią Mažeikių prekybos mokyklą. . 
Sakė, pas mano dėdę tau ne vieta, nieko 
neatsieksi, ateities nėra, o esi gabus ir ap
sukrus vaikinas.

Per didelį maldavimą pasisekė įtikinti 
savo motiųą ir patėvį, kad vėl leistu mane 
mokyklon. Nors pagal savo mokslą (baigęs 
dviklasę pradžios mokyklą) aš tegalėjau 
būti priimtas tik į antrąją klasę, bet pre
kybos mokyklos inspektorius atsisakė tai 
padaryti, nes pagal amžių (16 metų) aš 
turėjau būti 4 ar 5 klasėje. Po ilgų derybų 
(mat, mokyklai trūko mokinių), aš buvau 
priimtas i 3“čią klasę su sąlyga, kad pasi
vyčiau kitus mokinius iš dėstytų dalykų 
antroje klasėje, ir išlaikyčiau visus reika
laujamus egzaminus iki 1912/13 mokslo 
metų pabaigos. Priešingu atveju mokyk
los vadovybė ne tik kad neperkelsianti ma
nęs į 4-ją klasę, bet visai pašalinsianti žš 
mokyklos. Mokslas man sekėsi. Sėkmin
gai išlaikiau visus egzaminus iki paskirto 
laiko ir buvau perkeltas į 4tą klasę. Tuo 
metu prabilo Į mane kitas patarėjas, ku
ris ir sumaišė visus mano planus.

KUN. TURAUSKIS
Jis buvo mūsų mokyklos kapelionas rr 

Mažeikių parapijos klebonas* Kapelionas 
pradėjo raginti mane apleisti Mažeikių 
prekybos mokyklą ir vykti Į Saulės kursus 
Kaune, nes girdi, aš ten galėsiąs pasirink
ti tinkamą mokslo Šaką, kaip va: liaudies

mokyklos mokytojo profesiją arba pasi
ruošti i kunigų seminariją. Patairė man 
gerai apsigalvoti, apsisvarstyti.

Mokslo metams baigiantis, kun. Tu
rauskas pasikvietė mane pas save kleboni- 
jon ir pareiškė: “Tu ėsi doras, rimtas ir 
gabus mokinys. Iš tavęs būtų puikus liau
dies mokyklų mokytojas, o dar geresnis 
kunigėlis. Lietuvai reikalinga daugiau vi
suomenės veikėjų, nei komersantų. “Aš 
suprantu, kad neturi pakankamai moks
lo įstoti į Saulės Kursus, bet aš pagelbėsiu 
tau tuos dalykus sutvarkyti”.

Mažeikiuose aš teturėjau išnuomotą 
kambariuką. Pačiam reikėjo rūpintis jo 
apšildymu ir valgio pasigaminimu, nes tik 
savaitgaliais parvykdavau tėviškėn. Tas 
kapeliono patarimas ir raginimas vykti 
Kaunan buvo labai patrauklus. Visa bėda, 
iš kut gauti lėšų, nes patėvis ir motina 
kreivai žiūrėjo Į naujus planus savo sū
naus, kurio dienos, taip sakant, jau bu
vo suskaitytos. Jfe 'taipgi numanė, kad 
mokslas ir pragyvenimas Kaune daugiau 
kainuos. Kad galėčiau atsiekti savo tikslą, 
aš turėjau griebtis “gudrumo”.

Aš rimtai ir drąsiai pasakiau savo na
miškiams, kad kun. Turauskis parinko 
mane kaip gabiausią mokinį musų mo
kykloje, ir pataria man eiti į kunigus, nes 
aš labai tinku tam pašaukimui. Ir taip aš 
įtikinau ' motiną ir patėvį, kad jie leistų 
mane į kunigus, o prisirengimui į kunigų 
seminariją būtinai reikia stoti į Saulės 
kursus.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIUKAS 
akių, AUSŲ, »•<>&<«’

IR utRKit: LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 43 ni STREET
Ofiso telefu P Respect 8-3229 
Raid. telefu WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
juo 7 iki 9 vai vak. Tree, uždaiyu.

Sk. t»L 239-4683

DR. K. G. BAWKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5-6444 
Primų ligonius pagal susitarimą 

Jei neaiaiUepu, skambinti 374-8U12

ielefu PRospoct 8-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir panrtadipniBu, 
Itečiad, ir sekmad. ofisas uždaryta*.

Rmu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ŪK. PEI Ek BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7ist STREET 
Ofisas: HEmiock 4484$ 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtam 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. Ūktai susitarus.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. BS1N -EiSiNAS
AK USE RU A IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzie 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. 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso feL: HE 4-1818 arba .RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 —-jr" '

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktai 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”
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Valandas- .2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teln WA 54099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol.: 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.* HEmiock 4-2123
Rezid. teleC. Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Sjl Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojom* 

* (Arch Support*) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais D—L 
2S50 Wwt 63rd St^ Chicane, III. 60629 

TeUf*: F Respect 4-5084

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place Į
Tek F Rentier 6-1882

~ A

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. AL

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. -— šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tai.: HEmiock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
LSKeiia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą puoliką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinku veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
mus:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psL knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių Šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui. *

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ,.3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl^ kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psL, kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 Sc. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608
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BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKBIA BIZNYJE

DAINOS IR
Virš dviejų metų dirbta 

dainų šventei. Pasiruošimui 
dirbo daug žmonių tiek cho
ruose, tiek kituose organizaci
niuose darbuose. Apie visų tų 
didelį darbų daug rašyta spau 
doje, posėdžiauta ir kalbėta. 
Buvo ir apie kų kalbėti. Dainų 
šventė nuskambėjo, bet dar 
nenutilo jos aidai. Tiek spau
doje, tiek ir pasikalbėjimuose 
į ją vis dar pažvelgiama iš vi
sų pusių, prisimenama praei
tis ir daroma užuominų atei
čiai.

Sakoma, kad dėl skonio ne
siginčijama. Taip ir dėl šios 
šventės repertuaro. Vieniems 
jis patiko, kiti norėjo išgirsti 
ką nors naujo, dar negirdėto. 
Tik prieš Br. Budriūno konta- 
tą “Lietuvos šviesos keliu” 
balsų beveik nesigirdi. Be ga
lingo choro, ypatingai lyriškai 
nuskambėjo solistės P. Bičkie- 
nės solo partija. Puikiai aidėjo 
ir solisto J. Vaznelio bosas. 
Publika su malonumu būtų 
galėjusi dar ir dar kantatos 
klausytis. Ar nevertėtų su tais 
pačiais solistais ją dainos mė
gėjams patelkti .plokštelėje?

Be kantatos, bene labiausiai 
daugumą žavėjo jauniausio 
jaunimėlio programos atliki
mas. Kaip kas džiaugėsi, kad 
tai senėjančių mūsų chorų at- 
jaunėjimo ateitis. Bet kažin? 
Paūgėję dauguma jų nueis į 
vidurines, vėliau į aukštąsias 
mokyklas; taip it pakriks. 
O dabartinių chorų atjaunini
mu, papildymu ir jų ugdymu 
pats laikas labai susirūpinti. 
Juk matėme, kad choristų, 
garbingų dainos puoselėtojų 
tarpe, jaunų veidų jau nedaug 
tesimatė. Į tai L. Bendruome
nės vadovybė turėtų atkreipti 
rimtą dėmėsi. Kitaip, kažin ar 
ilgai galėsime džiaugtis ir. di
džiuotis didingomis savo dai
nų šventėmis. Be to, daina sa
vos kultūros išlaikymui, tur 
būt, turi ne mažesnės reikš
mės, kaip Lituanistinės mo
kyklos ir kitos:.savos/kultūros 
institucijos.

Ir dėl kitų šventės sutvar
kymų yra įvairių nuomonių: 
dirigentų frakai vieniems pa
tiko, kiti sako, kad nesiderino 
prie viso choro visumos. Kaip 
kam nepatiko apžėlęs prane
šėjas, o kai kas sako, kad : po 
100 metų visi bus barzdoti, 
kaip tie dainoje lietuviai barz
dočiai dūmoję. Nesklandus bu 
vęs ir chorų įėjimas. Žinoma, 
kas kita būtų, jei scena būtų 
uždara ir chorai prieš ją atida
rant galėtų sueiti per užkulisi. 
Bet dabartinėse Amphiteatro 
sąlygose tas neįmanoma. Ap
galvojus gal ir būtų galima 
surasti sklandesne išeiti.

Beveik visi patenkinti, kad 
buvo mažai ir trumpos kalbos. 
Tas rodo, kad tupščiažodžiavi
mas jau visiems nusibodo. Iš 
tų trumpų kalbų tik tiek atsi
menama, kad V. Volertas, tur 
būt suklydęs, vietoj dainų pa
sakė šokių šventė. Tai tik 
tiek... Tas pat dažnai būna ir 
su kai kurių kalbėtojų kito
mis progomis sakomomis kal
bomis. Daug kalbėti, nieko ne-
pasakyti ir būti įdomiais klau
sytojams gali tik geri orato
riai.

Kur reikia ir kur visai ne
reikia kalbėti pas mus mėgs
tama. Kas darėsi programos 
atlikimo metu užpakaly sėdi
mų vietų, tai tas net arti choro 
sėdintiems kartais kliudė 
klausytis dainų. Atrodo, kad 
tie šnekoriai atvyko ne-į dainų 
šventę, bet į kokį jomarką ar 
pikniką, šalia manęs sėdėjo 
dvi, maždaug jau peržengę į 
pusę amžiaus, moterėlės. Vie
na vidutinė, o kita dar ir į 
mano kėdės dalį kėsinosi. Jos 
tikriausiai atėjo ne dainų pa
siklausyti, bet pasikalbętt apie 
anūkus, kokie jie gudrūs. Vie
nas vos tik metų, bet užpykęs 
ne tik bliauna, bet senelei jau 
ir liežuvį parodo... O ana kai- 
mynka jau su trečiu vyru ei-

na ant divorso. Susidėjo su to-1 
kiu apžėlusiu italionsu. Tikras 
svieto ištvirkimas... Ir taip ko-1 
ne per visą programą. Atsi
kvošėjo tik, kai Vaznelio ga-| 
lingas balsas suvirpino Ani-Į 
phiteatro skliautus. Bet neil
gam... Na, ir gėrėkis, žmogau, 
dainos grožiu pašonėje turė
damas tokias kainivnkas.

Pagerbti didelį darbą ir pa
sigėrėti savomis dainomis, bu
vo atvykusių net iš Los Ange
les, Bostono, Clevelando, Det
roito ir kitur. Neapsiriko ir 
džiaugėsi. Tik chicagiečiai ga
lėjo užpildyti dar bent 1000 
pasilikusių laisvų vietų. Prie
žodis — arti bažnyčios, toli 
nuo Dievo, čia visai tinka.

P. Vn.

Žinios iš Kanados
17-toji Kanados Lietuvių Die

na ir II-ras Kanados Jaunimo 
Kongresas įvyksta š. m. spalio 
8-9-10-11 dienomis St. Kathari
nes mieste, Ontario. Lietuvių 
Dienos ruoša rūpinasi apylinkės 
valdyba, talkinant visuomenės 
veikėjams. Jaunimo Kongreso 
ruoša rūpinasi G. Breichmanas 
iš Hamiltono, padedant jauni
mui. Iš St. Catharines jauni
mo aktyviai įsijungė i Jaunimo 
Kongreso ruošą, studentė Dan
guolė Vilbikaitytė.

Šiais metais St. Catharines 
mieste įvyks dviguba šventė. St. 
Catharines mieste jau buvo su
ruošta XI-ta Kanados Lietuvių 
Diena 1965 metais. Miestui au
gant, šiais metais susipažinimo 
vakarui yra gauta pati didžiau
sia Lincoln Curling Club salė, 
370 Ontario gatvėje, visai arti 
prie greitkelio QEW. Tokios erd
vios salės 1965 metais St. Ca- 
tharinėj dar nębuvo.

Kanados Lietuvi;] Diena yra 
ruošiama jau ,17-ta kartą Kana
doje, o Jaunimo Kongresas — 
antrą kartą. Kanados jaunimo 
Kongresas prasidės spalio 8 ir 
baigsis 9-tą dieną. Susipažini
mo vakaras jaunimui įvyks spa
lio 8,d., 8 yal^ vak., .Merritton 
Community centro salėje, Park 
Avenue, . St. Catharines, Ont. 
Smulkiau bus painformuota apie 
17-tą K. L. D. ir I-rą Jaunimo 
Kongresą vėliau. Sekite lietu
višką spaudą. Informacija

150 metų dūdelei
Šiais 1971 metais sueina 150 

metų, kai berlynietis Christian 
Friedrich Ludwig Bushmann iš
rado pučiamąją armoniką, lietu
viškai vadinamą “dūdele”, vo
kiškai Mundharmonika, Tas 
paprastas, pigus, parankus, greit 
groti išmokstamas muzikos in
strumentas yra paplitęs visame 
pasaulyje, tik, keista, “dūdeles” 
niekur nematyti Amerikos krau
tuvėse.

Iš Buschmanno išradimo vė
liau išsivystė ir rankinė armo
nika ir akordeonas, bet “dūdelė” 
pasiliko populiariausia liaudies 
muzikos instrumentas, kuriuo 
galėjo groti ir piemenėlis ir vir
tuozas. Tokių pasaulinio garso 
dūdelės virtuozų buvo labiausiai 
žinomi Larry Adler, John Sebas
tian ir Cham-Bar Huang (USA), 
Tommy Reilly (Anglija), Jean

MARY JANELIŪNAS
Pagal tėvus Pūkelis

Mirė 1971 m. rugpiūčio mėn. 7 dieną, 12:55 vai. ryte. Gimusi 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų. z
Paliko nuliūdę sūnus George, marti Marion; anūkai: Clifford su 

žmona Peggy ir Cynthia Janeliūnas, brolvaikiai ir kiti giminės.
Priklausė Joniškiečių ir Chicagos Liet. Našlių Klubams.
Kūnas pašarvotas Lack koplyčioje, 2424 West 69th Street.
Trečiadienį, rugpiūčio 11 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

> * Visi a. a. Mary Janeliūnas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėšę 'ir* suteikti jai paskutinį patar
navimą ir at&svefldnimą. •

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, brolvaikiai ir giminės.

jDėl informacijų skambinti tel. 927-3401.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE1’

PETRAS S1MONF.LIS 
tvarkys ir Prižiūrės automobi
lių trafiką Naujienų piknike. 
Kartu su juo dirbs šie Ameri
kos Legiono nariai:

George Jonikas 
Adam Anderson 
Tony Yuknis 
Joe Malina, Jr. 
Al Kilkus.

Automobilistai galės lengvai 
ir saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš rugpiūčio 15 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

Thielemann (Belgija), Albert 
Reissner (Prancūzija) ir visas 
tuzinas Vokietijoje. 1928 me
tais dūdelių arba pučiamųjų ar
monikų pramonę perėmė Hohner 
firma.

SLA 63-čios kp. nariams
Šeštadienį, šių metų rugpjū

čio 14 d., 2 vai. po pietų, Rose- 
lando Visų Šventi! Parapijos 
salėje įvyks SLA 63-čios kuo
pos narių susirinkimas. Kuopos 
narius kviečiame šiame susi
rinkime dalvvauti ir atsinešti 
nario knygutes. Turėsite pro
gos patikrinti ir gauti kreditą 
už įmokėtas duokles.

šiame susirinkime dalyvaus 
SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis ir pakalbės Susivieniji
mo reikalais. Kviečiame visus 
narius ir SLA vedamam dar
bui pritariančius lietuvius šia
me susirinkime dalyvauti, šio 
susirinkimo ir SLA reikalais 
galite telefonuoti RE 7-7868.

MYKOLAS BUD1NAVIČIUS

——twggu i ua ciwirar-Yra ■■ " w—■ ' m * v al

Gyv. 713 West 16 Street

Mirė 1971 m. rugpiūčio mėti. 
6 dieną. 6:30 vai. ryto, sulaukęs 
74 metų amžiaus. Gimęs Lietu
voje, Ilakių parapijoj.

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Mary, 

pagal tėvus Malinauskytė, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Gordon ko
plyčioje, 1729 So. Halsted St.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 12 
dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios į Apv. Dievo para
pijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietu
vių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Mykolo JBudinavi- 
čiaus giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

, jam paskutinį patarnavimą 'ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Gor
don. Tel. CA 6-1344.

GELI NINKAS 
(PDTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antis> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R* PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

G UžAUSKŲ1
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 J

TĖVAS IR SŪNŪS
i

l

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į 
aikšte automobiliams pastatyti

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA1DOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDTFIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArds 7-3401 

pu ini!i ii    ■ ■ ■ w »■ ui ■■ ■ i - ■ m

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANTCA AVE. ’ Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. 0. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
I 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

- “"■L - ■ .. -

I P. J. RIDIKAS
II 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

! LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN A^T. Phone Commodore 4-22’28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

5 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— TUESDAY, AUGUST 10, 1971



> — Kun. B. Sugintas pasiun
tė per Balfą Užsienio Lietu
vių Gimnazijoms už š. m. rug
pjūčio mėn. 920. Vasario 16 
gimnazijai $700, Seleziečių— 
$200 ir Punsko $20.

— Studijų savaitė mokyto
jams ir jaunimui vyks rugpiū
čio 15 — 22 dienomis Daina
voje. Autobusas nuo Jaunimo 
Centro išvyks i Dainavą rug
pjūčio 15 d., sekmadieni, 8:30 
v. ryto. Dar yra vietų. Registrą 
luijos ir informacijų reikalu 
kreiptis pas J. Tamulį, tel. 
925-4076.

• — Amerikos Legiono Don Klubas ruošiasi 
Varnas posto Pagalbinis mo- riušio minėjimui.

i tų veiklos sukakti. Bus banke- pabaigoje. Numatyta, kad lie
tas su menine programa, 
iškilmes yra pakviestas SLA 
prez. Povilas P. Dargis.

— Marija Baras, jauna dai
lininkė, gyv. Anglijoje, laimė
jo Londono dailininkų paro-

idoje pirmą premiją už kūrinį gos sk.
Portreto škicas. .los darbų pa
roda Lietuvių namuose praėjo 
su dideliu pasisekimu, atkreip 
dama dėmesį Į Vienuolio, Krė
vės ir kunigaikščio Šarūno 
portretus ir Lietuvos laukų 
ramunes.

į tuviai šiame festivalyje daly
vaus. Lietuvių dalyvavimą or
ganizuoja LB apygardos val
dyba.

— Bronius Macevičius, Lie
tuvių žurnalistų s-gos Chica- 

valdybos narys ir LB
Roselando apylinkės pirmi- 

>buvęs apie mėnesį 
ligoninėje ir ten tu- 
operacijas, grįžo j 

sveiksta žmonos prie

šv. Luko 
rėjęs dvi 
namus ir 
žiūroje.

— Australijos lietuviai ra
šytojai ir literatai yra susior
ganizavę i Plunksnos klubą 
Sidnėjaus mieste. Klubo pirm, 
vra poetas Vincas Ka

Pulgio

— Inž. Vytenis Dirkis rug
pjūčio pradžioje pakeltas' i 
kapitono laipsnį

terų. vieiietas išsirinko se — Kazys Veikutis, dr.
Antanaskanėiam terminui vadovybę: cas yijsjujjs il

stelia Wabol — pirm., Rita!
Badcliff ir Anelė Pocius — 
vicepirmininkės, Ann Shulmi- 
štras — sekr., Valerija Stanai
tis — ižd., Joana Sobeckis —
•Jcapelionė,
— Sergeant

. Butvilas —
gas pareigų
statymas
Dalyvaus distrikto pareigūnai 
lllarian Zemeski ir Annette 
Mosteika.

Bernice Ambrose 
at Arms, Adella 
istorikė. Iškilmin- 
perėmimas ir pri-

Įvyks spalio 18 d.

• — Anelė Pocius iš Marquet
ie Parko apylinkės vyksta Į 
Vokietiją pas savo dėdę. Ta 
proga ji aplankys ir kitas Eu
ropos valstybes. 'JT
f — Genovaitė ir Raimondas 
Štasiukaičiai, gyy. Marquette 
Parko apylinkėje, ruošiasi pa
minėti 25 metų laimingo ve
dybinio gyvenimo sukakti.

— Chester Karalis, karo lai
vyno karininkas, dalyvauja 
1-jo laivyno pratimuose Ra
miojo vandenyno ir Havajų 
pakrantėse. Jo tėvai gyvena 
Chicagos pietvakarių apylin
kėje.

— SLA 200 kuopa (Detroit, 
Mich.) ruošiasi minėti ^50 me-

ir paskirtas 
transporto 

planuotoju. Dabar atlieka ka
ro pratimus Wisconsin valsti-

And- joje.

— Marijus Kieta, Burbank, 
Ill., buvęs statybos kontrakto- 
rius ir dabar esąs maisto ir 
gėrimų prekyboje šioje Oak 
Lawn apylinkės sparčiai au
gančioje vietovėje, išvyko sa
vaitės poilsiui Į Washington,

Vin- 
Šu-

įkauskas iš Detroit, Mich., yra 
išrinkti i komitetą, kuris at
liks paruošiamuosius darbus 
VLIKo seimui. Seimas Įvyks 
gruodžio 4—5 d. Detroito lie- d. c. 
tuvių namuose.

— Stanley Rimdakevičius, ba Michael’s 
gyv. Brighton Parko apylin- taigoje 
kėje, buvo 3 paauglių juodu- pardavėju, šioje verslo šakoje 
kų ginkluotų peiliais, apiplėš- jjs turi daug patyrimo ir krei- 
tas prie 
laukiant buso
Atėmė apie 20 dol. ir laikrodį.; 
Įvyki matė suaugę asmenys, 
bet pagalbon neatėjo.

— Moksleivių sporto 
je kviečiami dalyvauti 
tuanistiniu mokvklų 
niai. Visų mokyklų mokiniai 
renkasi ši trečiadieni (rugpiū
čio 11 d.) 6:30 vai. prie 67 ir 
Kedzie, Marquette Parke. Mo-

tėvai prašomi pasirū- 
kad visų mokyklų vai-

Marquetle

—Raymondas Wertelka dir- 
Real Estate is- c 

nekilnojamo turto

47-tos ir State St., pja ypatingą dėmesį j suinte- 
nakties metu, vėsuotų tautiečių reikalus.

— Povilas Dirkis redaguoja 
knygą apie Lietuvos policiją. 
Knyga yra jau baigiama ra- 

sventė- gyti. Ją išleis buv. policijos 
visi Ii- tarnautojų klubas Krivūlė.
moki- i
- - - - — Amerikos Legiono Illi

nois departamentas konvenci
jos proga atžymėjo metinių 
pažymėjimu Kongreso atstovą 
Frank Annunzio (D-7) už ati
dumą leidžiant istatvmus, nau 
dingus valstijai ir visam kraš
tui. Frank Annunzio yra lie- 

j tuvių draugas ir Įvairiomis 
LB aPy_ progomis kongrese kelia pa
dalyvavo vergtos Lietuvos reikalus. Jo 

miesto valdybos sukviestame pastangomis yra tilpę Kongre- 
tautybių pasitarime dėl Įvyks- so leidinyje Illinois valstijos 
tančio miesto valdybos ren-į___________________________
giamo festivalio šio mėnesio:____ __ į ___ ______ _____

kinių 
pinti, 
kai ši 
Parka V

— Jonas Jasaitis, 
gardos pirmininkas,

trečiadieni i

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metu patyrimas.

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

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

0 „ NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,— TUESDAY, AUGUST 10, 1971

Or
sSfe^ASK'įį
«4 ..

Kas gali 
riuoti karštą vasaros dieną ramiame 
Island ežere, prie Brighton, Mich.?

būti malonesnio, kaip bu-

pareigūnų pareiškimai lietu
viu ir Lietuvos klausimais,

— Antanas Marcinkus, gyy. 
Brighton Parko apylinkėje, 
šiomis dienomis išvyksta in
formacinei kelionei Hot

— Chicagos Parkų 
to vieši ir nemokami 
tai bus rugpjūčio 11 
Marcpielte Parke ir rugpiūčio
13 d. Kelly Parke, Brighton 
Parko apylinkėje. Pradžia 7 
vai. vakaro.

Distrik- 
koncer- 

ir 18 d.

— Mike Budinavicius, gyve
nęs 713 West 16th Street, mirė 
šių metų rugpjūčio 6 dieną. Bus 
pašarvotas Gordono koplyčioje.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

I SPECIALŪS BUŠAI I NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį, rugpiūčio 15 dieną, specialūs CzTA busai veš či

kagiečius Į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00-vai. po pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat- 

1 vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te 
j ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva- 
; žiuotL Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
i Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd St., California ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir 71st St, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor
nia Ave., jis važiuos S. Western Ave. iki 71-mos, šia gatve pa
sieks S. Kedzie ir važiuos tiesiai Į Bučo Sodą.

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 valandą vakaro.
Kelionė į Pikniką ir atgal (round trip) kainuos 82.50.

Kaip nuvažiuoti j NAUJIENŲ pikniką
ii ap=T" .t -    , , \ ' at—i

Rugp. 15 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Willow Springs kelio 
ir Wolf Boad.

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti du tiltus, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti į kai-

sparer

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs arba Wolf Road. 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią, 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. Jie 
turi pasiekti Wenthworth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti į Bučo 
sodą.

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

HANDYMAN
Woodworker, mechanically 
inclined. Steady part time 

work.
Phone: MI 2-4576

MISCELLANEOUS FOR SALE 
(vairūs Pardavimai

PARDUODAMAS mažai vartotas 17 
kubikų šaldytuvas su frizeriu. Skam
binti nuo 5 iki 9 vai. vak. 776-8931.

Reikia gelbėti Kudirką
Milwaukee Journal vedama

jame “Our shame lingers” ra-

Mūsų kraštas neturėtų 
sti sau pamiršti tą gėdą, 
kią • teisingai jautė praeitą 
denį atsukus nugarą žmogui, 
norėjusiam pabėgti nuo rusų 
komunistų diktatorių. Tai at
sitiko, kuomet lietuvis jūrinin
kas Simas Kudirka, buvo nu
šokęs iš sovietų trailerio i 
Jungtinių Valstybių Pakraščių 
Sargybos kuterį JAV-bių van
denyse prie Massachusetts). 
USCG (pakraščių sargybos) 
karininkai leido rusu būriui 
ji pasekti, pasigrobti, sumušti 
ir ji su savim nusitempti.

Dabar priminimą gavome 
iš pavergtos Lietuvos komu
nistų aukščiausiojo teismo. Jis 
Kudirką nuteisė 10 metų bau
smės kalėjimo už “išdavimą”’ 
—išdavimą, kuris reiškėsi tuo, 
kad
prieš savo 
žiaurią priespaudą ir despera
tiškai siekė laisvės.

Prezidentas Nixonas pasa
kė, kad procedūros dėl politi
nės prieglaudos ieškančių yra 
reformuotos taip, kad niekuo
met tokios klaidos nebepasi
kartotų. Deja, ta reforma bu
vo pavėluota dėl Simo Kudir
kos. Jo žiaurus nuteisimas 
krinta mums...

lei-

ru-

drįso viešai pasisakyti 
gimtosios šalies

Meteoru lietus
Adlerio planetariumas 

neša, kad nuo antradienio iki 
penktadienio nakties bus gali
ma matyti “dausų fejerver
kus” arba žvaigždžių “lietų”, 
tikrumoje meteorų kritimą. 
Tačiau nereikia manyti, kad 
tas “lietus” bus toks smar
kus: daugiausiai apie 50 me
teorų per valandą.

pra-

Bara katilas puodą 
pamatęs dugną juodą

Sovietų žinių agentūra Tass 
apkaltino komunistinę Kiniją, 
kad ji vartojanti “didžiosios 
valstybės šovinizmą” prieš sa
vo nekiniečių tautybės gyven
tojus, siekdama sunaikinti jų 
tautines tradicijas.

Tasso komentaras, paskelb
tas Sovietų komunistų parti
jos laikraštyje Sovietskaja 
Rossi j a, teigia, kad Pekinas su 
panieka traktuoja nekiniečių 
gyventojų kalbas. “Iš daugiau 
kaip 50 nekiniečių tautybių, 
gyvenančių Kinijoje, tik 11 tu
ri savo atstovybes provincijų 
ir autonominių sričių valdžio
se, tačiau ir tos atstovybės už
ima tik menkos reikšmės pos
tus”, rašo Tass. Rašo lyg Į vei
drodi žiūrėdamas.
K Ja—asru

NAUJIENŲ PIKNIKAS 

1971 m. rugpjūčio 15 d. 

BUČO SODh 
Willow Springs, UI.

Brang«nyb4«, Laikrodžiai, Dovanot 
vltomt progom*.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 4344660

REALISTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

PETR.A.S KAZANAUSKAS, Prezidentas į-
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

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
INCOME PROPERTY—BY OWNER 
8 apts., 2—4’s, 6—3’s, selected oak 
woodwork. Gd. income Located — 
45th-Whipple. For appointment 

CALL 847-2352 
After 4 P. M.

LOMBARD — 4 or 5 bdrms, 2 full 
baths and powder rm., den and rec. 
rm. w. wet bar. Must come 
appreciate size! Sacrifice. 

$38,500. 
629-4722 or 627-9188 
224 E. SUNSET

in to

MOTERŲ KIRPYKLA ir 4 kambariu 
butas prie 55-tos ir Kedzie.

5 APARTMENTU mūras prie 51-mos 
ir 

MODERNUS 
63-čios ir

VALGYKLA

Sacramento.
12 apartmentu mūras 
Pulaski apylinkėje.

ir 4 kambariu butas 
prie 51-mos ir Richmond

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. Kedzie, Chicago 

TEL. — 254-5551

MIELA. TARP SAVŲ
TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla

taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesį. CentraŪnis alyva šildy
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu $47,900. Artima, patogi vieta,

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 butų 
mūras. $14,000 pajamų metams. Da
bar pirksite už $76,600.

2 BUTŲ MŪRAS moderniškai įren
gtas. 2 nauji gazo šildymai, karpetai, 
kabinetų virtuvės, garažas. $29,900.

5 KAMBARIU MŪRAS, kabinetų 
virtuvė, gazu šildymas, karpetai. ga
ražas. Arti mūsų ofiso, už $19,000.

SVEIKAS MEDINIS modernus vi
duj. graži gatvė, arti Maria HS„ didė
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900. .

Valdis Real Estate -
7051 S«. Washtenaw Ave. RE 7-7200

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAURO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. ^Tuoj galimą užim
ti. 77-ta prie California Ave..

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke. ■ .

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais . įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737_ WEST 43 STREET-

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoils 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

Mat* farm f we. and Casualty Company

1 ”
A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštui

P. NEDZINSKAS, 4065 Aa^ea, 
Chicago, III. 60632. TaL YA 74980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST STREET 
TeU REpublIc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, autom obi- 

Z A lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

v y tesimoki-
|lmo

J. BACEVIČIUS.
6455 So. Kedzla Ava. PR 8-2233

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto metoral, stabdžiai, 

tune-upf Ir t. L
4824 Sc, CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38,000.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89,000.

10 BUTŲ, mūras, alum, langai, šfl. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. S37.50G .

. 2 PO 5 MŪRINIS. Nauja Šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SAVININKAS PARDUODA
12 butu moderniai įrengtą mūrinį na
mą 5 metų. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai. Šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

2532 So. 58 Ct.. Cicero.
Tel. 863-2231 *

GLENVIEW — Glen Oak Acres. 3 
bdrm. Redwd. ranch. Lot 94x131. 
Appls. avail. By owner. $41,500.

Week days 641-5050. eves, call: 
729-0222 — 4464915

DES PLAINES — 
PARAPLEGICS

This home is for you. By owner. 7 
rm. 3 bdrms., 2 full baths, 2 c.-att. 
gar., cent. air. many extras. Low 40’s.

Cal for aunt.
827-4019.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N»my Statyba Ir Ramontaa

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatan senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečins Ir 
alr-conditionirg | naujus ir senu* na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Tralu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60606
TEL: VI 7-3447


